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Skillelinjen: Film og performance om grænsekontrol og grænsekrydsning er 
CAMPs tredje udstilling i vores 2-årige udstillingsprogram Migrationspolitik. De 
europæiske regeringer reagerer en efter en på den største strøm af flygtninge og 
irregulære migranter hidtil registreret med at stramme grænsekontrollen og asyl- og 
deportationspolitikken, hvorved Europa er blevet verdens farligste migrationsrute og 
Middelhavet verdens farligste grænsekrydsning, ifølge IOM (International Organization 
for Migration). CAMP ønsker med denne udstilling at tage et dybere kig på denne 
situation og tilbyde en linse, gennem hvilken vi bedre kan forstå det komplekse 
sammenspil mellem migration og grænsepolitik.

Udstillingen
Skillelinjen tager udgangspunkt i filmens og samtidskunstens rige tradition for at 
undersøge grænser både som geografiske og sociokulturelle og symbolske skillelinjer. 
Udstillingen præsenterer film, video og live performance af 5 transnationale kunstnere, 
filmmagere og aktivistgrupper, som bringer nye indsigter i den aktuelle situation. De 
fleste af deltagerne har selv oplevet flugt eller migration.

I sin videoinstallation Empire’s Borders  (2008-09) viser Chen Chieh-jen (Taiwan), 
hvordan stærkere nationers diskriminerende visumregler er et redskab til at ekskludere 
og styre svagere nationers borgere. Dokumentarfilmskaberen David Fedele (Australien) 
giver i sin film The Land Between (2014) et gribende indblik i den desperate tilværelse, 
som en gruppe illegaliserede afrikanske migranter henslæber i det nordlige Marokkos 
bjerge, mens de drømmer om at forcere hegnet til Spanien og et ‘bedre liv’ i Europa. 
I sin film The Crossing (2015) tager dokumentarfilmskaber og fotojournalist George 
Kurian (Indien / Tyrkiet) beskuerne med på en gruppe syriske kvinder, mænd og 
børns farlige migrationsrute til Europa og blotlægger alle de territoriale såvel som 
sociokulturelle grænser, de må krydse. Endelig dokumenterer det transnationale 
netværk Welcome to Europe i et udvalg af video- og publikationsmateriale, 
hvordan det europæiske grænseregime i sommeren 2015 blev gennembrudt af de 
hundredtusinde flygtninge og migranter på Balkan-ruten, som besluttede ikke længere 
at lade sig afskrække af mure, hegn og vagter. 

Parallelt med værkerne i udstillingen bidrager Castaway souls of Sjælsmark/Danmark 
med en performance på åbningsaftenen med titlen For the Right to Have Rights! De 
afholder også med en række offentlige arbejdsmøder i løbet af udstillingsperioden om, 
hvordan det danske samfund behandler sine ‘uønskede’. Castaway souls of Sjælsmark er 
en gruppe afviste asylansøgere fra det danske udrejsecenter Sjælsmark, som har skabt 
en protestbevægelse, der kræver et stop for tvangsudvisninger og kriminaliseringen 
af migranter og asylansøgere, lukning af asyl- og udrejsecentrene og retten til fri 
bevægelighed.

Introduktion til udstillingen
    /
  af Frederikke Hansen & Tone Olaf Nielsen 
  CAMPs daglige ledere



54 Center for Migrationspolitisk Kunst

Introduktion til udstillingen

af Frederikke Hansen & Tone Olaf Nielsen

Baggrund
Verden er i øjeblikket vidne til en en bølge af massemigration helt uden fortilfælde, med 
60 millioner som er fordrevne fra deres hjem grundet krig eller forfølgelse og et endnu 
højere antal som migrerer fra fattigdom og klimaforandringer. I 2015 krydsede mere end 
en million flygtninge og migranter ind i Europa, hvor de skar sig igennem kontinentets 
grænser og skabte splittelse blandt politikere og befolkninger over, hvordan 
tilstrømningen skal håndteres. Bange for, at de nyankomne vil belaste velfærdssystemet, 
true sikkerheden og underminere livskvaliteten har de fleste europæiske regeringer 
genindført grænsekontrol og strammet deres asyl- og deportationslove, hvorved 
antallet af sikre og lovlige ruter til Europa er blevet indsnævret, og mange tusinde af 
flygtninge  og migranter årligt dør i forsøget på at krydse grænsen irregulært.

Menneskerettighedserklæringen erklærer, at vi alle har retten til ‘bevægelsesfrihed’, 
hvilket vil sige, at vi alle har ret til at flytte rundt i et land, forlade det og vende tilbage 
til det. Samtidig siger International Lov, at det er enhver suveræn stats ret at kontrollere 
sine grænser, regulere indvandring og nægte adgang til visse folk. Dette paradoks 
betyder, at det er lovligt at krydse en grænse, når man forlader et territorium, men 
ulovligt at krydse grænsen til et nyt land uden de krævede indrejsedokumenter.

Formidling & Praktisk info
Skillelinjen ledsages af et omfattende åbningsprogram, hvor udstillingsdeltager George 
Kurian fortæller om sin film The Crossing, og hvor Castaway souls of Sjælsmark/
Danmark opfører en live performance. CAMP tilbyder endvidere gratis omvisninger hver 
lørdag fra kl. 15–16 ved et omviserkorps fra CAMP og Trampolinhusets brugere med 
flygtningebaggrund.

Udstillingen er kurateret af CAMPs daglige ledelse og er støttet af Statens Kunstråd, 
Knud Højgaards Fond, Københavns Kommune: Kultur- og Fritidsudvalget, Bispebjerg 
Lokaludvalg og private donorer.

Forrige opslag: 
Still fra Chen Chieh-jens videoinstallation Empire’s Borders I (2008-09). 
Courtesy kunstneren.

