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Et udsnit af mødedeltagerne i den tætpakkede plenumsal 
(foto: Emmaus International) 

 

Morgendagens handlinger 
 

- komplet oversættelse af Emmaus Internationals vægavis, Tam-tam, juli 2016 

- oversat af Kristian Katholm Olsen fra den engelske udgave 

- fodnoter og links af Jørgen Olsen 

 

”Det, vi umiddelbart kan gøre, er at samle 

vores talenter og evner for at hjælpe andre i 

broderskabets ånd. Dette gør naturlige 

uligheder til at leve med, da vi modgår dem 

med ærlighed og retfærdighed.” 

- Abbé Pierre. 

Emmaus i bevægelse 
 

Fra den 18. til den 23. april deltog 450 

mennesker i Emmaus Internationals 

generalforsamling og vedtog resolutioner, der 

vil lede vores bevægelse over de næste fire år.
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Leder af Patrick Atohoun,   

ny formand for Emmaus International: 
 

Selv om vi alle er vendt tilbage til vores 

medlemsorganisationer og vores hverdagsliv, 

er det tid til at arbejde sammen om at føre 

vedtagelserne fra Jesolo 

verdensgeneralforsamling ud i livet. Disse 

resolutioner indeholder de forskellige 

udfordringer vores bevægelse går i møde i de 

kommende måneder og år. For det første 

tænker jeg, at vi skal sikre, at bevægelsen 

forbliver forenet i en ånd af solidaritet, hvad 

angår Emmaus’ værdier og ledende principper 

vedtaget på den nylige forsamling.                 
 

Da vi nærmer os 10-året for vores 

grundlæggers død, har vi også pligt til at 

mobilisere os for at holde Abbé Pierres arv og 

kampe i live samt at holde dem relevante. Vi 

bør vise, at Emmaus bringer alternative 

tilgange til udførelse, og at disse gør det 

muligt for os at garantere adgangen til 

fundamentale rettigheder. Vi skal bevise, at vi 

kan bruge solidaritet til at ændre samfundet 

og til at føre kampagne. Jeg inviterer dig til at 

slutte dig til os for at tackle disse udfordringer 

sammen. 

 

Tage fat på årsagerne  

til fattigdom 
 

Som opfølgning på undersøgelsen fra 2014-15 

over medlemsorganisationernes arbejde med 

politik, kampagner og solidaritet, samt 

rapporten, der var baseret på denne 

undersøgelse, gentog den international 

generalforsamling, at vi skal betragte 

                                                           
1 En mulighed i fransk lovgivning. 
 
 

solidaritet som en politisk forpligtelse til at 

bekæmpe fattigdom og dens årsager.  

I forhold til de 6 prioriterede politiske 

arbejdsområder i de seneste år, besluttede 

forsamlingen at organisere en indsats imod 

årsagerne til fattigdom omkring 3 kampe:  

 Opbygningen af en ægte etisk og social 

økonomi for at skabe adgang til 

fundamentale rettigheder.  

 Arbejde for social og miljømæssig 

retfærdighed for en bæredygtig verden. 

 Arbejde for fred og bevægelsesfrihed og 

en ordning for universelt medborgerskab.  

Alle lokale erfaringer bør så vidt muligt 

inddrages i den politiske indsats. 

 

Styrkelse af bevægelsen 
 

Jesolo-generalforsamlingen mindede om, at 

vores bevægelse fungerer på grundlag af 

fælles regler og kollektivt arbejde, som retter 

sig efter vores værdier. Deltagerne gentog 

behovet for at forbedre bevægelsens 

demokratiske virke - selv om man ikke vedtog 

at søge status som forening med offentlig 

nyttevirksomhed1. Det kan gøres gennem en 

ærlig, gennemsigtig og deltagende ledelse. 

Forsamlingen mindede alle medlemmer om, 

at de har et fælles ansvar for at opmuntre og 

støtte fremtidige ledere i bevægelsen for at 

sikre, at den er bæredygtig. De insisterede 

også på, at vi skal sætte skub i vores 

kollektive ressourcer ved at leve op til vores 

forpligtelse specielt til at betale kontingenter 

og det årlige solidaritetssalg. Vores 

handlinger skal korrespondere med vores ord. 
 

