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Hvorfor accepterer langt de fleste danskere det, som burde stemples som umoralsk?:  

At der er to typer verdensborgere: De som kan rejse frit omkring og de, som løber ind i 

forhindringer for deres bevægelighed? 
 

Endnu en gang har vi været vidner til en grotesk sag, hvor danske myndigheder har forsøgt at 

forhindre et menneske, der ikke er født i Danmark, i at slå sig varigt ned og leve og arbejde her. Vi 

er endda så langt ude, at det fremgår af nyhedsmedierne, at universiteter må bruge nogle af 

forskernes ressourcer på at hjælpe udenlandske kolleger med opholdstilladelse. En professor citeres 

for, at Danmark er ved at sætte sit internationalt konkurrencedygtige forskningsmiljø over styr.  

 

Med vekslende mellemrum popper en sag op, hvor en bureaukrat finder et påskud til at formene et 

medmenneske adgang til at bo i vores smørhul. Derefter får vi sagen belyst fra alle sider et par dage 

eller uger. Fremtrædende og mindre fremtrædende politikere og debattører vender tommelfingeren 

opad eller nedad, som om det var en gladiatorkamp i det gamle Rom. Midt i hele postyret føler en af 

hovedpersonerne sig presset til – i en mere eller mindre ydmyg tone – at sige noget i retning af: 

”Man bestemmer jo ikke selv, hvem man forelsker sig i.”  

 

Her er det underforstået, at hovedpersonerne beder om undskyldning. Men det burde være 

bureaukraterne og de smålige politikere og debattører, der rødmede af skam. Og det er svært at få 

plads til at få de videre perspektiver ind i debatten om selve det hensigtsmæssige i at forhindre 

andre mennesker i at komme og gå, som de føler for.  

 

Jamen, bør dygtige forskere og andre kompetente personer med rødder i de varme dele af kloden 

ikke blive dernede for at yde hårdt tiltrængt støtte til de fattige landes udvikling? Har der ikke 

jævnligt kørt diskussioner om det såkaldte hjernedræn, det at uddannede mennesker fra Syd bruger 

deres evner i de nordlige lande? 

 

Ifølge Verdensbanken er udviklingsbistanden til Syd fra Nord gennem de seneste mange år på ca. 

en tredjedel af det beløb, som folk fra Syd med ophold i Nord sender hjem til deres 

oprindelseslande. Man kan således ikke konkludere, at det er en hjælp til udvikling, hvis 

menneskene i de fattige lande bliver boende i disse lande. Det er snarere en hjælp til udvikling, hvis 

de udvandrer. Andre gode argumenter for fri bevægelighed kan findes i bl.a. 

http://www.avisafortheworld.org/en/index.html, som mit modernetværk, Emmaus International, har 

ansvaret for.  

 

De europæiske lande og ikke mindst Danmark hænger fast i en forestilling om, at hvert enkelt land 

får bedre økonomi ved at bruge store summer på at vogte grænser, forhindre folk i at komme ind og 

smide mange af dem ud, der er kommet ind, samtidig med at en hær af papirnussere sørger for, at 

ugæstfriheden dækkes ind juridisk og administrativt. Produktivt arbejde er det i hvert fald ikke at 

begrænse menneskers bevægelser i en moderne verden, hvor kommunikation, forurening, kapital og 

mange andre fænomener kender mindre og mindre til grænser.   
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Tilbage i historien har der altid været omfattende folkevandringer, og de har medvirket til 

økonomisk, social og kulturel udvikling af befolkningerne, både i de samfund, der sendte folk af 

sted og de samfund, der tog imod.  

 

Der hvor samfundene har lukket sig om sig selv og ikke længere har accepteret en blanding af 

mennesker, er det gået tilbage økonomisk og socialt, og samfundet er gledet hen imod fremmedhad, 

indelukkethed og totalitære tendenser. 

 

Internt i den Europæiske Union er den frie bevægelighed mellem rige og mindre rige lande en 

succes, som har styrket Europa uden at medføre massefolkebevægelser hen imod unionens mere 

velstående lande. Det er den finansielle spekulation og fraværet af kollektivt accepteret regulering, 

som for øjeblikket bringer de europæiske lande i fare, ikke den frie bevægelighed. 

 

Alligevel: Hver gang papirnusserne vil splitte en familie, så kører debatten på, om den truede 

person skal have lov til at blive. Debatten kører sjældent eller aldrig på selve det moralsk 

angribelige i, at nogle mennesker på denne klode kan bevæge sig nærmest overalt, mens andre ikke 

har denne frihed.  

 

Der er helt tydeligt lang vej, til vi danskere tager et alvorligt livtag med indelukketheden og 

småligheden.  
 