Introduktion til udstillingen
    /
  af Frederikke Hansen & Tone Olaf Nielsen 
  CAMPs daglige ledere
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Adgang til at søge om asyl

  af Michala Clante Bendixen

De skal blive i deres nærområde!
For mange europæere er det måske en overraskelse, at de fleste flygtninge foretrækker 
at blive i deres hjemland eller naboland. 85% af verdens flygtninge er fordrevne indenfor 
deres egen region, eller endda indenfor deres eget hjemland. Som de fleste mennesker 
på jorden elsker de det sted, de blev født, og de håber på at kunne vende tilbage så 
snart som muligt. De fleste flygtninge har prøvet et overleve i deres eget nærområde, 
inden de begav sig af sted til Europa, men disse områder er allerede overfyldte med 
fordrevne, og disse lande kæmper med deres egne problemer.

Hvorfor køber de ikke bare en flybillet?
Der er også en anden grund til, at så få flygtninge klarer at komme væk fra deres 
nærområder, som sjældent kan tilbyde dem et anstændigt liv. Selvom mange af dem 
ville blive anset som flygtninge og have ret til beskyttelse i alle de lande, som har 
underskrevet Flygtningekonventionen, så er problemet at kræve den ret. Det er et 
paradoks, at alle de vestlige stater, som taler så meget om menneskerettigheder, har 
indført enhver tænkelig forhindring for, at flygtninge kan komme i sikkerhed. Og netop i 
disse dage gøres der særligt voldsomme krumspring med umoralske og beskidte tricks 
for at holde asylansøgere ude fra europæisk territorium.

I 1980’erne og 90’erne var Danmark desværre et af de første lande, som stoppede for 
adgangen til at søge asyl på vores ambassader, og senere fulgte transportøransvaret, 
som pålægger flyselskaberne store bøder for at lade passagerer komme ombord uden 
gyldigt visum. Dublin-forordningen blev vedtaget, og den pålagde alle staterne at tage 
fingeraftryk på asylansøgere og returnere dem til det første EU-land, de var blevet 
registreret i. Det lagde naturligvis et stort pres på de ydre lande, Italien, Grækenland og 
Malta. 

Siden da har det, hvis man vil rejse ind i Europa med fly, kun været muligt, hvis man 
har mange penge og de rette forbindelser til at skaffe et falsk pas og visum. I stedet 
rejser de fleste flygtninge ind med hjælp fra smuglernetværk, som transporterer dem i 
lukkede lastvogne og bagagerum, og rejsen inkluderer tit en svømmetur over en kold 
flod, at gemme sig under en lastbil eller et tog, at vandre i ugevis gennem ørkener og 
skove, krydse have i farlige og overfyldte både og opholde sig månedvis i frygtelige 
gemmesteder på vejen. Rejsen er blevet en risiko i sig selv.

Vi må stoppe dem i at komme til Europa!
Sidste sommer ændrede tingene sig på grund af det store antal flygtninge, som ankom 
til Europa, heriblandt mange kvinder og børn. Mange lande, heriblandt Danmark,  opgav 
at tage fingeraftryk og lod folk passere videre til det land, de ønskede at komme til. 
Resultatet var, at langt de fleste endte i Sverige og Tyskland – og der blev ikke fundet 
nogen fælles løsninger til en bedre fordeling. 

I stedet for at etablere sikre ruter og forebygge, at endnu tusinder af flygtninge skal 
drukne i havet eller dø af andre grunde på vejen, blev EU’s beslutning: 1) at indgå 

Adgang til at søge om asyl
    /
  af Michala Clante Bendixen 
  Refugees Welcome + refugees.dk
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Adgang til at søge om asyl

  af Michala Clante Bendixen

en aftale med Tyrkiet om at tage asylansøgere tilbage (på trods af de massive 
menneskerettighedsovergreb  i landet, og selvom Tyrkiet ikke har underskrevet 
Flygtningekonventionen), og 2) at sende Frontex og NATO-skibe ud for at patruljere 
Libyens og Tyrkiet kyster for at returnere flygtningene til de to lande og ødelægge 
smuglerbådene (som er den eneste mulighed, flygtningene har for at komme til et 
sikkert sted).

De er alle sammen økonomiske migranter!
Selv europæiske lande som Makedonien, Kroatien og Bulgarien beslutter nu ved 
selve grænsen, hvem der er ‘rigtige flygtninge’ uden adgang til en asylprocedure, og 
tillader nu kun syrere og irakere at komme ind. Afghanere, iranere, eritreere, somaliere, 
pakistanere og mange andre afvises og står til at blive sendt retur til Tyrkiet. Dette står 
i grel kontrast til det faktum, at EU i 2015 samlet set gav asyl til 65% af afghanerne, 
96% af eritreerne og 78% af iranerne. At afvise disse nationaliteter som ‘økonomiske 
migranter’ er absurd og en overtrædelse af internationale love.

Måske skulle vi bare omskrive de gamle konventioner?
Det, som Sverige, Norge og Finland gør i øjeblikket, er også ulovligt: Sverige har indført 
kontrol på Kastrup station, hvilket ikke er en grænse, og kræver gyldigt pas eller ID-kort 
udstedt i EU for at lade nogen komme ind, selvom de ønsker at søge om asyl. Norge 
gør det samme på færger, og Finland kræver endda gyldigt visum.  Alle disse nye krav 
gør det umuligt for nogen at ansøge om asyl i de nævnte lande – og det efterlader 
faktisk Danmark som det eneste land i Skandinavien, hvor man stadig kan søge om asyl 
på grænsen uden papirer. Østrig har simpelthen sat et maksimalt antal på, hvor mange 
der bliver lukket ind per dag – noget, som eksperter indtil sidste år har afvist som 
latterligt. Ungarn opsatte i september sidste år et hegn på deres grænse, noget som 
også kom som lidt af en overraskelse i EU.

