
Ceuta v/Gibraltarstredet: Europas grense mot Afrika

All Different – All Equal 
ved Europas grenser

Om natten krys-
ser små trebåter 
det høytraffikerte 
stredet. I disse 
båtene er det 
mange mennes-
ker, ingen liv-
bøyer og ingen 
pass. 
Pris pr passasjer: 16 000 kroner 

Om dagen 
går moderne 
hurtigbåter 
over Gibraltar-
stredet hver 
eneste time 
fullastet med 
passasjerer, 
pass og musikk. 
Pris pr passasjer: 240 kroner



Europas største gravplass
Etter at grensene til Marokko ble stengt 
i 1991 har tusenvis av mennesker prøvd 
å ta seg inn i Spania, og dermed også 
Europa, ved å krysse Gibraltarstredet. 
Små trebåter, pateras, blir brukt og 
noen har også prøvd å svømme eller 
flyte over på gummimadrasser. Med 
trafikken og strømforholdene som dette 
stredet er beryktet for, vil et hvert slikt 
krysningsforsøk innebære livsfare. 
Minst 4000 har dødd her bare de siste 
fem årene. 

Gjerdene stormes
Ceuta er en spansk enklave på marok-
kansk jord, den er omgitt av en 6 meter 
høy mur med doble piggtrådgjerder. 
Den 29. september 2005 stormet 600 
mennesker gjerdene ved Ceuta med 
hjemmelagde stiger. 200 av dem klarte å 
ta seg over, men 50 ble skadet og 6 døde 
ved gjerdene. En av dem som klarte seg 
uttalte til BBC: «Hver gruppe med fire 
personer hadde to stiger, vi støttet dem 
opp mot det første gjerdet og hoppet, så puttet vi den andre opp mot det neste gjerdet 
og hoppet igjen. Jeg ble slått i bakken av en gummikule, piggtråden kuttet meg opp 
og det var svært smertefullt, men jeg brydde meg ikke om det, jeg hadde prøvd å 
komme over så mange ganger før og denne gangen ville jeg klare det.»

Høyere gjerder, lengre flukt
Etter aksjonen ved Ceutas gjerder ble grensegjerdene og vaktholdet forsterket. 
Men menneskene sluttet ikke å komme. I 2006 ankom over 30 000 mennesker 
med båt til Kanariøyene. Båtene legger ut fra Mauretania, Senegal og Marokkos 
Atlanterhavskyst. Alle har reist i dagevis, mange er så avkreftet når de kommer frem 
at de ikke kan klare seg om de faller i vannet.

      Hva skjer ved   



Fences can’t stop the wind
Ingen gjerder kan stoppe vinden, sier de i 
Sør-Spania og de har rett. Alle forsøk på 
å lukke smutthullene og stenge Europas 
grenser gjør at de som vil inn finner nye 
og ofte farligere veier for å ta seg frem. 
Sommeren 2007 har antallet båtflyktnin-
ger til Kanariøyene sunket til under 6000, 
men det har en pris. Til tross for færre 
båter er dødstallene like høye så langt i år 
som for hele fjoråret. 

Er det kriminelt 
å flykte?
Er det en forbry-
telse å flykte? Er 
det en forbrytelse 
å ville skape et 
bedre liv for seg 
og sin familie? 
Er det i tilfelle 
en forbrytelse 
som skal kunne 
straffes med 
døden?
Er det viktigere å 
kontrollere grensene enn å sørge for at ingen liv går tapt?

Lykkejeger på havets bunn
Media skriver om immigranter som invaderer Europa, de omtales som horder og 
lykkejegere – og bare sjelden som mennesker. Har ikke immigranter individuelle 
historier? Har ikke hver og en sin egen grunn til å risikere livet for å reise dit de vil? 
Skal ikke alle reisende uavhengig av hudfarge, om de har identitetspapirer, hvor de 
er på vei og hvorfor, ha krav på å bli møtt med verdighet og respekt? 

  Europas grenser?



Det eneste som kan stoppe rasismen og nazismen fullt og helt er vanlige 
folks engasjement. Ingen mennesker er født rasister. Det er gjennom 
å bli påvirket av rasistiske holdninger at folk blir rasister. Derfor 

er det viktig at flest mulig tar et aktivt standpunkt mot rasisme og 
reagerer når de opplever rasisme rundt seg.

Et medlemskap i SOS Rasisme er et standpunkt mot rasisme!

w w w . s o s - r a s i s m e . n o
� Jeg vil bli aktiv!
� Jeg vil bli medlem!
�  Ja, jeg ønsker å få tilsendt 
informasjonsmateriell og delta i All 
Different – All Equal ved Europas 
grenser? prosjektet.

Kr 25.- for personer under 26 år
Kr 50.- for personer over 26 år
Kr 100.- for familiemedlemsskap

Du kan også bli medlem på:
www.sos-rasisme.no/blimedlem

Navn: _______________________________

Adresse: ____________________________

Postnr. / Sted: _______________________

Telefon: _____________________________

SOS Rasisme
Svarsending 7961
0097 Oslo
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Adressaten betaler

for sending i Norge

Distribueres av  
Posten Norge

All Different - All Equal ved Europas grenser? er et samarbeidsprosjekt mellom All 
Different - All Equal og SOS Rasisme. Vi ønsker å spre informasjon om forholdene 
ved Europas grenser, om hva folk flykter fra og hva de kommer til. Vi tror at måten 
flyktninger til Europa behandles på og fremstilles i media er med på å bygge opp 
under rasistiske holdninger. Å spre informasjon om hva som virkelig skjer er en 
viktig del av arbeidet mot rasisme. Ved å kontake SOS Rasisme kan du få tilsendt 
informasjonspakke og tips til hvordan du kan spre informasjonen videre i lokalmil-
jøet. Du kan også melde deg inn og fortsette arbeidet mot alle former for rasisme 
etter at denne kampanjen er over.

All Different – All Equal
Dette prosjektet er en del av All Different- All Equal kampanjen. Dersom du melder 
deg til dette prosjektet er du med i en antirasistisk kampanje som 100 000vis av 
ungdom i hele Europa er med på! Kampanjens formål er å bekjempe fordommer og 
diskriminering. Du kan bli med på noe større. Du kan få folk til å dobbelt-tenke!

Vil du vite mer?


