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“Det er de færreste, 
der har lyst til at 
stikke hånden ned 
i en skraldespand 
for at lede efter 
tomme	flasker.	
Men vi fortrænger 
skammen. Vi 
skammer os ikke. 
For vi ved, at vi ikke 
stjæler fra nogen 
eller berøver folk. Vi 
gør de ting, som er 
lovlige, så vi kan få 
noget at spise.” 

— Peter
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Forord

CAMP har samarbejdet med The Bridge Radio-kollektivet 

ved flere lejligheder – både i kollektivets egenskab af 

billedkunstnere og som lyddokumentarister – og er 

meget glade for at kunne præsentere deres soloudstilling 

Migrantarbejdets økonomi – for retten til at arbejde. Til 

denne udstilling har The Bridge Radio omarbejdet en 

lydinstallation, som de lavede sammen med en gruppe på 

12 personer, der har asylstatus, opholdstilladelse og et sted 

at bo i Sydeuropa, men som ofte ender med at bo på gaden 

i København i forsøget på at finde en eller anden form 

for arbejde. Installationen blev lavet specielt til Roskilde 

Festival 2017 på opdrag fra CAMP og kunne gennem fire 

dage ses på festivalen i sommeren 2017.

af Frederikke Hansen & Tone Olaf Nielsen
Daglige ledere af CAMP

Migrantarbejdets økonomi 

– for retten til at arbejde 

fokuserer på den udsatte 

tilværelse, som mange 

migrantarbejdere i Danmark 

frister. De fleste af de 

mennesker, som kommer 

til orde i udstillingen, har 

fået asyl i Sydeuropa, men 

grundet den økonomiske 
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krise og høje arbejdsløshed 

er de blevet tvunget til at 

migrere nordpå for at søge 

arbejde. Deres asylstatus 

giver dem ret til at rejse 

inden for Schengen-zonen, 

f.eks. til Danmark på et 

turistvisum. Imidlertid 

får de hverken dansk 

arbejdstilladelse, adgang 

til sundhedsvæsenet eller 

sociale ydelser. Derfor er 

mange blevet tvunget til 

at leve som daglejere eller 

tjene til livets ophold ved 

at samle tomme dåser og 

flasker i gader og stræder, 

der indbringer 1–3 kr. i pant 

pr. flaske eller dåse. Gennem 

forskellige lydlandskaber 

og udsagn rapporterer 

udstillingen om den 

racisme og politivold, som 

disse mennesker jævnligt 

udsættes for, og om et liv 

uden social sikring. Men 

ifølge The Bridge Radio giver 

brudstykkerne af samtaler 

“…også indblik i kampen 

for at organisere sig mod 

udbytningen af det udsatte 

men vigtige arbejde, som 

migranter udfører over hele 

Europa.” 

CAMPs invitation af The 

Bridge Radio skyldes 

kollektivets fremragende 

praksis, som rækker hånden 

ud til og etablerer et 

Ødelagte	ejendele	tilhørende	flaskesamlende	
migrantarbejdere i Folkets Park, København
Foto af The Bridge Radio
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Forord

fællesskab med nogle af 

de mest marginaliserede 

befolkningsgrupper i 

det danske samfund. 

Deres omfattende 

radiomontager undersøger 

de magtstrukturer, som 

forsøger at regulere 

migration, ud fra de 

menneskers synspunkt, som 

kender systemet nedefra 

og indefra: Mennesker i 

asylcentre og udrejselejre; 

mennesker, som bevæger sig 

rundt i Europa på udkig efter 

arbejde. 

Ved at gøre deres montager 

tilgængelige online skaber 

The Bridge Radio et 

ekstremt vigtigt arkiv, som 

dokumenterer og formidler 

disse menneskers stemmer 

og deres analyser af, hvordan 

magt fungerer i en nation og 

et samfund som det danske. 

Udstillingen ledsages 

af debatarrangementet 

For retten til at arbejde: 

En paneldiskussion 

mellem medlemmer 

af	flaskesamlernes	

fællesskab, lokalpolitikere 

og beslutningstagere, som 

finder sted den 2. marts 

2018. Begge er kurateret af 

The Bridge Radio og udgør 

det sidste udstillingsprojekt 

i CAMPs udstillingsserie 

Migrationspolitik. I 

seks udstillinger har 

billedkunstnere fra hele 

verden undersøgt, hvad 

der tvinger mennesker 

til at flygte, hvordan 

grænsepolitikken forsøger 

at holde mennesker ude, 
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Frederikke Hansen & Tone Olaf Nielsen

hvordan det er at bo i en 

flygtningelejr eller i et 

asylcenter, og hvad der sker 

med de afviste flygtninge 

og migranter, som bliver 

tvangsudvist. Med den 

sidste udstilling i serien 

ønsker vi at fokusere på 

mennesker, som er migreret 

til Danmark, men som lever 

hinsides noget system og 

uden nogen form for social 

sikring – en usynliggjort 

gruppe.

Udstillingen er støttet af 

Foreningen Roskilde Festival   

Konsthall C

Københavns Billedkunstudvalg

The Bridge Radios 
installation på Roskilde Festival 2017
Foto af Paula Duvå 
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“Grænser ekskluderer ikke kun, men er en del af et regime, 

som	gennem	andetgørelse	filtrerer	menneskers	færden	og	

sorterer og hierarkiserer menneskers frie bevægelighed 

verden over.”

 — Nicholas De Genova, 2013 1

“Grænser skaber en inklusion, som underordner mennesker 

og skaber ’arbejdskraft’, som netop er underordnet. 

