
Hyldest af Graziano Zoni 

 
- oversat af Astrid Warncke Nørfelt efter https://www.emmaus-international.org/fr/actualites/1807-

hommage-à-graziano-zoni.html  

 
Graziano Zoni, en vigtig aktør i Emmaüs-bevægelsen i Italien og internationalt, er gået bort. Patrick 

Atohoun, formand for Emmaüs International, deler her sine minder om Grazionis kampe og om 

ham som person. 

 

 

Hvordan kendte du Grazioni? 

 

Jeg mødte Grazino, da jeg som ung arbejdede for Cotonous ærkebispedømme i 1980’erne. Som 

formand for Manu Tese1 kendte Graziano det afrikanske kontinent godt. Han mødte for øvrigt Abbé 

Pierre i Assisi, og de blev tætte venner. Graziano var på en måde repræsentant for Abbé Pierre i 

Afrika. Det var takket være ham, at Abbe Piérre mødtes med Ærkebiskop de Souza2 i Benin og at 

Emmaus blev relanceret på kontinentet i 1990’erne3.  

 

 

Hvad har han bidraget med til den internationale udvikling af Emmaüs? 

 

Graziano var medlem af Emmaus Internationals styrelse og forretningsudvalg fra 1995 til 2000 og 

deltog derfor i alle deres diskussioner. Han støttede flere afrikanske grupper i at blive optaget i 

bevægelsen. Han var ligeledes pioner i afsendelsen af containere, et program, der tillod europæiske 

Emmaus-grupper at sende containere fyldt med materiel til Afrika og Latinamerika.  

 

Graziano havde sin egen vision om solidaritet. Han kunne ikke lide idéen om at lave ”solidaritets-

projekter”, som ifølge ham fastholdt modtageren i et vist afhængighedsforhold med den, som 

finansierede projekterne. Han ville hellere snakke om tiltag, hvor alle kunne udfolde sig på autonom 

vis.  

 

Graziano var først og fremmest en, som stolede på mennesker. Uanset en persons kultur og fortid så 

han det bedste i alle. Han mente, at de udstødte ikke skulle give op, men opfordrede andre til at ville 

mere.  

 

 

 

 

                                                           
1 Humanitær organisation som kun eksisterer i Italien. 
 
2 Læs om de Souza på disse to links  
https://globalnyt.dk/content/mit-afrikanske-idol  
http://gtu.dk/nekrolog_over_de_souza.pdf  
 
3 I 1960’erne og 1970’erne havde der været en enkelt medlemsorganisation i Rwanda, som man mistede kontakten 
med. 
  

https://www.emmaus-international.org/fr/actualites/1807-hommage-à-graziano-zoni.html
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Hvilke kampe fokuserede han på? 

 

Hans vision om at ”bo sammen” har altid gjort indtryk på mig. Graziano kunne ikke lide 

stridigheder, men var en meget pacifistisk person. Over alt hvor han kom, opfordrede han folk til at 

snakke for at løse konflikter.  

 

Han var også engageret i social retfærdighed. Det var ham, der har opfordret til udviklingen af 

mikrokreditinitiativer i Emmaus-bevægelsen. Han mente, at man skulle dedikere flere ressourcer til 

denne aktivitet for at tillade de mest udstødte at udvikle en indkomstskabende aktivitet og genvinde 

deres rettigheder. Der var en politisk vision bag alle hans tiltag. Han havde igennem lang tid skrevet 

dybdegående artikler i Emmaus’ italienske tidsskrift.  

 

 

Hvad husker du ham for? 

 

Graziano var en diskret mand, der har bidraget meget til bevægelsen og spredte bevægelsens 

værdier. Han sagde aldrig ”nej” og bidrog altid med noget konstruktivt. Jeg har altid beundret hans 

måde at handle ud fra Emmaus-bevægelsens interesser på og at tale på vegne af Emmaus. 

  

Jeg vil heller ikke glemme, at det var ham, der opfordrede mig til at stille op som formand for 

Emmaüs International. Han rådgav og støttede mig undervejs. Han sagde til mig, at jeg skulle vise, 

at Afrika havde værdier, kompetencer og at jeg skulle sætte fokus på dette.  
  

 