De må acceptere et sikkert land
Dublin-systemet har også en anden negativ effekt: du har måske ikke lyst til at blive 
i det land, som tog dine fingeraftryk, selv hvis du får asyl i det land. Men det er ikke 
muligt for en flygtning at flytte sig, før hun bliver EU-borger. Mange eritreere, somaliere 
og afghanere har opholdstilladelse i Italien, men de har ingen familie der og kun 
meget dårlige chancer for at skabe sig et rimeligt liv. Derfor ender nogle af dem som 
udokumenterede migranter i det nordlige Europa, hvor deres levemuligheder er bedre 
på trods af, at de ikke har nogen rettigheder. Italien og Grækenland har meget højere 
arbejdsløshed end det nordlige Europa, så det ville være lettere for de unge flygtninge 
at finde arbejde, hvis de bare fik lov at prøve.  I

Still fra Chen Chieh-jens videoinstallation Empire’s Borders I (2008-09)
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Af alle de specifikke friheder, som vi 
tænker på, når vi hører ordet ‘frihed’, 
er bevægelsesfriheden historisk 
set den ældste og også den mest 
grundlæggende. Evnen til at sætte 
kurs mod vores bestemmelsessted 
er den prototypiske frihedsgestus, 
idet begrænsningen af menneskers 
bevægelsesfrihed siden tidernes 
morgen har været forudsætningen 
for slaveri. ” 
    /
  Hannah Arendt, 
  On Humanity in Dark Times, 1968
  
  Oversat fra engelsk af Rolf Mertz

“
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I 2015 offentliggjorde UNHCR en statistik, der viste, at verden nu rummer 59,5 millioner flygtede 

– det højeste antal siden Anden Verdenskrig. To tredjedele er internt fordrevne, hvilket vil sige, 

at de er flygtninge i deres eget land, og mere end 85 % er fordrevne i oprindelsesregionen i det 

globale Syd.

Mange søger kun tilflugt andetsteds, til de kan vende tilbage; til de atter kan gå ned ad gaden 

i deres hjemby eller lege i den lokale park. Således forbliver de fordrevne i deres eget land i 

måneds- eller årevis og bliver ofte tvunget til at flytte adskillige gange. Denne interne flugt 
udgør det første sæt flugtruter for vor tids fordrevne, og undervejs må de ofte forlade sig 

på deres sociale netværk, familie eller venner, eller venners venner. Men når ulykken rammer 

så hårdt, at familier splittes for evigt, kan uledsagede børn eller andre udsatte grupper, der 

desperat har brug for national beskyttelse, blive tvunget til at overlade deres skæbne til mere 

skånselsløse netværk.

Ofte er det dog ikke muligt at blive i landet. Tiltagende kamphandlinger, øget forfølgelse, 

bomber eller rygter om grusomme forbrydelser i nærheden kan tvinge de håbefulde til at 

opgive håbet om umiddelbar tilbagevenden. I så fald må de træffe den svære beslutning om at 

forlade deres hjemstavn til fordel for et naboland. Denne migration til nærområdet – forstået 

som dét at krydse en internationalt anerkendt landegrænse – bliver dermed det andet sæt 
flugtruter for de fordrevne. 

Og selvom verden er fuld af mennesker på flugt, er det et afgørende faktum i forhold til 

europæiske politikeres advarsler om “bølger af flygtningestrømme”, at kun en lille del af disse 

nogensinde forlader oprindelsesregionen. Man kunne også sige det sådan, at den globale 

flygtningekrise ikke er forbeholdt Europa. Man kan muligvis tale om en krise i den europæiske 

håndtering af de flygtende, men samtidig udfolder der sig en langt større flygtningekrise i 

nærområderne. Og skønt det er politisk belejlig fiktion, at de alle har kurs mod Europa, findes 

stort set alle de mest benyttede flugtruter indenfor disse regioner.

For eksempel bliver størstedelen af de fordrevne syrere i deres eget land (7,6 millioner), mens 

over 4 millioner er flygtet til nærområdet. For sidstnævntes vedkommende går hovedruterne 

ud af Syrien over den nordvestlige grænse til Tyrkiet (som 2,6 millioner har tilbagelagt) eller 

den vestlige grænse til Irak (245.000) eller ved at flyve til Libanon (1 million), Jordan (638.000) 

eller Egypten (118.000). Ser vi på et land som Afghanistan, findes der omkring 1 million internt 

fordrevne – det højeste antal i ti år – mens ca. 2,6 millioner afghanere frister en tilværelse som 

eksternt fordrevne, og igen; langt de fleste i nærområderne. En fast rute – opstået som følge af 

årtiers krig og flugt – krydser ind i det pakistanske grænseland (et land, som officielt huser 1,5 

millioner flygtninge). 

I dette grænselandskab præget af gennemrejse og fordrivelse er der skudt semipermanente 

slumlejre op ad den hærdede jord. Slumlejrene fungerer som midlertidigt hjem for langt over 1 

Fordrivelse og vejene til sikkerhed i Europa
    /
  af Dr. Martin Lemberg-Pedersen, PostDoc, 
  Centre for Advanced Migration Studies (AMIS), Københavns Universitet

  Oversat fra engelsk af Rolf Mertz
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million mennesker. Men mange bevæger sig videre, ind i Iran, der officielt rummer lige omkring 

1 million flygtninge. Landet har modtaget adskillige flygtningestrømme gennem de sidste årtier; 

senest pga. den amerikansk anførte invasion af Irak, som fordrev mere end 2 millioner irakere 

over de iranske grænser. Dette har medført en ustabil udnyttelsesøkonomi. Mens mange bliver, 

forsøger andre flygtede derfor at spare penge nok sammen til at rejse videre. Mens mange 

millioner flygtninge således bliver i eller tæt på Syrien, Afghanistan og Irak søgte omtrent 

251.000 syrere, 110.665 afghanere og 71.570 irakere til sammenligning om asyl i Europa fra 

start-oktober 2014 til slut-september 2015.

I de sidste 40 år har de hyppigst benyttede ruter befundet sig i de flygtedes 

oprindelsesregioner. Og gennem årtier har det globale flygtningesystem været betinget af 

denne dynamik. Fortrinsvis europæiske og vestlige donorstater har via organisationer såsom 

UNHCR og IOM kanaliseret midler over i sanitet, mad, lejre, evakuering og lokale kapaciteter 

inden for asylbehandling og -beskyttelse i disse regioner. Målet har været at sikre såkaldte 

“holdbare løsninger” i de fordrevnes umiddelbare nærområder. 