(fortsættes side 12)
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Luis Tenderini, Brasilien, medlem for Amerika i Emmaus Internationals ”vismandsråd”, Véronique 

Gnanih, afgående medlem for Afrika i vismandsrådet, Jean Rousseau, Frankrig, formand for 

Emmaus International 2007-2016 samt Marc Geoffroy, Emmaus Frankrigs vismandsråd 
 

(foto: Emmaus International) 

Morgendagens handlinger 
(fortsat fra side 11) 

Vores værdier og ledende principper 

I en foranderlig verden spurgte Emmaus-

Bevægelsen sig selv, hvilke værdier, der 

inspirerer og karakteriserer dens handlinger. I 

over et år blev Emmaus-grupper fra alle 

kontinenter konsulteret og resultatet var et 

fælles grundlag på 5 værdier: - at respektere 

mennesker og deres værdighed, at tage imod, 

at være åben, at dele med andre, at være 

solidarisk. 

De ledende principper for hver værdi blev 

identificeret, og dermed kunne vi på den 

international generalforsamling udforme 

endnu en grundlæggende tekst: ”Vores 

værdier og ledende principper”. Næsten ti år 

efter vores grundlægger døde, må vi styrke 

bevægelsen for at sikre, at alle dens 

medlemmer rundt om i verden lever og 

arbejder efter samme værdier og udvikler 

vores virke på linje med dette. 
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På plakaten står ”Opdag det sted, hvor mindet om Abbé Pierre holdes i live!”  

– i landsbyen Esteville 30 km nord for Rouen i Normandiet, Frankrig 
(foto: Emmaus International) 

 

At holde vores arv i live 

Som eneste legale arving af Abbé Pierre er 

Emmaus International ansvarlig for at 

promovere arven fra ham. Jesolo 

verdensgeneralforsamlingen bekræftede på 

ny, at vi i dag er nødt til at involvere alle 

bevægelsens grupper i denne opgave for at 

styrke vores delte ejerskab af historien og de 

kampe, vores bevægelse og grundlægger har 

været i, samt at bruge vores initiativer til at 

vise, hvordan vi har moderniseret os selv til at 

kunne imødegå udfordringerne i det 21. 

århundrede over hele verden.  

Gennem mindehøjtidelighederne for 10-året 

for Abbé Pierres død vil alle Emmaus-grupper 

være inviteret fra september 2017 og frem for 

at fremvise de alternative tilgange, de 

vurderer som bedst til at repræsentere 

Emmaus’ nuværende og fremtidige kampe for 

at dele dem med offentligheden og vinde så 

mange mennesker som muligt til vores sag. 

 

(fortsættes side 14)
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I løbet af den uge, generalforsamlingen varede, besøgte deltagerne et eller to italienske Emmaus-

samfund – her er nogle på besøg i samfundet i Treviso 
(foto: Emmaus International) 

 

Morgendagens handlinger 
(fortsat fra side 13) 

 

Næste stop…Cotonou 

(Benin) 

Patrick Atohoun, leder af Emmaus Pahou-

gruppen i Benin og aktiv i bevægelsen siden 

1992, er den nye formand for Emmaus 

International. Han taler om de planer, han har 

for sit formandskab. 

Fortæl os om din rejse med Emmaus.  

Jeg arbejdede for Cotonous ærkebiskop2, som 

skabte Emmaus Hêvié. Gruppen blev medlem 

af Emmaus International i 1992, før den kom 

til at hedde Emmaus Pahou i 2003. Jeg er 

deres leder nu. Vi arbejder med unge 

mennesker i vanskeligheder, som tager 

stoffer, er arbejdsløse, har mistet kontakten til 

deres familier eller har været i fængsel. 

 

                                                           
2 Isidore de Souza, som beskrives i http://u-
landsnyt.dk/blog/51/mit-afrikanske-idol og på fransk, 
engelsk og spansk på http://www.emmaus-
international.org/fr/qui-sommes-nous/emmaus-dans-

le-monde/europe/danemark/g-t-u.html hvor 
nekrologen er det øverste af for tiden 23 indlæg om 
emner, der interesserer i Emmaus-sammenhæng. 