Arbejdskraftens frie bevægelighed har altid været en 

central kampplads, idet en af de vigtigste måder, kapitalen 

udøver kontrol over arbejdskraften på, er ved at forsøge at 

tøjle	og	kanalisere	dens	færden	og	flugt.”	

 – Sandro Mezzadra & Brett Neilson, 2013 2

Noter

1. Nicholas De Genova citeret fra plenarmødet “The free 
movement of people around the  
world would be utopian,” som kan ses her:  
www.youtube.com/watch?v=2H58YF2m770.

 

2. Sandro Mezzadra & Brett Neilson, Border as Method, 
or, the Multiplication of Labor, Durham: Duke University 
Press, 2013.

af The Bridge Radio kollektivet

Introduktion til 

Migrantarbejdets økonomi – 
for retten til at arbejde –

https://www.youtube.com/watch?v=2H58YF2m770
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I sommer til Roskilde Festival 

2017 producerede The 

Bridge Radio-kollektivet 

en lydinstallation i tæt 

samarbejde med en gruppe 

på 12 mennesker, som er 

kommet til Danmark for at 

finde arbejde, men som er 

endt med at måtte forsørge 

sig selv ved at samle tomme 

dåser og flasker på gader og 

stræder. I Danmark får man 

1–3 kr. retur pr. tom øl- og 

sodavandsdåse eller -flaske, 

man indleverer, hvilket giver 

en dagsindtægt på 50–100 

kr. om dagen. Dette er den 

eneste lovlige måde, hvorpå 

mange mennesker i denne 

situation kan forsørge sig 

selv under de nuværende 

danske regler for opholds- 

og arbejdstilladelse.

Vores udstilling i CAMP er 

en omarbejdet version af 

installationen på Roskilde 

Festival. De lydudsagn, 

som beskueren vil møde, 

stammer fra mennesker, der 

har fået asyl i Sydeuropa og 

har forskellige dokumenter 

fra disse lande, men som 

grundet den økonomiske 

krise og høje arbejdsløshed i 

Grækenland, Italien, Spanien 

og Østeuropa forsøger at 

The Bridge Radios 
installation på Roskilde Festival 2017
Foto af Paula Duvå
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overleve ved at søge arbejde 

i Central- og Nordeuropa. 

Takket være deres asylstatus 

kan de rejse ind i Danmark 

på et turistvisum, men 

dette udløser ikke en dansk 

arbejdstilladelse. Derfor er 

de ofte nødt til at arbejde 

uden kontrakt i jobs, hvor 

de ikke kan være sikre på 

at få udbetalt deres løn, 

og hvor de ofte oplever 

chikane, vold eller seksuelle 

overgreb fra såvel kolleger 

som arbejdsgivere og måske 

endda fra naboer i den 

gade, hvor de bor og sover. 

De fleste af dem er ikke 

hjemløse, men har et sted 

at bo i Portugal, Spanien 

eller Italien. I Danmark er de 

imidlertid ofte tvunget til at 

bo på gaden.

Gennem de seneste par år 

er næsten alle aspekter af 

disse menneskers daglige 

kamp for overlevelse blevet 

ulovliggjort i Danmark. 

Den 1. april 2017 blev det 

ulovligt at sove sammen 

i grupper udendørs i det, 

som det danske politi 

kalder ”utryghedsskabende 

lejre.” Den 14. juni 2017 

blev det forbudt at bede 

forbipasserende om 

penge. Uden en dansk 

arbejdstilladelse er det også 

ulovligt for mennesker i 

denne situation at udføre 

arbejde af nogen som 

helst art i Danmark – 

endog hvis det er frivilligt 

– selvom de har asyl eller 

opholdstilladelse i lande som 

Spanien, Italien, Grækenland 

eller Portugal. Det er endda 

blevet ulovligt at være 

fattig; hvis det danske 

politi stopper mennesker 

i denne situation, og de 

ikke har 1.500 kr. på sig i 

kontanter, risikerer de at få 

en bøde eller blive anholdt 

for ikke at have penge nok 

Introduktion
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The Bridge Radio

til livets ophold i Danmark. 

Dette kaldes ’PTA’ (Personal 

Travel Allowance) eller 

’lommepenge’ – penge, som 

man skal kunne fremvise til 

politiet, hvis de stopper én. 

Lydinstallationen belyser de 

levevilkår og arbejdsforhold 

samt den chikane, som 

denne gruppe mennesker 

oplever i Danmark fra politi, 

myndigheder og naboer 

i København samt fra 

Roskilde Festivalens gæster 

og ansatte. Brudstykkerne 

af samtaler i installationen 

skildrer tilværelser uden 

social sikring, men giver 

også indblik i kampen 

for at organisere sig mod 

udbytningen af det udsatte 

men vigtige arbejde, som 

migranter udfører over hele 

Europa.

The Bridge Radio ser en 

klar forbindelse mellem 

denne specifikke kamp og 

den globale arbejderklasses 

kamp. Migrantarbejdernes 

kamp handler ikke kun 

om juridisk anerkendelse 

og adgang til samfundet 

og arbejdsmarkedet. 

Det er også en kamp 

mod kapitalismen og 

nationalstaten som sådan 

samt mod den mekanisme, 

som gør det muligt for både 

nationalstaten og markedet 

lovligt at ekskludere og 

undertrykke bestemte 

befolkningsgrupper.

Oversat fra engelsk af Rolf Mertz.