Denne strategi har imidlertid været mere eller mindre blottet for ledsagende europæiske 

initiativer til at etablere eller udvide humanitære flugtkorridorer for fordrevne personer til 

Europa. I stedet har de europæiske lande i EU-regi konstrueret et massivt kontrolsystem for 

unionens ydre grænser. Selvom hver enkelt europæisk stat har underskrevet Flygtninge-

konventionen fra 1951 og således er forpligtet til at give adgang til asylprocedurer, har staterne 

også udviklet stadig flere måder, hvorpå de kan undgå at indfri denne forpligtelse. Og det har 

haft massive konsekvenser for det tredje sæt flugtruter, nemlig dem der fører til Europa.

Det europæiske grænsesystem er nemlig i dag kendetegnet ved en iøjnefaldende mangel på 

sikre og lovlige flugtruter. For langt størstedelen af verdens flygtninge forudsætter flugt til 

Europa faktisk, at de betjener sig af farlige, irregulære migrationsruter, f.eks. ved at krydse 

Atlanterhavet, Middelhavet eller Det Ægæiske Hav. Og følgelig er de europæiske grænser blevet 

Still fra Welcome to Europe’s video Moving Europe: Intro (2015), produceret af Fish in Water Films
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til mere end 25.000 menneskers massegrav siden 2001, en enorm stigning fra dødstallet mellem 

1993 og 2001, der talte på 2.000 mennesker.

Mens flygtende fra f.eks. Palæstina og Somalia i 1980’erne og 1990’erne kunne flyve til 

europæiske byer, ser flugtruterne i 2000-tallet anderledes ud. Foranstaltninger såsom Dublin-

forordningen1, strenge visumbestemmelser, sanktioner over for luftfartselskaber og uddelegeret 

grænsekontrol har nemlig globaliseret og privatiseret den europæiske grænsekontrol. 

Drivkraften bag privatiseringen er rejsebureauers overtagelse af visum- og paskontrol i 

lufthavnene, så de kan undgå sanktioner i form af heftige bøder. Globaliseringsdynamikken 

indebærer således at grænsekontrol, som tidligere var territorialt forankret og forbeholdt 

nationale autoriteter, i stigende grad er blevet løsrevet fra territoriale landegrænser og har 

spredt sig til lufthavne over hele verden. En anden ledsagende globaliseringsfaktor har været 

rekrutteringen af tredjelande, såsom Marokko, Tunesien, Libyen, Egypten, Tyrkiet og Ukraine, til 

EU-stedfortrædere, der er blevet betalt for at udføre forebyggende grænsekontrol af migranter, 

således at disse ikke når til europæisk jord og dermed får retten til at søge asyl.

Den samlede konsekvens af disse foranstaltninger var, at de mest benyttede flygtningeruter 

blev flyttet væk fra sikre transportmidler som fly – og geografisk væk fra Europa. De vigtigste 

flygtningeruter befandt sig nu i de sydlige og østlige hjørner af det europæiske landkort i 

regioner såsom Vestafrika, Maghreb og Mellemøsten, men der kom også øget pres på Europas 

sydligste lande såsom Italien, Malta og Grækenland. 

Godt nok har Europa i gennemsnit modtaget ca. 300.000-600.000 asylansøgere om året de 

sidste 15 år, men samtidig er antallet af reetablerede flygtninge faldet drastisk sammenlignet 

med 1990’erne, siden de pilot tiltag, der fragtede titusindvis af flygtninge fra Eksjugoslavien til 

Europa, er blevet udfaset og nedlagt. På tærsklen til det 21. århundrede er de europæiske ruter 

for fordrevne derfor størknet i en ny, restriktiv, form. 

De europæiske grænser tilbyder ingen sikre og lovlige kanaler, ad hvilke de flygtede kan 

påbegynde asylprocessen. Da vi desuden har været vidne til rekordmange konflikter i Europas 

naboregioner siden årtusindskiftet, har lukningen af disse ruter medført et voldsomt skift fra 

legaliserede til irregulære flygtningeruter. Dette har skabt optimale betingelser for omfattende 

smuglernetværk i Europas grænseregioner. Og skabt fundamentet for fænomenet med 

bådflygtninge i Europas sydlige grænseregioner.

I starten af 2000-tallet udgjorde de vestafrikanske lande Senegal, Cap Verde, Mauritanien 

og Marokko den mest benyttede rute – via Atlanterhavet og det vestlige Middelhav – med De 

Kanariske Øer og Ceuta og Melilla som bestemmelsessted. Relativt hurtigt grundlagde EU dog 

det koordinerende grænsekontrolagentur Frontex, som søsatte en række militære operationer 

målrettet denne strøm. Dette afstedkom en ’fordrivelseseffekt’, hvorved flygtningene i stedet 

søgte østpå, og først den centrale og dernæst den østlige middelhavsrute blev de mest 

benyttede.

Herved blev Gaddafis Libyen en af EU’s næreste allierede, hvilket udmøntede sig i en massiv 

europæisk støtte til en kontrol og overvågningsstruktur, som Gaddafi nok forstod at udnytte. 

Og det havde drastiske konsekvenser for de flygtedes ruter og forhold. En række lejre skød op 

langs hovedmigrationsruten: et par stykker ved de sydligste grænser til Niger og Tchad, ingen 

Fordrivelse og vejene til sikkerhed i Europa

af Martin Lemberg-Pedersen
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i den enorme libyske ørken og flest i nærheden af Libyens nordlige kystbyer. I dagevis blev folk 

transporteret som kvæg; tvunget til at stå oprejst og besørge i containere og kun at kunne 

trække vejret gennem skudhuller, mens lastvognstog fragtede den ene container efter den 

anden gennem den afsvedne libyske ørken, før de i både blev sendt ud på det dødbringende 

Middelhav. Rædselsvækkende vidneudsagn om voldtægtslejre, mishandling, tortur og drab 

med rod i det libyske grænsesystem blev offentliggjort af humanitære organisationer. Og blev 

ignoreret af de europæiske politikere.

 

Grænsesystemet var ydermere en integreret del af menneskesmuglingsindustrien, idet både 

politi, militær og smuglere spillede under dække for at få deres bid af kagen. De flygtede blev 

således tvunget til at forhandle, betale og lide deres vej gennem dette massive repressions- 

og cirkulationsmaskineri – ofte 4-6 gange, før de endelig nåede Europa. Dette uddelegerede 

europæiske grænsesystem producerede således en sekundær form for fordrivelse, hvis 

årsager afveg fra grundene til den oprindelige fordrivelse, hvorved folk var flygtet fra deres 

hjemland. Fanget mellem smuglere, politi og militær blev de flygtende nu nødt til at udholde en 

grænseskabt fordrivelse uden for Europas grænser.

