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Lemvig .

Flygtningeskib lagde til kaj
70 bådflygtninge om bord på »Anton« vakte opsigt på kajen i Lemvig.
Af Benny Gade
gade@bergske.dk

LEMVIG: Græsrodsorganisationen »Levende Hav« har
sommeren igennem sat fokus
på klimaproblemer, og hvordan det påvirker flygtningesituationen. Tirsdag lagde kutteren »Anton« derfor til kaj i
Lemvig for at sætte fokus på
problemstillingen
Ombord var 70 »bådflygtninge« i form af skulpturer
udført af kunstneren Jens
Galschiøt. De mange flygtninge dækkede »Anton« fra
stævn til styrehusets tag og
virkede meget livagtige, som
skibet lagde ved kajen i Lemvig. Meningen var da også at
få forbipasserende til at tænke over verdens flygtningeproblemer og årsagerne til de
mange flygtninge.
»Der har været meget stor
interesse for skibet de steder,
vi har været,« siger skipper
Knud Andersen, der har sejlet med »Anton« sommeren
igennem.
»Vores mål har været at

»

komme ud til andre end dem,
vi på forhånd var enige med.
Og vi har næsten 1000 udsagn
om, at udstillingen har gjort
indtryk på folk,« siger han.

Mange tror, vi samler ind. Men det er
ikke vores mål. Vi er ude for at gøre
opmærksom på verdens flygtningeproblem.

KNUD ANDERSEN, skipper på »Anton«

Årsagerne
Der er mange årsager til dennød, der skaber flygtningestrømme, men en stadig stigende problem er klimaet.
Det er årsagen til, at miljøorganisationen Landsforeningen Levende Hav har påtaget
sig at oplyse om konsekvenserne af, at verden ikke kan
standse den uheldige udvikling. Foreningen vil også gerne fortælle, at udviklingshjælpen faktisk nytter, og at millioner er blevet løftet ud af
fattigdom, siden FN vedtog at
halvere sulten i verden inden
år 2015.
Den igangværende tørkekatastrofe på Afrikas Horn har
forstærket interessen for flygtningeskibet.
»Folk er generelt meget opmærksom på, hvad der sker
på Afrikas Horn, og mange
tror, vi samler ind. Men det er

Lærer Mie Kaalund samt eleven Sophie Karoline
Wewer tog sig tid til at besøge flygtningeskibet.

ikke vores mål. Vi er ude for at
gøre opmærksom på verdens
flygtningeproblem,« fastslår
Knud Andersen.

Skoleklasser
Flygtningeskibet modtager
også skoleklasser, der ønsker at opleve og vide mere
om verdens flygtninge. To
skoleklasser lagde derfor vejen forbi flygtningeskibet i

løbet af tirsdagen for at se
det. Den ene klasse bestod
dog kun af en enkelt elev fra
den internationale klasse på
Christinelystskolen, hvor lærer Mie Kaalund havde taget
thailandske Sophie Karoline
Wewer med om bord. Sophie
syntes godt om den flydende
udstilling, som parret brugte
en times tid på at besøge. De
gik rundt om bord blandt de

Skipper Knud Andersen fortæller gerne om det sælsomme syn, der tirsdag lå i Lemvig Havn. 70 »bådflygtninge« i form af skulpturer af
kunstneren Jens Galschiøt, satte fokus på årsagerne til verdens flygtningeproblem. Foto: Morten Stricker.

mange »flygtninge« og studerede de plancher, som var
hængt op på rækværket langs
Mathildes Kaj i Lemvig.
Andre forbipasserende blev
også kontaktet og fik udleveret en folder om skibet og formålet med hele kunst-happeningen på kajen i Lemvig.

Turne
Flygtningeskibet har det seneste år været på rundtur til
flere, danske havne. Turen begyndte allerede i august sidste
år, men har lagt stille hen over
vinteren. I maj er skibet igen
begyndt sine besøg i havnene,
og sammenlagt er det blevet
til 14-15 anløb rundt om. Flere steder har skibet været ved

kaj i flere dage, og senest har
besøgene været i Skive og i
Thisted. Besøget i Lemvig bliver kun en enkelt dag, inden
det igen stævner ud for at besøge andre havne.
Projektet er hovedsageligt
finansieret gennem Udenrigsministeriets kampagne
for FN’s 2015-målsætning om
at halvere sult, sikre bedre vilkår for verdens kvinder samt
sikre skolegangen for verdens
børn.
Besøget i Lemvig havn var
også støttet af Lemvig Kommune.