“Ingen af os kan lide 
at sove udenfor. Nogle 
af os har kone og børn 
derhjemme. Nogle 
af os har krydset 
Middelhavet for at  
nå til Europa. 
Vi bryder os ikke  
om at sove udenfor  
og	samle	flasker.”
   — Mike
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af Jose Arce  
Migrationsaktivist, arbejder og studerende

Essay 

En migrants syn på 
migrantarbejdets økonomi

Uligheder i tvungen migration 

IOM (Den internationale organisation for migration) anslår, at 1 
milliard af verdens befolkning i dag er migranter. Heraf er omkring 
740 millioner migrantarbejdere bosat i eller uden for deres eget land. 
Ifølge UNHCR er der på verdensplan 65,6 millioner mennesker, 
som er fordrevet på grund af forfølgelse, væbnet konflikt, vold eller 
menneskerettighedskrænkelser. Kun en lille procentdel af dem når 
nogensinde frem til det globale Nord. Og lykkes det dem, mødes de af 
militariserede grænser, bevæbnede grænsevagter, tidsubegrænset 
tilbageholdelse i fængsler og lejre, prekære arbejdsforhold, 
kriminalisering, racisme og den konstante trussel om udvisning.  
Fordrivelse og tvungen migration påvirker ikke alle på samme 
vilkår: I vore dage kommer langt størstedelen af de fordrevne 
(flygtninge, asylansøgere, udokumenterede migranter, internt 
fordrevne) fra de ‘tidligere’ kolonier i Afrika, Asien, Mellemøsten 
og Sydamerika. Migrationens realiteter afslører uligheden mellem 
fattig og rig, Nord og Syd, Vesten og resten. Det er disse fordrevne 
mennesker og befolkningsgrupper i Syd, Øst, Nord og Vest, som udgør 
migrantarbejdets økonomi. 
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Grænser udelukker, men inkluderer også (på voldelig vis) 

I de seneste ti år har den offentlige debat i det globale Nord 
om migration og grænser været præget af stigmatisering og 
kriminalisering af migranter og flygtninge fra mediernes 
og politikernes side. Denne tendens er blevet forstærket af 
indvandringsfjendske strømninger i den almene befolkning. Således 
har myndighederne kædet migrationskontrol sammen med offentlig 
sikkerhed og skabt den opfattelse, at landes nationale sikkerhed er 
truet af bølgerne af ‘farlige’ migranter og flygtninge. 

Selvom det måske ser ud til, at grænser kun findes for at udelukke 
mennesker, afslører migrantarbejdets økonomi, at de også virker 
inkluderende (på ligeså voldelige måder). Vi tænker ofte på inklusion 
som noget positivt, men migrantarbejdernes historie viser os, hvordan 
inklusion også kan formes af vold og udnyttelse. Migrantarbejdere – 
hvad enten de er dokumenterede eller ej – inkluderes som økonomiske 
deltagere i nationalstater gennem udnyttelsen af deres arbejdskraft. 
Imidlertid udelukkes de som politiske deltagere; som mennesker med 
rettigheder og noget at skulle have sagt i de lande, hvor de bor. Grænser 
har således forskellige funktioner: De skal holde folk ude, men også 
lukke nogle bestemte ind på betingelse af underkastelse. 

Denne filtrering er afgørende for migrantarbejdets økonomi: Den 
resulterer i arbejdere med andre, færre eller ingen rettigheder – 
afhængig af juridisk status – hvilket gør det lettere at udnytte dem i de 
økonomiske sektorer, hvor de arbejder. Migrant- og udokumenterede 
arbejdere inkluderes på begrænsede betingelser via deres udelukkelse 
fra rettigheder og beskyttelse. Loven er der ikke for at beskytte, men 
for at straffe. 

Essay
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Migrantarbejdere er den perfekte arbejdsstyrke: 

retsløse, billige, udsatte og nemme at udnytte

Migrantarbejdets økonomi udgøres af mennesker fra forskellige 
steder. Nogle er dokumenterede, mens andre ikke er. Nogle venter 
på at få deres asylansøgning behandlet, mens andre allerede har fået 
asyl. Nogle er blevet tvunget til at gå under jorden som følge af afviste 
asylansøgninger, eller de ankom som gæste- eller vikararbejdere. 
Nogle er studerende, hvis opholdstilladelse er udløbet, mens andre 
har mistet deres på grund af arbejdsløshed. Selvom deres juridiske 
situationer og historier er forskellige, repræsenterer de en klasse af 
outsidere, for hvem hverken demokrati eller frihed er givet. 

Migrantarbejdere ansættes ofte i den dårligst beskyttede 
økonomiske sektor: Som hushjælp, barnepiger, handicaphjælpere, 
plejehjemspersonale, bygge- og anlægsarbejdere, rengørings-
assistenter, i hotel- og restaurationsbranchen eller i landbruget. Deres 
arbejdskraft er essentiel for flere landes økonomi, og de genererer 
et kæmpe overskud for arbejdsgiverne i disse sektorer. Udnyttelse, 
misbrug og vold er veldokumenteret i alle disse sektorer: Krænkelse 
af arbejdstagernes rettigheder, løn under den mindsteløn, som 
fagforeningerne og arbejdsgiverne har vedtaget, forsinket eller 
udeblivende lønudbetaling, usikre arbejdsforhold og lange skift. 
Kombineret med begrænset (eller ingen) adgang til borger-, politiske 
og sociale rettigheder er disse arbejdere ofte de mest udnyttede, 
marginaliserede og udelukkede i det globale Nord. Det, der forener 
‘legale’ og udokumenterede migrantarbejdere, er manglen på fuld og 
permanent legalitet, hvilket lige nøjagtig er det, der gør deres liv usikre 
og udsatte og desuden garanterer, at de er lette at udnytte: En hvilken 
som helst protest for vores rettigheder kan medføre tilbageholdelse og 
udvisning. 