Men dette ændrede sig i 2015, da en række bratte begivenheder drev det europæiske 

grænsesystem til sammenbruddets rand. De europæiske staters manglende evne til at donere 

de midler, det krævede at holde særligt især syriske flygtninge i deres oprindelsesregion, faldt 

sammen med den libyske stats kollaps og de fortsatte længerevarende fordrivelsesdynamikker 

fra lande såsom Afghanistan, Eritrea og Irak. Da EU-institutionerne samtidig havde forsøgt 

at reformere det dysfunktionelle og usolidariske grænsesystem, gik der ikke lang tid, før de 

sydlige lande Italien og dernæst Grækenland opgav at opsamle og holde alle flygtningene på 

deres territorier og i stedet lod dem rejse videre ind i Europa. De fordrevne kunne ikke længere 

cirkuleres i den grænseskabte fordrivelse uden for kontinentet.

Dette banede vejen for den rute, der går fra den vesttyrkiske kystlinje over de græske øer 

op mod den makedonske grænse og derpå ad den såkaldte Balkanrute. Flygtningene rejste 

derefter via Serbien, Ungarn, Kroatien, Slovenien og Østrig. Mange søgte asyl i Tyskland, 

men her slutter historien ikke. Tværtimod fortsatte mange tusind mennesker vestpå, da ruten 

forgrenede sig i retning af Frankrig og England. Atter andre fortsatte mod nordvest for at 

søge tilflugt i Belgien og Holland. Og mange af dem, der ankom til Tyskland, rejste endnu 

længere nordpå mod Skandinavien – Sverige i særdeleshed, men også Norge og Finland. De to 

sidstnævnte modtog også mange, der krydsede over fra den russiske grænse. Ifølge Eurostat 

ansøgte omtrent 1.2 millioner mennesker om asyl i Europa i 2015; en stigning fra 625.000 i 2014 

og 434.000 i 2013. 

Disse intraeuropæiske ruter var imidlertid hverken bestilt eller planlagt, men snarere kaotiske 

og uplanlagte. Mens de europæiske lande havde brugt betragtelige politiske og økonomiske 

ressourcer på at lukke de legale flygtningeruter og udvide kontrollen og overvågningen af EU’s 

eksterne grænser, havde de fuldstændig undladt at etablere et modtagelsessystem, der kunne 

håndtere en flygtningekrise af et omfang som den syriske. Derfor udnyttede en håndfuld lande, 

særligt Ungarn, Danmark og senest Østrig, dette tomrum og deres geografiske placering til at 

agere ’first movers’ for politiske initiativer, der skulle skubbe ansvaret for asylansøgerne over på 

andre lande. 

I starten af 2016 befinder de fordrevne sig derfor i et limbo mellem grænsesystemer, da 

de europæiske lande med ID-kontrol, frasortering af visse grupper og senest også en 

Fordrivelse og vejene til sikkerhed i Europa

af Martin Lemberg-Pedersen



1312 Center for Migrationspolitisk Kunst

militær NATO-operation forsøger at presse dem tilbage mod Makedonien, Grækenland og 

Tyrkiet gennem en dårligt udtænkt og udført plan om at koncentrere flygtningestrømmene 

i det sydøstlige Europa. Den grænseforskyldte fordrivelse er blevet en realitet inden for 

Europas grænser, og med den følger risikoen for massive humanitære konsekvenser og 

øgede spændinger mellem usamarbejdsvillige stater, der i stigende grad overvejer retræte 

fra de internationale konventioner. Lærdommene, der i sin tid førte til grundlæggelsen af 

Menneskerettighedserklæringen og Flygtningekonventionen, bliver i stigende grad efterladt, 

netop som de er mest relevant for at beskytte vor tids folk på flugt.  I

Note

1) Dublin-forordningen er en aftale mellem EU’s medlemslande, Norge, Schweiz, Island 
og Liechtenstein. Ifølge denne forordning skal asylansøgere søge asyl i det første 
EU-land, de ankommer til, og EU-lande må deportere dem til såkaldte sikre lande. 
Forordningen bevirker endvidere, at asylansøgere kun kan indgive én asylansøgning i 
EU, og at det første EU-lands afgørelse er den endeligt gældende for hele EU.

Fordrivelse og vejene til sikkerhed i Europa

af Martin Lemberg-Pedersen

Still fra David Fedeles dokumentar The Land Between (2014)



CAMP 1514

  Værker & Projekter i dstillingen

    /
Castaway souls of Sjælsmark/Denmark

       \
For the Right to Have Rights! (2016)

Performance under ferniseringen 4. marts 2016, 
45 min., og en række offentlige arbejdsmøder i løbet 
af udstillingsperioden fra 4. marts – 16. april 2016.
Courtesy Castaway souls of Sjælsmark/Denmark

(transnational)

Tirsdag den 26. januar 2016 gik omkring 200 demonstranter fra Sjælsmark Udrejsecenter til Center 
Sandholm under parolen “A Call For Solidarity from Asylum seekers”. Beboerne fra Sjælsmark 

protesterede mod at blive tvangsforflyttet til et nedlagt fængsel i Ikast og for rettigheder. 
Denne march er blevet fulgt op af flere demonstrationer og en uge-lang protestlejr i København. 

Foto: Mark Knudsen/Monsun
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Castaway souls of Sjælsmark/Denmark er en gruppe afviste asylansøgere fra det 
danske udrejsecenter Sjælsmark, som i januar 2016 skabte en protestbevægelse i 
protest mod måden, det danske asylsystem behandler sine afviste asylansøgere. 
Gruppen bidrager til udstillingen med en performance på åbningsaftenen med 
titlen For the Right to Have Rights! De afholder også med en række offentlige 
arbejdsmøder i løbet af udstillingsperioden om, hvordan det danske samfund 
behandler sine ‘uønskede’.