http://u-landsnyt.dk/blog/51/mit-afrikanske-idol
http://u-landsnyt.dk/blog/51/mit-afrikanske-idol
http://www.emmaus-international.org/fr/qui-sommes-nous/emmaus-dans-le-monde/europe/danemark/g-t-u.html
http://www.emmaus-international.org/fr/qui-sommes-nous/emmaus-dans-le-monde/europe/danemark/g-t-u.html
http://www.emmaus-international.org/fr/qui-sommes-nous/emmaus-dans-le-monde/europe/danemark/g-t-u.html
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Vi hjælper med at reintegrere dem i 

samfundet og arbejdsverdenen gennem 

træning i landbrug, husdyrhold og 

fiskeopdræt. Jeg har i 10 år også stået i 

spidsen for Nokoué-projektet.3 

 

 
 

Patrick på generalforsamlingen 
(foto: Jørgen Olsen) 

 

Hvorfor ville du gerne være formand? 
 

Mit arbejde i min gruppe eller for Nokoué, 

ledte mig til at tage ansvarsopgaver i den 

afrikanske region i Emmaus og derefter i 

Emmaus International, som sekretær og siden 

næstformand. Jeg har nu lyst til at hellige mig 

det at tjene bevægelsen i håb om at give den 

lige så meget tilbage, som den har givet mig. 

Det, at have en formand fra ”Syd”, kunne 

blive et stort kapitel i vores historie, da alle 

tidligere formænd har været europæiske.4  
 

Det viser bevægelsens modenhed, at den ser 

grupper fra andre kontinenter ikke som 

modtagerne af solidaritet, men som en kilde 

til inspiration på lige fod med alle andre 

grupper. Vi skal leve af hinanden og forfølge 

de samme mål. 

 

Hvilke planer har du for Emmaus?  
 

                                                           
3 Er bl.a. beskrevet i http://gtu.dk/PK120-9-10-11-12-
13.pdf  

Vi vil implementere resolutionerne fra 

generalforsamlingen. Jeg forventer, at de 

valgte medlemmer omfavner de beslutninger, 

der er taget og forpligter sig til deres rolle, 

uden nogensinde at miste blikket for 

bevægelsens interesser. Emmaus 

Internationals sekretariat er blevet 

omstruktureret til bedre at kunne udføre sit 

arbejde. Jeg vil gerne have, at vi er en 

bevægelse, der er forenet i at adressere vores 

fælles udfordring om at forbedre trivslen for 

de mennesker, vi arbejder med. Til sidst vil 

jeg have, at Abbé Pierres kampe og vores 

værdier bliver delt og respekteret af alle; at 

Abbé Pierres udtalelse, ”Kom og hjælp mig 

med at hjælpe!”, bliver ført ud i livet. 

…………………….. 

 

Emmaus Internationals forretningsudvalg, 

som styrelsen valgte i tilknytning til mødet i 

Jesolo, består af: Juan Melquiades, Peru (1. 

næstformand), Moon Sharma, Indien (2. 

næstformand), Nantegue Koné, 

Elfenbenskysten (sekretær), Hélène Sayad, 

Libanon (kasserer), Gloria Zuluaga, 

Colombia, Paul Matthews, Storbritannien og 

Hans van Beek, Frankrig. 
 

Den øvrige internationale styrelse er: Jean 

Berchmans, Burundi, François d’Assise 

Tokpo, Benin, Susanne Waré, Burkina Faso, 

Jorge Ambiado, Uruguay, Joshua Prochaska, 

USA, Josephine Martine, Indien, Selva 

Alexander, Indien, Willi Does, Tyskland, 

Julia Finer, Sverige, Michael Heap, 

Storbritannien, Jean Karekezi, Frankrig, Jean-

Philippe Légaut, Rumænien, Nathalie Martz, 

Frankrig, Silvana Nogarole, Italien, Tobias 

Petersson, Sverige, Eduardo Sanchez, Spanien 

og Maria Luisa Testori, Italien. 

4 Læs også denne artikel i Globalnyt: 
https://globalnyt.dk/content/magten-drog-sydpaa-
hos-emmaus  

http://gtu.dk/PK120-9-10-11-12-13.pdf
http://gtu.dk/PK120-9-10-11-12-13.pdf
https://globalnyt.dk/content/magten-drog-sydpaa-hos-emmaus
https://globalnyt.dk/content/magten-drog-sydpaa-hos-emmaus


afsender: Genvej til Udvikling, Skovvej 24, 9510 Arden.                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