Jose Arce
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Migrantarbejde spiller fortsat en stor rolle for velstanden, 
livskvaliteten og rigdommen i det globale Nord. Efter Anden 
Verdenskrig var migrantarbejdere fra den koloniserede verden for 
eksempel afgørende for genopbygningen af det krigshærgede Europa. 
Fra 1945 til 1975 importerede nordeuropæiske lande såsom Tyskland, 
Frankrig, Belgien, Storbritannien, Danmark, Holland og Sverige 
arbejdere fra de tidligere kolonier i hobetal. Disse migranter udførte 
noget af det sværeste og farligste arbejde, som var en forudsætning for 
de pågældende landes ekspanderende industrielle økonomier. Denne 
periode var kendetegnet ved enorm økonomisk vækst og velstand, 
velfærdssamfundenes opkomst, højere lønninger, fuld beskæftigelse, 
bedre arbejdsvilkår og flere rettigheder til Europas arbejderklasse. 
Overordnet set blev europæernes livskvalitet, som havde lidt et 
alvorligt knæk under Første og Anden Verdenskrig, en af verdens 
højeste. Franskmanden Jean Fourastié gav perioden navnet “Les 
Trente Glorieuses” (De tredive gode år). Selvom migrantarbejdere altså 
bidrog væsentligt hertil, bliver de stadig castet som de evige outsidere. 

Vi er her, fordi I var dér! 

Migrantarbejdets økonomi samt de arbejdere, der gjorde den mulig 
(flygtninge, udokumenterede migranter, asylansøgere), er et produkt 
af bredere politiske og økonomiske kræfter. Imidlertid forbliver de 
usynlige i mainstreamdebatten om migration, som i stedet fremhæver 
vestlige landes ‘gavmildhed’ over for migranter og flygtninge. Hverken 
politikere eller medier nævner et ord om, hvordan politikken i 
bestemte nationalstater – og særlig stater i det globale Nord – har 
undermineret trivslen i andre dele af verden. Fordrivelse og migration 
er ikke bare ‘uheldige følgevirkninger’ af krig og konflikt: De er 
strukturelt betingede. Helt konkret er vi her, fordi I var dér! 

Jose Arce

Essay
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For eksempel har millioner af mexicanske bønder og oprindelige 
folk syd for USA mistet deres jord og er blevet fordrevet som følge 
af NAFTA-aftalen (North Atlantic Trade Agreement). Uretfærdige 
fiskeriaftaler og europæiske fartøjers overfiskning i vestafrikanske 
farvande har tvunget fiskere i Senegal, Mauretanien, Guinea Bissau 
og Ghana til at migrere nordpå i håbet om en bedre tilværelse. I hele 
det globale Syd er mennesker blevet frataget deres jord, vand og 
ressourcer som følge af udvindingsindustrien (olie, mineraler, guld, 
diamanter, storskala-landbrug), der sikrer den materielle velstand i 
det globale Nord. De er blevet tvunget til at migrere, og mange er blevet 
migrantarbejdere i de nordlige lande. 

Vestlige militære besættelser og interventioner har også været centrale 
for produktionen af migrantarbejdere. Invasionen og den militære 
besættelse af Irak, Libyen og Afghanistan resulterede i millioner af 
flygtninge og internt fordrevne samt ødelæggelsen af disse landes 
infrastruktur og sociale sammenhængskraft. Narkotikabekæmpelse 
(‘The War on Drugs’) i Sydamerika samt USAs militære indflydelse 
har ligeledes medført massefordrivelse i Mexico, Guatemala og 
Colombia. Lignende militære indgreb har hjemsøgt de afrikanske 
Sahel-lande under dække af at være en del af ‘Krigen mod terror’. 
Sideløbende med disse tendenser eksporterer EU og USA flere og 
flere våben til undertrykkende regimer i disse regioner. Dynamikken 
bygger på kolonial arv: Militære interventioner samt økonomiske 
og handelsmæssige politikker opretholder og styrker de former for 
appropriation og ophobning af velstand, jord og ressourcer, som er 
forbundet med koloniale projekter. Der er ikke kun en kolonial fortid, 
men også en kolonial nutid. Migrantarbejdets økonomi er et produkt af 
disse historier, systemer og strukturer.

Jose Arce
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At eksistere er at eksistere politisk 

Selv om vi ofte bliver portrætteret som kriminelle eller som 
passive ofre, kæmper migrantarbejdere over hele verden mod deres 
underordning hver eneste dag: Enten i form af ‘usynlig’ politik, små 
handlinger af modstand og undergravning, der undgår kontrol, eller 
kollektive kampe, som de mange organisationer på tværs af det globale 
Nord og andre steder har udkæmpet for migranters rettigheder siden 
1960’erne.
 