Gruppen har udtalt: “Mens mange snakker om de nyankomne flygtninge på 
Hovedbanegården, kender ingen til situationen i Sjælsmark Udrejsecenter. 
Derfor har vi, beboerne i Sjælsmark Udrejsecenter, valgt at organisere os og har 
siden januar 2016 udført en række demonstrationer og en uge-lang protestlejr 
på ‘Tadhamoun Square’ / Den Røde Plads. Det har vi valgt at gøre for at 
bryde isolationen og komme ud med information omkring omstændighederne 
i Sjælsmark. Samtidig sker det også for at skabe et netværk af støtte og 
solidaritet. Vi protesterer for vores ret til at have rettigheder. Vores krav er som 
følger:

 THE RIGHT TO HAVE RIGHTS
 FREEDOM TO MOVE
 FREEDOM TO STAY
 CLOSE THE DEHUMANIZING ASYLUM CAMPS / PRISONS
 STOP CRIMINALIZING US – WE ARE NOT CRIMINALS

Alting går meget stærkt lige i øjeblikket, fordi vi befinder os i en meget utryg 
situation. Nogle indsatte i Sjælsmark Udrejsecenter er blevet anholdt og fængslet 
i Ellebæk, Kriminalforsorgens Institution for Frihedsberøvede Asylansøgere. En 
er død i varetægt, og vi er usikre på, hvilke forhandlinger der foregår med vores 
hjemlande i forhold til tvangsudvisninger. Myndighedernes plan er at isolere os 
endnu mere, ved at flytte os til et gammelt fængsel i Ikast, mod vores vilje d. 1 
marts. Vi har ingen gennemsigtighed i vores liv. Alle os i Sjælsmark lever under 
såkaldt ‘motivations fremmende’ foranstaltninger. Det er et forsøg på at presse, 
true, tvinge os til at rejse tilbage ‘frivilligt’. Vi kan potentielt alle blive udvist i 
morgen.”

Mere info på: facebook.com/groups/1729179573981631/

Castaway souls of Sjælsmark/Denmark

       For the Right to Have Rights! (2016)



CAMP 1716

  Værker & Projekter i Udstillingen

    /
Chen Chieh-jen

       \
Empire’s Borders I (2008–09)

Videoinstallation, 35 mm overført til DVD, farve & sort-hvid, lyd, 26:50 min., 
single-chanal, loop + dokumentation af posts på Chens blog The Illegal 
Immigrant anvendt som forlæg til Empire’s Borders I, variable dimensioner. 
Courtesy kunstneren

Still fra Empire’s Borders I (2008–09)

(Taiwan)
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Chen Chieh-jen

Empire’s Borders I (2008–09)

Empire’s Borders I er en videoinstallation i to dele, som undersøger 
stærkere nationers diskriminerende grænsekontrolpolitikker 
samt deres administration og disciplinering af svagere nationers 
borgere. Den første del genopfører otte taiwanske kvinders 
autentiske visumsamtaler, hvorunder de ansøger om og nægtes 
ikke-immigrantvisum til USA. Anden del dramatiserer Taiwans 
nationale indvandringsagenturs diskriminerende behandling af otte 
ægtefæller fra det kinesiske fastland, der immigrerer til Taiwan 
via ægteskabsvisum. Chen Chieh-jen tematiserer uretfærdige 
visumbestemmelser fra asiatiske kvinders perspektiv og åbner for 
en kritisk dialog om den kapitalistiske globaliseringsverdensorden, 
vi kalder “Imperiet”, og vilkårene for særligt kvinder og arbejdere i 
denne orden.

Inspirationen til Empire’s Borders I kom fra Chens egen erfaring 
med at ansøge om et ikke-immigrantvisum til USA efter at være 
blevet inviteret til at deltage i en kunstudstilling i New Orleans. 
Under et visuminterview på American Institute in Taiwan (AIT), 
blev Chen beskyldt for at have til hensigt at forblive i USA ulovligt, 
hvorfor hans ansøgning blev afvist. Amerikanske borgere kan 
derimod rejse ind i Taiwan til enhver tid uden visum.

Chen Chieh-jen er født i 1960 i Taoyuan, Taiwan. P.t. bor og 
arbejder han i Taipei, Taiwan. Via udenomsinstitutionelle 
undergrundsudstillinger og guerillaagtige kunstaktioner udfordrede 
Chen Taiwans herskende politiske mekanismer i en periode præget 
af Den Kolde Krig, antikommunistisk propaganda og militær 
undtagelsestilstand (1950-87). Efter undtagelsestilstandens 
ophævelse indstillede Chen sit kunstneriske virke i otte år. I 1996 
begyndte han imidlertid at samarbejde med lokale beboere, 
arbejdsløse arbejdere, daglejere, migrantarbejdere, udenlandske 
ægtefæller, arbejdsløse unge og sociale aktivister. De besatte 
fabrikker ejet af kapitalister, sneg sig ind på afspærrede 
områder og brugte kasserede materialer til at bygge sæt til hans 
videoproduktioner. For at kunne skildre samtidens vilkår og en 
folkets historie, som neoliberalismen havde udvisket, påbegyndte 
Chen en serie videoprojekter, hvori han brugte strategier, som 
han kalder “genforestilling, genfortælling, genskrivning og 
genforbindelse”.



CAMP 1918

  Værker & Projekter i udstillingen

    /
David Fedele

        
The Land Between (2014)

Dokumentar, video, farve, 78 min.
Courtesy filminstruktøren

(Australien)

The Land Between giver et gribende indblik i den skjulte og desperate 
tilværelse, som irregulære migranter fra syd for Sahara henslæber 
i det nordlige Marokkos bjerge, mens de drømmer om at forcere 
hegnet til den spanske enklave Melilla til et ‘bedre liv’ i Europa. Filmen 
dokumenterer disse migranters dagligdag, mens de er fanget i 
skærsilden, og kommer enestående og hidtil uset tæt på. De lever med 
værdighed og solidaritet, men også med ekstrem vold og konstant 
mishandling fra både de marokkanske og spanske myndigheders side. 
Filmen undersøger endvidere mange universelle spørgsmål, herunder 
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David Fedele

The Land Between (2014)

hvordan og hvorfor mennesker er parate til at risikere alt, inklusive deres 
eget liv, og forlade deres land, deres familie og venner i håbet om et nyt 
og bedre liv.

