
Migrationen skal forvaltes anderledes 

- oversat af Gitte Vejlgaard fra dette link fra Emmaus Internationals hjemmeside 

http://www.emmaus-international.org/fr/actualites/27-action-politique/1230-pour-une-gouvernance-

alternative-des-migrations.html  

I en sammenhæng præget af de dramatiske skæbner som migranter i Middelhavsområdet 

konfronteres med, organiserer Emmaus International og Organisationen for Universelt 

Medborgerskab (OCU) et internationalt seminar den 22. og 23. maj med det formål at forsøge at 

finde alternativer til forvaltningen af migration i hele verden. 

OCU, med Emmaus International, Bevægelsen Utopia og Fondation France Libertés som 

medstiftere, fejrer sin to års fødselsdag den 23. maj. Derfor afholder organisationen et internationalt 

seminar den 22. og 23. maj i det Latinamerikanske Hus i Paris med temaet "Alternativ styring af 

migration". Seminaret arrangeres sammen med organisationerne CCFD-Terre Solidaire (Frankrig), 

Espacio Sin Fronteras (Brasilien), Alternative Espace Citoyens (Niger) og Center for Migrant 

Advocacy (Filippinerne). 

Aktivister fra disse organisationer får mulighed for at reflektere over og foreslå specifikke 

løsningsforslag til en alternativ global styring af migration. Deltagerne i mødet bliver en række 

personligheder og eksperter inden for migrationsområdet, blandt dem Bertrand Badie, Catherine 

Withol de Wenden, Gustavo Massiah, Jorge Muñoz, repræsentanter for byrådet i Sao Paulo, 

François Gemenne, m.fl. Alle mennesker, der er overbevist om, at der eksisterer alternative 

muligheder - eller at de ligefrem allerede er i spil på områder, hvor der er udvist reel politisk vilje. 

Disse mennesker vil alle dele deres vision om migrationspolitik. 

Seminaret vil ligeledes være et afsæt til at gøre status over de nuværende gængse 

migrationspolitikker, til at fremhæve alternative modeller der ses anvendt i forskellige dele af 

verden og til at gå i dybden med begrebet universelt medborgerskab. Der bliver også lejlighed til at 

reflektere over vores måde at leve sammen på samt over de nye geopolitiske sammenhænge under 

hvilke migrationen finder sted i en sammenhæng præget af krig eller konflikter og klimatiske 

problematikker. Ligeledes bliver der mulighed for at udarbejde forslag og skitsere handlingsplaner 

for at hjælpe alle – det være sig lokale og nationale politikere, institutioner, civilsamfundet og 

borgerorganisationer – til at arbejde i retning af at skabe et alternativt og demokratisk system til 

styring af den internationale migration.  

For flere oplysninger - kontakt: s.melchiorri@emmaus-international.org 

Vi offentliggør et referat fra seminaret på vores hjemmeside.  
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Artiklen findes på engelsk og spansk på disse links 

 

http://www.emmaus-international.org/en/news/57-campaign-policy/1231-pour-une-gouvernance-

alternative-des-migrations.html 

 

http://www.emmaus-international.org/es/noticias/62-accion-politica/1232-pour-une-gouvernance-

alternative-des-migrations.html  
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