Migranter mobiliserer for at kæmpe for deres rettigheder, fordi 
de forstår, at det “At eksistere er at eksistere politisk,” som den 
algeriske migrant og sociolog Abdelmalek Sayads har udtrykt det. 
Selv om mange har sagt lignende sandheder før ham, taler Sayad 
ikke om Mennesket, om Borgeren. Han taler om Migranten, om 
Flygtningen. Om os, sorte og brune mennesker, fra det globale Syd. Nu 
tilstede i det globale Nord for en kort periode eller i lang tid. ‘Første, 
anden, tredje generation …’ Vi eksisterer ikke. Sayad taler om den 
fordrejning af eksistensen: Ikke at eksistere politisk er ikke at eksistere 
overhovedet. Derfor må vi som migranter og flygtninge, med eller 
uden papirer, forstå, at vi for at eksistere må eksistere politisk. Vi må 
blive en kollektiv kraft, der kræver adgang til de politiske rum, som 
normalt er forbeholdt statsborgere, og skabe lydhørhed over for vores 
bekymringer, prioriteter og dybtgående ønske om at kæmpe for retten 
til at have rettigheder og bevægelsesfrihed.

Oversat fra engelsk af Rolf Mertz.

Jose Arce

Essay



“Man skal behandle 
alle retfærdigt. 
Ligegyldigt om de 
er sorte eller har 
en anden hudfarve. 
Det eneste, der 
betyder noget, er, 
hvordan du behandler 
udlændinge. Du kan 
ikke vide, hvor du er 
i morgen, og 
hvordan du vil 
blive behandlet.”
   — Felix
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Fra The Bridge Radios 
installation på Roskilde Festival 2017
Foto af Paula Duvå 
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Udtalelser og citater

I efteråret 2016 og foråret 2017 påbegyndte The Bridge Radio et 

samarbejde med ‘hjemløse’ flygtninge bosat i København, Italien, 

Portugal, Spanien, Frankrig og Tyskland. Gennem organiseringsforløb 

og deltagelse i en transnational migrationskonference om prekære 

arbejdsvilkår samlede vi forskellige lydudsagn. Det, som folk delte under 

møderne, var overlevelsesstrategier i europæiske storbyer gennem 

udokumenteret arbejde og forskellige former for protester. Udsagnene 

nedenfor er udvalgt fra nogle af lydoptagelserne. Du kan lytte til dem på 

internettet – se side 30 for mere information.

Udsagnene nedenfor stammer fra medlemmer af flaskesamlernes 

fællesskab i Folkets Park i København:

“Ingen af os kan lide at sove udenfor. Nogle af os har kone og børn 
derhjemme. Nogle af os har krydset Middelhavet for at nå til Europa. 
Vi bryder os ikke om at sove udenfor og samle flasker.” — Mike

  
“Det er de færreste, der har lyst til at stikke hånden ned i en 
skraldespand for at lede efter tomme flasker. Men vi fortrænger 
skammen. Vi skammer os ikke. For vi ved, at vi ikke stjæler fra  
nogen eller berøver folk. Vi gør de ting, som er lovlige, så vi kan  
få noget at spise.” — Peter

https://soundcloud.com/bridgeradio/roskilde-festival-support-the-people-collecting-bottles
https://soundcloud.com/bridgeradio/roskilde-festival-support-the-people-collecting-bottles


“Der er ingen 
menneske–
rettigheder her. 
Vi har ingen 
rettigheder. Vi 
må	samle	flasker	
for at få mad. 
Det er den 
eneste måde, vi 
kan klare os på.”
   — Amanita
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“Jeg gør ikke det her, fordi jeg gerne vil samle flasker. Jeg gør det, fordi 
det er den her situation, jeg er blevet presset ud i. Jeg kan arbejde. 
Jeg er 100 % arbejdsduelig. Så lad være med at se ned på mig. Jeg 
er et menneske ligesom dig. Jeg samler flasker, fordi det er det, dit 
lands regering har presset mig ud i at gøre. Prøv at være venlig mod 
flaskesamlerne. Lad være med at se ned på dem. Vi er alle mennesker.” 
— Kingsley

“Vi kan alle arbejde, betale skat og betale husleje. Hvis bare de ville 
give os muligheden og en arbejdstilladelse.” — Seco

  
“Der er ingen menneskerettigheder her. Vi har ingen rettigheder. Vi må 
samle flasker for at få mad. Det er den eneste måde, vi kan klare os på.” 
— Amanita

  
“Man skal behandle alle retfærdigt. Ligegyldigt om de er sorte eller 
har en anden hudfarve. Det eneste, der betyder noget, er, hvordan 
du behandler udlændinge. Du kan ikke vide, hvor du er i morgen, og 
hvordan du vil blive behandlet.” — Felix

The Bridge Radio ser en klar forbindelse mellem denne specifikke 

kamp og den globale arbejderklasses kamp. Migrantarbejdernes kamp 

handler ikke kun om juridisk anerkendelse og adgang til samfundet 

og arbejdsmarkedet. Det er også en kamp mod kapitalismen og 

nationalstaten som sådan samt mod den mekanisme, som gør det muligt 

for både nationalstaten og markedet lovligt at ekskludere og undertrykke 

bestemte befolkningsgrupper.

Statements



“Jeg gør ikke det her, fordi 
jeg	gerne	vil	samle	flasker.	
Jeg gør det, fordi det er 
den her situation, jeg er 
blevet presset ud i. Jeg 
kan arbejde. Jeg er 100 % 
arbejdsduelig. Så lad være 
med at se ned på mig. Jeg 
er et menneske ligesom 
dig.	Jeg	samler	flasker,	
fordi det er det, dit lands 
regering har presset mig 
ud i at gøre. Prøv at være 
venlig	mod	flaskesamlerne.	
Lad være med at se ned på 
dem. Vi er alle mennesker.”