David Fedele er en prisbelønnet dokumentarfilminstruktør fra Australien. 
Han arbejder generelt alene og producerer og finansierer selv sine 
projekter. David er særligt interesseret i kulturelle og humanitære 
temaer, der omhandler social retfærdighed. Hans film har dækket så 
forskelligartede emner som indvandring fra lande syd for Sahara til 
Marokko, elektronisk affald i Ghana og ulovlig skovning i Papua Ny 
Guinea. De er blevet vist meget bredt og har vundet talrige priser 
verden over. 

www.david-fedele.com



CAMP 2120

  Værker & Projekter i Udstillingen

    /
George Kurian

        \
The Crossing (2015)

Dokumentar, video, farve, 55 min.
Courtesy filminstruktøren og Norsk Filminstitutt

(Indien / Tyrkiet)

George Kurian er dokumentarfilminstruktør og 
fotojournalist og har dækket konflikter gennem 
mange år. Han er p.t. bosat i Istanbul, men har 
arbejdet i Syrien, Irak, Den Centralafrikanske 
Republik, Iran og Rwanda samt i hele Mellemøsten 
og det sydlige Asien. 

Hans arbejde kan ses her:

www.georgekurian.net
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George Kurian

The Crossing (2015)

The Crossing tager beskueren med på en af de 
farligste rejser i vor tid og dokumenterer en gruppe 
syriske kvinder, børn og mænds flugt fra krig og 
forfølgelse til Europa. George Kurian kombinerer 
optagelser fra en af de flygtede, Rami Armouni, med 
sine egne. Herved får publikum mulighed for at følge 
denne gruppe venner, mens de krydser Middelhavet, 
to kontinenter og fem lande på udkig efter et nyt 
hjem. Det lykkes dem at nå til Europa, hvor de 
indser, at den hårdeste del af rejsen stadig venter 
forude: De skal nu tilbringe måneder i uvished, mens 
de afventer resultatet af deres asylansøgninger, 
de bliver skilt ad og flyttet fra ét asylcenter til et 
andet, og mens de oplever racediskrimination 
og segregering i Europa, går det op for dem, at 
grænsen aldrig nogensinde helt kan krydses, da de 
med antropologen Nicolas De Genovas ord bærer 
den i ansigtet og på ryggen.



CAMP 2322

  Værker & Projekter i Udstillingen

    /
Welcome to Europe

        \
Moving Europe: Intro og Moving Europe: On the Road (2015)

2 x online video dokumentarer produceret af Fish in Water Films til Welcome 
to Europe’s project Moving Europe, farve, 2:53 min. og 6:19 min.
Courtesy Welcome to Europe and Fish in Water Films 

(transnational)

I efteråret 2015 blev moving-europe.org oprettet med henblik på at 
støtte flygtninge og migranter langs Balkanruten. En minibus med 
frivillige kører langs ruten som en mobil og fleksibel infrastruktur 
og forsøger at hjælpe i akutte situationer, men indsamler og 
spreder fortrinsvis information og demonstrerer tilstedeværelse 
over for grænsepolitiet. Bussen har leveret strøm til flygtninge og 
migranters mobiltelefoner, internetadgang og rejsevejledninger. 
Moving Europe projektet er forankret i et netværk af aktivister, som 
jævnligt rapporterer fra næsten alle grænseovergange. Projektet 
startede med spørgsmålet: “Europe is at crossroads: Welcome or 
Detention? Moving Europe” og de to videoklip, som præsenteres i 
denne udstilling.

Den første video, Intro, stiller en række spørgsmål: Skal tusindvis af 
flygtninge og migranter ved de ydre grænser dømmes til døden, 
til tilbageholdelse i lejre – endog til at blive skudt på? Eller kan 
Europa åbne sig og tillade en reorientering og pluralisering, som 
ville være det 21. århundrede værdig? Vil alle de mennesker, som 
entusiastisk har budt flygtninge og migranter velkommen, være i 
stand til at modstå de tiltagende angreb fra den politiske højrefløj 
og de tilbageslag, som uvægerligt vil ske i løbet af de kommende 
måneder? Og vil vi kunne udvikle processer, der er baseret på 
solidaritet og fælles kampe?

Video nummer to, On the Road, præsenterer Moving Europe 
bussens daglige arbejde med et fortsat omstridt territorium som 
bagtæppe. “Vi vil gerne være med til at bevare en vej ind i et nyt 
Europa – både for dem, som ankommer, og for vores egen skyld”.
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Welcome to Europe

Moving Europe: Intro og Moving Europe: On the Road (2015)



CAMP 2524

  Værker & Projekter i Udstillingen

    /
Welcome to Europe

        \
Moving On – One Year Alarm Phone (2016)

Publikation & video
Courtesy Welcome to Europe

(transnational)
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Welcome to Europe

Moving On – One Year Alarm Phone (2016)

Moving On – One Year Alarm Phone er en jubilæumspublikation 
og en kort video, der giver indsigter i, analyser af og kommentarer 
til de første 12 måneder af flygtninge hotline-projektet, Watch 
Med Alarm Phone. Hotlinen blev etableret som reaktion på de 
krænkelser af menneskerettighederne og de tragedier, vi er vidner 
til i Middelhavet. Ved at oprette en hotline, som flygtninge og 
migranter kan ringe til, mens de er på havet, er i nød eller frygter 
at blive skubbet tilbage, ønsker arrangørerne bag projeket at gribe 
ind i virkeligheden. De bruger deres store netværk til at overvåge 
krænkelser og tilbagepresninger og til at presse myndighederne til 
at leve op til deres forpligtelse til at redde liv.

Udgiverne skriver om publikationen og videoen: “Vi blev vidner til 
en masse lidelse og fortvivlelse, men samtidig så vi også, hvordan 
det grusomme europæiske grænseregime af og til blev udfordret 
og undergravet af de hundredtusinde ulydige mennesker, som 
besluttede ikke længere at lade sig afskrække af mure, hegn og 
vagter. Vi befandt os midt i dette historiske forvandlingsår, og 
vores oplevelser og handlinger viser tydeligt, at det er muligt at 
forandre noget og finde direkte former for indgriben, der støtter 
illegaliserede menneskers bevægelighed.”

