
Stiftelse af Organisationen for Verdensborgerskab 

- oversat af Julien K. M. Murhula fra en mail sendt fra Emmaus International 

- lettere forkortet af Jørgen Olsen. 

Organisationen for Verdensborgerskab (= Organisation pour une Citoyenneté Universelle = OCU) 

er lige blevet formelt oprettet.   

De stiftende medlemmer er Emmaus International, Danielle Mitterrands Fond og Utopia-

Bevægelsen. Organisationen har til formål at fremme bevægelsesfrihed og bosættelse af mennesker 

verden over, hvor de selv ønsker det. 

Organisationens oprettelse er resultatet af mange års arbejde gennemført af forskellige aktører. 

Organisationen er bl.a. et resultat af kampagnen Visum til Verden 

http://www.visapourlemonde.org/ som Emmaus International har kørt siden 2008, men også af 

kontakter, som blev knyttet på det seneste Verdens Social Forum - 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Social_Forum 

Emmaus International og de andre organisationer ønsker at vise nogle alternativer på verdensplan til 

al den migrationspolitik, som er undertrykkende, ineffektiv og umenneskelig. 

Organisationen for Verdensborgerskab vil blive officielt lanceret den 23. maj i UNESCO-palæet i 

Paris, fra kl. 14.00 til 19.30. Her vil man blive præsenteret for to initiativer, organisationen står for 

blandt andet verdensborgerskabspasset det forslag, man har stillet De Forenede Nationer om at 

afholde en international konference med temaet: ”Bevægelsesfrihed og bosættelsesfrihed”. 

Mere end 350 mennesker vil deltage i dette offentlige arrangement omkring tre hovedbegivenheder:  

- Foredrag og debatter med kendte personer, som vil holde oplæg om bevægelsesfrihed og 

bosættelsesfrihed. 

- Den officielle overrækkelse af de første verdensborgerskabspas. 

- En snak med De Forenede Nationers hovedkvarter i New York for at anmode om indkaldelse af en 

international konference om bevægelsesfrihed og bosættelsesfrihed. 

Ved indvandrernes side findes der repræsentanter for civilsamfundet. En række berømtheder er 

blevet inviteret til at holde oplæg eller til at modtage verdensborgerskabspasset. Disse kendisser er:  

Federico Mayor Zaragoza, tidligere generaldirektør for UNESCO                                

Souhayr Belhassen, præsident for Den Internationale Menneskerettighedsliga                

Lilian Thuram, tidligere fodboldspiller og ambassadør for UNICEF                            

Forfatter Taslima Nasreen                                                                                               

Forfatter og miljøforkæmper Vandana Shiva                                                                        

Albert Tévoédjré, ombudsmand i Benin                                                                       

Sociolog Jean Ziegler                                                                                                         

http://www.visapourlemonde.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Social_Forum


Universitetslærer Riccardo Petrella                                                                                    

Chico Whitaker, grundlægger af Verden Social Forum                                                            

Mario Soares, Portugals tidligere præsident                                                                    

Søfarende Florence Arthaud                                                                                                    

Fotograf Reza Deghati                                                                                                             

Entreprenør Pierre Bergé                                                                                                

Musiker Tiken Jah Fakoly                                                                                                                                                            

Ignacio Lula Da Silva, Brasiliens tidligere præsident                                                                                  

Nobelfredsprismodtager Adolfo Pérez Esquivel                                                                                      

Kunster Manu Chao.... 

Nogle af disse har allerede bekræftet deres deltagelse blandt andet: Federico Mayor, Albert 

Tévoédjré, Riccardo Petrella, Reza Deghati, Pierre Bergé, Tiken Jah Fakoly, Florence Arthaud ... vi 

venter på svar fra de andre. 

Jean Rousseau 

Formand for Emmaus International. 