— Kingsley
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“Det her er kommet ud af kontrol. Du kan ikke søge arbejde med de 
papirer, de giver dig. Som for eksempel mine italienske dokumenter 
– jeg kan intet stille op med dem. Hvordan kan jeg leje en lejlighed, 
når jeg ikke må arbejde? Så det er virkelig diskriminerende her. Vores 
største problem er faktisk de såkaldte ‘lommepenge’. Når du kommer 
til landet, vil politiet spørge til din ‘PTA’ (Personal Travel Allowance), 
hvilket er omtrent 2.000 kr. (...) Hvis du ikke har de 2.000 kr., tager de 
dig med på stationen, låser dig inde i en celle og udviser dig til det land, 
du kom fra.” — Kingsley

“Dét, der virkelig overrasker mig, er, at når politiet tager dig i at 
arbejde, gør de ikke arbejdsgiveren noget. Kun du – som arbejder – 
bliver anholdt.”  — Mike

“Så jeg vil gerne tale om løsninger på dette problem. I nogle lande 
kan vi godt bruge vores dokumenter – såsom italienske, spanske eller 
portugisiske dokumenter – i forbindelse med arbejde. Men ikke her i 
Danmark. Hvis politiet griber dig på fersk gerning, bliver du anholdt 
og automatisk udvist til det land, som udstedte dit dokument. Så hvis 
Danmark ville give os lov til at arbejde med de papirer, vi har, ville vi 
kunne klare os – selv med meget lidt arbejde. Da jeg kom til Tyskland, 
fandt jeg et arbejde. Og da brugte jeg mine papirer. Jeg lejede en 
lejlighed med mine papirer, og der boede jeg. Hvis de nu bare gav os 
muligheden for at arbejde med vores papirer, ville det være okay – helt 
okay.” — Mike

I Tyskland har den selvorganiserede gruppe Lampedusa in 

Hamburg arbejdet for retten til at bo og arbejde i Tyskland, hvis man 

har opholdstilladelse, har fået taget fingeraftryk i eller har papirer fra 
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“Da jeg kom til 
Tyskland, fandt jeg 
et arbejde. Og da 
brugte jeg mine 
papirer. Jeg lejede 
en lejlighed med 
mine papirer, og 
der boede jeg. Hvis 
de nu bare gav os 
muligheden for at 
arbejde med vores 
papirer, ville det 
være okay – helt 
okay.” 

— Mike
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Statements

Sydeuropa, primært Lampedusa, hvor de fleste må søge asyl, når de 

ankommer til Europa. Bevægelsen blev startet af mennesker, som havde 

fået asyl i Italien, men som blev tvunget til at bo på gaden uden udsigt 

til at komme i arbejde på grund af den økonomiske krise i landet. De 

italienske myndigheder udsteder papirer, som gør det muligt for folk at 

bevæge sig rundt i Schengen-zonen på et turistvisum, men de har ingen 

adgang til arbejde, syge- eller social sikring. De italienske myndigheder 

råder flygtninge til og understøttede dem endog økonomisk i at rejse til 

Centraleuropa. Således blev disse mennesker gjort til kastebolde mellem 

diverse europæiske myndigheder. 

“Det her er ikke et flygtningeproblem! Det er et systemisk problem i de 
europæiske lande, hvor vi bor. Dette bliver vi som aktivister nødt til at 
forstå og derefter beslutte os for, hvad vi gerne vil ændre!” 
— La Toya, aktivist i Lampedusa in Hamburg

I Frankrig har Sans-Papiers-bevægelsen (De papirløse) kæmpet og 

organiseret sig siden 1990’erne. I fællesskab har folk forsøgt at sikre 

papirløse grundlæggende rettigheder såsom et sted at bo eller 

lægehjælp samt sprogkundskaber og juridisk bistand i kampen for 

arbejdstilladelse i Frankrig til dem, som lever uden opholds- eller 

arbejdstilladelse. De har stort set ingen andre muligheder for at tjene til 

livets ophold. 

“I 1996 oplevede vi en kæmpe mobilisering i Frankrig, som banede 
vejen for udokumenterede migranters rettigheder. For os i Frankrig 
er det meget vigtigt med mobilisering, besættelser af kirker og 
demonstrationer, så folk kan se, hvordan der bliver diskrimineret mod 
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papirløse mennesker her. Alle mennesker fortjener respekt.  
Og takket være denne form for mobilisering har politikerne og Manuel 
Valls gjort det muligt for os at udstede papirer til udokumenterede 
migranter, så de kan få arbejdstilladelse, lægehjælp og transport. 
Det er det, jeg hjælper folk med at få adgang til i dag – de her papirer. 
Det lykkedes kun på grund af mobiliseringen, så det er meget vigtigt 
at mobilisere, hvis du vil ændre folks liv. Mit råd er: Prøv at gøre de 
usynlige synlige her også! — Amadou, juridisk rådgiver og aktivist i Sans-

Papiers i Frankrig samt medlem af International Coalition of Refugees and 

Migrants

For at høre lydoptagelsen,
scan denne kode med telefonen

eller gå til  www.soundcloud.com/bridgeradio/roskilde-

festival-support-the-people-collecting-bottles  for at lytte.

https://soundcloud.com/bridgeradio/roskilde-festival-support-the-people-collecting-bottles
https://soundcloud.com/bridgeradio/roskilde-festival-support-the-people-collecting-bottles


“Vi kan alle  
arbejde, betale 
skat og betale 
husleje. Hvis 
bare de ville give 
os muligheden 
og en arbejds–
tilladelse.”
   — Seco
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Events & Formidling

ÅBNINGSFEST & LIVE  

RADIO UDSENDELSE  /  

Migrantarbejdets økonomi 
– for retten til at arbejde
Fredag 19. januar 2018 

kl. 18–21 i CAMP (med fest til kl. 24)