Welcome to Europe er et transnationalt netværk, som i 2009 
udsprang af nobordercamp’en på Lesbos i Grækenland. Den 
flersprogede onlineplatform w2eu.info giver information til 
flygtninge og migranter, som de kan få glæde af på deres rejse 
til og gennem Europa. Netværket ønsker at sikre adgangen til 
rådgivning og nyttige kontakter i forskellige europæiske lande: “Vi 
byder alle rejsende velkommen på deres hårde færd og ønsker dem 
alle en god tur – fordi bevægelsesfrihed er en menneskeret!”



CAMP 2726

Om CAMP
         \

zCAMP (Center for Migrationspolitisk Kunst) er et nonprofit udstillingssted 
for kunst, der diskuterer spørgsmål om fordrivelse, migration, indvandring 
og asyl. Centret ligger i hjertet af Trampolinhuset, et uafhængigt 
medborgerhus i Københavns Nordvest-kvarter, hvor flygtninge og 
asylansøgere i Danmark kan finde støtte, fællesskab og formål. CAMP 
producerer udstillinger om fordrivelse og migration med både store 
internationale navne og mindre etablerede kunstnere, fortrinsvis med 
flygtninge- eller migranterfaring. 

CAMP tager udgangspunkt i det faktum, at flere mennesker end 
nogensinde før fordrives fra deres hjem på grund af klimakatastrofer, krig, 
konflikt, forfølgelse eller fattigdom. Centeret 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. Målsætningen er gennem kunst at fremme forståelsen mellem 
mennesker på flugt og de lokalsamfund, der modtager dem, og stimulere 
nye visioner for en mere solidarisk og retfærdig migrations-, flygninge-og 
asylpolitik. 

CAMP er det første center af sin art i Skandinavien og drives som en 
selvejende institution af det danske kuratorkollektiv Kuratorisk Aktion 
(Frederikke Hansen & Tone Olaf Nielsen), der også har grundlagt centret. 

www
campcph.org  
facebook.com/campcph/
facebook.com/groups/1668895850064151/
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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 retshjælp, forskellige aktiviteter 
og socialt samvær med det formål at bryde den sociale isolation og følelse 
af magtesløshed, som mange flygtninge og asylansøgere oplever, mens 
de venter måneder eller år i det danske asylsystem på svar på deres 
asylansøgning eller på at blive udvist. Trampolinhuset samler asylansøgere 
og danske statsborgere, flygtninge og andre medborgere i Danmark, som 
er forenet i ønsket om at forbedre flygtninge og asylansøgeres vilkår. 
Trampolinhuset blev dannet i 2009–10 af kunstnerne Morten Goll og 
Joachim Hamou samt kurator Tone Olaf Nielsen i samarbejde med en stor 
gruppe asylansøgere, kunststuderende, aktivister og fagprofessionelle 
som en reaktion på dansk flygtninge- og asylpolitik. Trampolinhuset er en 
selvejende institution med en bestyrelse, fem ansatte og en stor gruppe 
praktikanter og frivillige. Huset drives med økonomisk støtte fra offentlige 
og private fonde, donationer og støtte events.

www
trampolinehouse.dk  
facebook.com/trampolinhuset 
facebook.com/groups/134600380053
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FERNISERINGSPROGRAM

17:15–17:25:   Velkommen v/ CAMPs daglige ledere
17:30–18:   Udstillingsdeltager George Kurian (filmskaber & fotojournalist   
   fra Indien / Tyrkiet) taler om og viser klip fra sin film The Crossing  
   (2015), som dokumenterer en gruppe syriske kvinder, mænd og   
   børns livsfarlige flugt til Europa
18:15–19:   For the Right to Have Rights!, en performance af Castaway    
   souls of Sjælsmark/Denmark (gruppe af afviste asylansøgere fra  
   det danske udrejsecenter Sjælsmark) om, hvordan det danske   
   samfund behandler sine ‘uønskede’
19–20:    Udstilling og folkekøkken
20–23:   Fest v/ DJs fra Trampolinhusets Kvindeklub, DJ Kipanga og DJ   
   Ernest

OMVISNINGER

Lørdage kl. 15–16 i perioden 4. marts – 16. april 2016

Hver lørdag tilbyder CAMP gratis omvisninger i udstillingen Skillelinjen: Film og 
performance om grænsekontrol og grænsekrydsning ved et omviserkorps bestående af 
flygtninge fra Trampolinhuset og folk fra CAMP.

OFFENTLIGE ARBEJDSMØDER

For the Right to Have Rights!
Datoer kommere senere (check løbende campcph.org/events)

Castaway souls of Sjælsmark/Denmark er en gruppe afviste asylansøgere fra det 
danske udrejsecenter Sjælsmark. Et af gruppens bidrag til Skillelinjen er en række 
offentlige arbejdsmøder i løbet af udstillingsperioden. Møderne vil være en platform for 
at diskutere de barske forhold i Sjælsmark, hvordan man lever med truslen om at blive 
tvangsudvist til det land man er flygtet fra, hvordan man kan stoppe kriminaliseringen af 
afviste asylansøgere, og hvad gruppens kamp for rettigheder indebærer.

 Arrangementer
     \
  Fernisering
  Fredag   4. marts, 2016, kl. 17–23

  Åbning af Skillelinjen: Film og performance om 
  grænsekontrol og grænsekrydsning
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CAMP /
Center for Migrationspolitisk Kunst

Thoravej 7
DK-2400 København NV
(+45) 72 14 07 66

info@campcph.org
campcph.org
facebook.com/campcph

Åbningstider:

Tirsdag, onsdag, fredag 13–18
Lørdag 14–17 (gratis omvisninger lørdage 15–16)

Entré:
Gratis med en anbefalet donation på DKK 20

Forside: Chen Chieh-jen, still fra Empire’s Borders I (2008-09). Courtesy kunstneren. 
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