
VI ER ALLE “SOLIDARITETSKRIMINELLE” 
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Et stigende antal samfundsaktivister bliver dømt af den franske domstol for forbrydelsen at 

hjælpe migranter. Emmaus International er en del af det “solidaritetskriminelle” fællesskab, 

som offentligt fordømmer kriminaliseringen af solidaritetshandlinger.  

“Hvis det er en forbrydelse at vise solidaritet over for udlændinge, så er er vi alle kriminelle” - dette 

er budskabet fra “Solidaritetskriminelle ”-kampagnen, som Emmaus International har sluttet sig til 

sammen med 350 andre lokale og nationale organisationer.   

Over hele Frankrig, bliver der holdt demonstrationer for at støtte borgere, som står over for 

problemer med loven for at have tilbudt assistance til udokumenterede migranter.  

Manifestet for de “solidaritetskriminelles” fællesskab 

Solidaritetshandlinger har aldrig før været klassificeret som en kriminel handling under nogen form 

for lovgivning. Ikke desto mindre finder samfundsaktivister, som ikke gør noget andet end at tilbyde 

assistance til mennesker som er i særdeles usikre situationer og som går igennem følgerne af 

farlige, voldelige og endda umenneskelige beslutninger, sig i dag foran retten. Med erklæringen af 

undtagelsestilstand i Frankrig og i konteksten af hvad der bliver kaldt “migrantkrisen”, har der været 

en stigning i kriminelle procedurer som sigter efter at forhindre folk i at vise solidaritet til mennesker 

såsom migranter, flygtninge, sigøjnere og udokumenterede personer. Ydermere er der nu tendens 

til at vække mistænksomhed, når man viser sin støtte til udlændinge, og nogen som helst form for 

ytring om modstand mod regeringspolitik forbindes med oprør og forstyrrelse af offentlig orden.  

Vil du deltage i kampagnen? 

▪ Send en tweet til regeringens involverede ministre for at underrette dem om situationen 

▪ Rapporter alle tilfælde af solidaritetsforbrydelser som du kender til og læs op på de 

igangværende sager 

▪ Tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig opdateret om begivenheder og demonstrationer 

organiseret af fællesskabet/foreningen 

 

 

 

Find ud af mere på kampagnehjemmesiden: http://www.delinquantssolidaires.org/ 
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