18–18:15 

Velkomsttaler og drinks

18:15–18:45  

Migrantarbejdets økonomi / 

Live radio udsendelse ved 

The Bridge Radio, del 1

18:45–19:45 

Folkekøkken og udstilling

19:45–20:30

Migranters kamp for retten til at 
arbejde / Live radio udsendelse 

ved The Bridge Radio, del 2

20:30–24

Bar og dans / med DJs fra 

Trampolinhuset og The Bridge 

Radio

DEBATARRANGEMENT  /   

For retten til at arbejde: En 
paneldiskussion mellem med-
lemmer af flaskesamlernes 
fællesskab, lokalpolitikere og 
beslutningstagere
Fredag 2. marts 2018 

kl. 16–18 i Trampolinhuset

16–16:15 

Velkomst

16:15–17

Præsentationer af medlemmer af 
flaskesamlernes fællesskab / Live 

radio udsendelse ved The Bridge 

Radio, del 1

17–17:15

Kaffepause og snacks

17:15–18

Paneldiskussion med lokalpolitikere 
og beslutningstagere / Live radio 

udsendelse ved The Bridge Radio, 

del 2

18–19

Folkekøkken

19–24

Bar og dans
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Events & Formidling

 Arrangementet foregår på 

engelsk (med simultantolkning til 

farsi og arabisk). Alle er velkomne. 

Gratis adgang.

OMVISNINGER

Lørdage kl. 15–16 i perioden 19. 

januar – 19. maj 2018 i CAMP 

(lukket sidste lørdag i måneden) 

Hver lørdag inviterer CAMP 

dig på en gratis omvisning i 

Migrantarbejdets økonomi – for 
retten til at arbejde. Omvisningerne 

ledes af udklækkede guider 

fra CAMPs omviseruddannelse 

for asylansøgere og 

flygtninge i samarbejde med 

formidlingspraktikanter i CAMP. 

Omvisningerne foregår på engelsk.  

Entré 20 kr. Gratis adgang for folk i 

asylsystemet.
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Biografier

THE BRIDGE RADIO

The Bridge Radio er et 

uafhængigt radiokollektiv 

bestående af såvel migranter som 

ikke-migranter. Vi producerer 

radio om migranters kampe, 

grænseregimet og menneskers 

bevægelighed. The Bridge Radio 

forsøger at støtte selvorganisering 

blandt mennesker, som lever 

uden europæisk statsborgerskab, 

og at skabe en bred gruppe af 

reportere. Med en kritisk tilgang 

til den herskende diskurs om asyl 

og migration tilstræber kollektivet 

at sprede information om nye 

udviklinger inden for asyl- og 

migrationsregimet og formidle 

historier om mennesker med 

migrationserfaringer samt om 

kampen for bevægelsesfrihed.

The Bridge Radio startede 

i 2015 som en protest 

imod EUs undertrykkende 

migrationsregime. I dag er 

grænse- og migrationstemaer 

synlige i den offentlige debat, 

men de præsenteres sjældent fra 

migranternes eller asylansøgernes 

eget perspektiv. Efter The Bridge 

Radios mening må vi aldrig fortie, 

hvad der sker ved EUs grænser 

og i detentionslejrene. Kun hvis 

vi hæver stemmen, kan vi skabe 

forandring.

www

thebridgeradio.dk

http://www.thebridgeradio.dk
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FLASKESAMLERNES 

FÆLLESSKAB

I efteråret 2016 og foråret 2017 

påbegyndte The Bridge Radio et 

samarbejde med en gruppe på 

12 personer, der har asylstatus, 

opholdstilladelse og et sted at 

bo i Sydeuropa, men som ofte 

ender med at bo på gaden i 

København i forsøget på at finde 

en eller anden form for arbejde. 

Da en af de eneste lovlige 

former for arbejde i Danmark er 

at samle flasker, er de tvunget 

til at overleve for en meget lav 

indkomst.

JOSE ARCE

(25 år) er en colombiansk migrant, 

som p.t. bor i København, hvor 

han arbejder som kok og studerer 

Global Refugee Studies ved Aalborg 

Universitet. Han er engageret i 

modstanden mod grænser, kampen 

for bevægelsesfrihed og migranters 

og flygtninges rettigheder. Han 

er aktiv i forskellige kollektiver 

såsom Freedom of Movements og 

The Bridge Radio samt i diverse 

initiativer, som udforsker politiske, 

kunstneriske og praktiske måder 

at overvinde migranters problemer 

sammen med migranterne selv. 

Biografier
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Om CAMP

CAMP / Center for 

Migrationspolitisk Kunst er et 

nonprofit udstillingssted for 

kunst, der diskuterer spørgsmål 

om fordrivelse, migration, asyl 

og indvandring. Centret ligger i 

Trampolinhuset, et uafhængigt 

medborgerhus i Københavns 

Nordvest-kvarter, hvor flygtninge 

og asylansøgere i Danmark 

kan finde støtte, fællesskab 

og formål. CAMP producerer 

udstillinger og events om 

migration og de spørgsmål 

fænomenet rejser i vores nutid. 

Centret samarbejder med både 

store internationale navne og 

mindre etablerede kunstnere, 

og prioriterer kunstnere med 

flygtninge- eller migranterfaring. 

CAMP har opnået international 

anerkendelse for at gå nye veje 

i formidlingen af kunst, der gør 

migrationens menneskelige og 

samfundsmæssige udfordringer 

nærværende.

