
Nej til skammens mur i Calais! 

Julie Arlgade har – baseret på den engelske og den spanske version – oversat appellen fra Emmaus 

International, Emmaus Europa, Emmaus Frankrig og Organisationen for Universelt Medborgerskab 

Skal Frankrig, 12 år efter lukningen af Sangatte flygtningelejren, have sit eget Ceuta og Melilla i Calais? Det stigende 

antal af migranter, som befinder sig i Calais-området, har ført vores politiske ledere til at gennemføre drastiske tiltag, 

som strider mod migranternes frihed og mod respekten for deres rettigheder. 

De mange migranter har unægtelig ret til at være i Calais. Deres oprindelseslande – Afghanistan, Eritrea, Irak, Libyen, 

Sudan og især Syrien – bevidner det. De flygter fra krig, undertrykkelse samt diktatur og søger sikkerhed i Europa. Det 

er på ingen måde en ”invasion”, på trods af hvad folk – også folk fra samfundets øvre lag – utrætteligt påstår. De 

forfærdelige forhold i Frankrig, under hvilke flygtningene skal klare sig, er uacceptable. Trods støtte fra lokale 

organisationer og hjælpsomhed fra beboerne i Calais, lades de udefrakommende mennesker i stikken af de offentlige 

myndigheder, som ikke ønsker at påtage sig ansvar og derfor tilbyder utilstrækkelige løsninger. Betydelige ressourcer 

bør straks tilføres for at redde disse migranter, som har henvendt sig til os. Skal flygtningene virkelig dø af kulde i 

Calais lejre, før at det går op for folk, hvad der virkelig foregår? 

Omverdenens blindhed over for situationen i Calais forværres yderligere med bygningen af en mur og en storstilet 

sikkerhedsoperation – et sandt militært apparatur mod flygtninge klemt inde mellem Frankrig og Storbritannien. Vi, 

migranterne og de på denne appel underskrivende organisationer, som i årevis har arbejdet side om side, afviser disse 

tiltag og beder vores medborgere stærkt at modsætte sig dem. 

I årtier har forstærket grænsekontrol, overvågning, trusler, indeslutningsmekanismer og foranstaltninger for udvisning 

af flygtninge mislykkes, det har været omkostningsfyldt, men mest af alt har det resulteret i tusindvis af døde. Muren 

som bygges i Calais er endnu et trist billede på et sikkerhedsbaseret svar på problemet. Er dette hvad vi ønsker? Ønsker 

vi virkelig at lukke øjnene på denne uansvarlige og uacceptable måde? 

Ved at afvise at modtage migranter og tilbyde dem asyl, er vores egen frihed truet: Vi er i fuld gang med at bygge 

murene til vores eget fængsel. Det er ikke hvad vi undertegnede organisationer ønsker! Bygningen af Calais’ fæstning 

må stoppe og en dialog med de britiske myndigheder må indledes, så de igen vil modtage asylansøgere (lige som de 

gjorde i 2002, da Sangatta-flygtningelejren blev lukket). På lige fod med de øvrige europæiske medlemslande, bør 

Frankrig genoverveje hele sin asyl- og indvandringspolitik og -lovgivning (opsige Dublin-forordningen og afskaffe 

Frontex). Frankrig burde gøre dette samtidig med fuldt at opfylde artikel 13 i Verdenserklæringen om 

Menneskerettighederne samt Geneve Konventionen. Endelig bør Frankrig revidere sit farlige og illusoriske ”nationale” 

migrationskoncept, som er aldeles uegnet til globaliseringen af menneskelig udveksling, og tragedierne som opleves 

ved portene til Europa. Frankrig bør i FN spille en rolle i en ny form for forvaltning af migranter, som respekterer 

bevægelsesfrihed og de rettigheder, som endelig anerkendes og gøres gældende for alle migranter.  

……………………………. 

Den 18. december, på Den Internationale Dag for Migranter, vil vi, migranter og foreninger, som arbejder med 

migranter, indkalde folk til at tage part i en storstilet begivenhed, som finder sted i Calais og over hele Frankrig: 

- For at fordømme de uanstændige forhold, som migranter oplever, og at kræve, i overensstemmelse med 

civilsamfundsorganisationers anbefalinger, at der i Calais oprettes en praksis for modtagelse af migranter, som 

respekterer menneskelige værdighed. 

- For at afvise de sikkerhedsbaserede reaktioner, herunder bygningen af den mur, vi kalder Skammens Mur i 

Calais. 

- For at arbejde for en ny migrantpolitik på både nationalt, europæisk og verdensplan, som respekterer 

migranters rettigheder og deres værdighed.         

 


