
Til minde om Florence Arthaud 

Den franske sejlsportskvinde, Florence Arthaud, som den 9. marts omkom sammen med 9 andre i et 

helikoptersammenstød i Argentina, var en af de moralske støtter for Organisationen for Universelt 

Medborgerskab (OUM) http://www.o-c-u.org/ En anden trofast støtte er den beninske politiker, 

Albert Tévoédjré, som har skrevet disse mindeord http://emmaus-

international.org/fr/actualites/1176-florence-arthaud-citoyenne.html  

-  oversat til dansk af Gunver Bjærre på foranledning af Genvej til Udvikling. 

 

 

I forgrunden Albert Tévoédjré, da han på lanceringskonferencen for Organisationen for Universelt 

Medborgerskab den 23. maj 2013 fik overrakt det symbolske verdensborgerpas 
(foto: OUM) 

 

Med respekt her fra det fjerne Afrika hilser jeg dig, Florence, verdensborger! 

Helikopterstyrtet i Argentina, hvor Florence Arthaud mistede livet sammen med sine kammerater, 

har knust tusindvis af hjerter i Frankrig, Europa, Amerika. Denne skæbne har også givet voldsom 

genlyd i Afrika. Man mindes med fryd det frygtløse mandskab, som i 1992 i Dakar blev set på et 

trimaran-sejlskib, styret med usædvanligt mod af en ung kvinde, ”en amazone med krøllet manke” 

… og der har været flere anledninger til dybfølt beundring. 

Mig gør det bevæget og jeg føler mig privilegeret, når jeg tænker på, at jeg var til stede i UNESCO-

palæet i Paris den 23. maj 2013, hvor Florence Arthaud var inviteret til at modtage sit 

”verdensborgerpas” samtidig med Stéphane Hessel (repræsenteret af hans enke Christiane), Anne 

Hidalgo, Mario Soares, Federico Mayor m.fl. Jeg havde det privilegium at befinde mig i den lille 

gruppe takket være Abbé Pierres venners forunderlige hukommelse. Abbé Pierre som grundlagde 

Emmaus International, og hvem jeg skylder mit ydmyge engagement ”i alle menneskers tjeneste … 

på tværs af alle grænser!” 

http://www.o-c-u.org/
http://emmaus-international.org/fr/actualites/1176-florence-arthaud-citoyenne.html
http://emmaus-international.org/fr/actualites/1176-florence-arthaud-citoyenne.html


Verdensborgerskabet er skrevet ind i ”Menneskerettighedserklæringen”, som i artikel 13 fastslår: 

”Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted inden for hver stats grænser”. 

Det har været nødvendigt, at modige og velvillige kvinder og mænd igen og igen har gjort 

opmærksom på denne rettighed. 

Deraf udspringer OUM (Organisationen for Universelt Medborgerskab), stiftet af Emmaus 

International, foreningen Utopia og Danielle Mitterands Fond for fremme af ideen om ét 

verdensborgerpas, som tildeles som symbol på åbenhed og menneskelighed. Florence Arthaud 

fortjente i højeste grad den anerkendelse, som tildelingen er. 

Når jeg tænker på hende og alle hendes sejre over enhver modstand, så tænker jeg samtidig på 

angsten i dagens Afrika, et Afrika der er magtesløs og martret af Ebola og Boko Haram, og jeg 

mindes tydeligt vort fælles håb denne 23. maj 2013 i Paris: ”På gensyn venner – vi, de indignerede - 

på glædens byggepladser for nye åbenbaringer som sprænger kæder, fjerner grænser, udstikker 

retninger, som giver mening og liv til menneskeheden … Alle I, søstre og brødre, som lever 

længere end os, elsk i sandhed hinanden og … GØR NOGET!” 

Florence elskede livet, mennesker fra nær og fjern … Hun tæmmede angsten og stod for håbet, der 

skal leve! For altid! 

Porto-Novo (Benin) den 12. mars 2015 

 

 

Florence Arthaud den 23. maj 2013 i UNESCO-palæet i Paris 

 (foto OUM) 



 

Florence Arthaud udtalte følgende, da hun fik overrakt verdensborgerpasset: ”Jeg er meget stolt 

over at modtage dette pas; for i mit inderste har jeg har altid anset mig selv for verdensborger. Når 

jeg har valgt havet, er det af behov for frihed. Da jeg var atten år, tog jeg ud på havet; for på havet 

bevæger man sig frit, man kaster alle trosser, man er fri. Der er ingen grænser, der er kun en race, 

det er sømændenes race, og den eneste regel er at vise solidaritet og hjælpe hinanden. Jeg ville 

virkelig ønske, at det kunne være sådan her på jorden, det ville være fantastisk.” 

 

Albert Tévoédjrè, født 1929, har påtaget sig store opgaver i Benin og i forskellige afrikanske og 

internationale organisationer, specielt hos ILO (Den Internationale Arbejdsorganisation). De 

seneste år har han beklædt posten som Benins ombudsmand.  

I 1977 udgav han bogen La Pauvreté, richesse des peuples (Fattigdom – folkenes rigdom). Han 

blev inviteret til at tale på Emmaus Internationals generalforsamling i 1984 ved Namur i Belgien. 

Det blev starten på et langt og frugtbart venskab med Abbé Pierre og Emmaus International. Han 

grundlagde Emmaus i Benin i 1988 og relancerede dermed bevægelsen i Afrika.  

 