CAMP tager udgangspunkt i det 

faktum, at flere mennesker end 

nogensinde før fordrives fra deres 

hjem på grund af klimaforandringer, 

krig, konflikt, forfølgelse og 

fattigdom. Centret arbejder for 

at skabe øget indsigt i fordrevne 

og migrerede menneskers 

livssituationer og diskutere dem 

i forhold til de overordnede 

faktorer, der forårsager fordrivelse 

og migration. Centrets vision 

er gennem kunst at fremme 

forståelsen mellem fordrevne 

mennesker og de lokalsamfund, 

der modtager dem, og skabe 

retningslinier for en mere solidarisk 

og retfærdig migrations-, flygninge- 

og asylpolitik. 

CAMPs mission er at være en 

platform for kunstnere, der 

sætter billeder, ord og krop 

på fordrevne og migrerende 

menneskers erfaringer og kaster 

lys over de kampe, som flygtninge, 
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asylansøgere, udokumenterede 

migranter, handlede og slaveholdte 

mennesker dagligt udkæmper. 

Vi arbejder for at gøre CAMP til 

et rum, hvor publikummer både 

med og uden flygtninge- eller 

migrantbaggrund kan identificere 

sig med fordrevne menneskers 

livsvilkår og finde inspiration til 

en alternativ flygtninge-, asyl- og 

migrationspolitisk dagsorden.

CAMPs navn refererer 

til nationalstatens mest 

yderligtgående svar på menne-

skelig migration: flygtningelejren, 

asylcentret og detentionscentret. 

CAMP er det første center af sin  

art i Skandinavien og drives som  

en selvejende institution af de 

danske kuratorer Frederikke  

Hansen og Tone Olaf Nielsen, som 

også grundlagde centret i 2015.

CAMP er blevet realiseret med 

støtte fra private sponsorer 

og Bispebjerg Lokaludvalg 

/ BKF – Billedkunstnernes 

Forbund / Foreningen Roskilde 

Om CAMP

Festival / Knud Højgaards Fond 

/ Images 16 / Københavns 

Kommunes Billedkunstudvalg 

/ Københavns Kommune: 

Kultur- og fritidsforvaltningen 

/ Migrationspolitisk Pulje / 

Statens Kunstfond / Susi og Peter 

Robinsohns Fond.

www

campcph.org  

facebook.com/campcph

facebook.com/groups/1668895850064151

twitter.com/campcph

instagram.com/campcph

http://campcph.org
https://www.facebook.com/campcph
https://www.facebook.com/groups/1668895850064151/
https://twitter.com/trampolinehouse
https://www.instagram.com/trampolinehouse/
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Om lokaliteten 
Trampolinhuset

Trampolinhuset er et uafhængigt 

medborgerhus i København, 

hvor flygtninge og asylansøgere 

i Danmark kan finde støtte, 

fællesskab og formål. Fire dage 

om ugen tilbyder huset praktik 

og jobtræning, undervisning og 

aktiviteter, retshjælp og socialt 

samvær med det formål at bryde 

den sociale isolation og følelse 

af magtesløshed, som mange 

asylansøgere oplever, mens 

de venter måneder eller år i de 

danske asylcentre, og som mange 

flygtninge med asyl føler, mens 

de gennemgår Danmarks tre-

årige integrationsprogram. 

Trampolinhuset sammenbringer 

asylansøgere og danske 

statsborgere, flygtninge og andre 

medborgere i Danmark, som 

samles i ønsket om at forbedre 

flygtninge og asylansøgeres vilkår.  

Vores vision er et asylsystem, som 

giver asylansøgere mulighed for at 

arbejde, blive indkvarteret privat og 

deltage i samfundet.

Trampolinhuset er en selvejende 

institution med en bestyrelse, 

ni ansatte og en stor gruppe 

praktikanter og frivillige. Huset 
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Om lokaliteten Trampolinhuset

drives med økonomisk støtte 

fra offentlige og private fonde, 

støtte events og donationer. 

Huset blev grundlagt i 2009–2010 

af kunstnerne Morten Goll og 

Joachim Hamou samt kurator 

Tone Olaf Nielsen i samarbejde 

med en stor gruppe asylansøgere, 

kunststuderende, asylaktivister og 

menneskerettighedsforkæmpere 

som en reaktion på dansk 

flygtninge- og asylpolitik. 

www

trampolinehouse.dk  

facebook.com/trampolinhuset 

facebook.com/groups/134600380053

twitter.com/trampolinehouse

instagram.com/trampolinehouse

https://www.trampolinehouse.dk
https://www.facebook.com/trampolinhuset
https://www.facebook.com/groups/134600380053
https://twitter.com/trampolinehouse
https://www.instagram.com/trampolinehouse/


DEN EUROPÆISKE UNION
 DANMARK

W O R K

Besøg os

CAMP / 

Center for 

Migrationspolitisk Kunst

c/o 

Trampolinhuset

Thoravej 7

2400 København NV

Danmark

Kontakt

(+45) 72 14 07 66

info@campcph.org

www.campcph.org

facebook.com/campcph

twitter.com/campcph

instagram.com/campcph

Åbningstider

Tirsdag, onsdag og 

fredag kl. 13–18 

Lørdag kl. 14–17 (gratis 

omvisninger lørdage 

kl. 15–16)

Lukket hver sidste fredag og 

lørdag i måneden

Entré

DKK 20 / €3 / $3

Gratis adgang 

for folk i asyl-

systemet  

Illustrationer & design 

af Barly Tshibanda 

& Thomas Elsted
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