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Patrick på Emmaus Internationals generalforsamling 

i Jesolo, Italien, april 2016 
(foto: Jørgen Olsen) 

 

Patrick Atohoun, benineren i Abbé Pierres fodspor 
 

- af Benjamin Polle, Jeune Afrique 

- oversat af Naja Egede Kristensen fra 
http://gtu.dk/Patrick_Atohoun_i_Jeune_Afr

ique.pdf  

- fodnoter af Jørgen Olsen. 

 

Denne beniner er den første afrikaner til at stå i 

spidsen for Emmaus International.  
 

"Jeg er den første afrikaner, der turde!” Bortset fra 

provokationen ses en ægte stolthed på Patrick 

Atohouns brede smil. I en alder af 56 år, og efter et 

30 år langt engagement i Emmaus International, 

blev benineren i 2016 valgt som formand for fire år 

for netværket. 
 

Det er første gang, at denne struktur, der omfatter 

Emmaus-grupper over store dele af verden, sætter 

                                                           
1 Helt præcist er der pr. februar 2017 7 
medlemsorganisationer i Asien, 14 i Afrika og 31 i 
Amerika (2 i Nordamerika og 29 i Sydamerika).      

en mand fra et sydligt land i spidsen, hvor nogle 

ville have ønsket en franskmand eller italiener i 

toppen af organisationen, som det plejede at være. 
 

Men vi må tro på, at det var et fornuftigt skridt at 

tage: På sekretariatet i Montreuil, forstad til Paris, 

siger alle du til ham og kalder ham ved hans 

fornavn. 
 

Patrick har formået at gøre indtryk. Som han viser 

med sin vilje til at føre en mindre Europa-centreret 

politik. Men med kun godt 50 

medlemsorganisationer i Amerika, Asien og Afrika1 

mod omkring 300 i Europa er opgaven ikke let. 

"Hans karriere giver ham en legitimitet, som hans 

forgængere ikke havde," siger Emmaus 

Internationals generalsekretær, Nathalie Péré-

Marzano. 

Tallene er fra Emmaus Internationals hjemmeside 
https://www.emmaus-international.org/en/who-are-
we/emmaus-around-the-world.html  

http://gtu.dk/Patrick_Atohoun_i_Jeune_Afrique.pdf
http://gtu.dk/Patrick_Atohoun_i_Jeune_Afrique.pdf
https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world.html
https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world.html
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Patrick blev født den 11. februar 1960 i Porto-Novo 

og tilbragte en fredelig barndom i Cotonou2 med 

sine syv brødre. Hans kærlige forældre var lærere. 
 

Først i en alder af 20 år blev han konfronteret med 

ekstrem fattigdom. Efter at han havde taget en 

bachelorgrad blev han sendt på en lærergerning  

i den nordlige del af landet, hvilket var en fast 

praksis for studerende under den marxistiske 

præsident Mathieu Kérékous regering. 
 

”Jeg ville ikke flygte som alle mine venner, der 

søgte tilflugt i nabolandene.” 
 

I Natitingou, en by i nordvest, hvor han tilbragte 

året, gjorde indbyggernes usikre liv indtryk på ham: 

De lange ture på cykel eller æselryg i denne 

bjergrige region, manglen på lærebøger og manglen 

på infrastruktur til at behandle de syge. "Jeg forlod 

egnen med en anden vision om livet. " 

 

Landbrugsvirksomhed 
 

Situationen hærdedes i 1980’erne og jobbene blev 

knappe. "Men jeg ønskede stadig ikke at flygte som 

mine venner," siger Atohoun.  
 

En ven fortæller ham om en mulighed for at oprette 

et gartneri på noget forladt jord ved siden af 

lufthavnen. Så Patrick gik i gang med at dyrke salat, 

gulerødder, rødbeder ... Han solgte sammen med 

andre unge sin høst på markederne i Cotonou - til 

hans forældres store ærgrelse, der forventede mere 

af deres søn med en mastergrad i økonomi. 
 

Den lille gartnerivirksomhed viste sig at være 

ganske lovende. Så lovende, at Patrick Atohoun 

mødte sin store læremester, Ærkebiskop 

Monseigneur de Souza.3  
 

Drivkraften for den demokratiske overgangsproces 

efter Kérékou i 1990 var præst i Cotonous fængsel 

og sendte nogle fanger til Patrick, så han kunne 

hjælpe dem med at blive reintegreret i samfundet.  
 

I kraft af de gode relationer med ærkebiskoppen 

blev Patrick Atohoun ansat af ærkebispedømmet og 

senere betroet ledelsen af det første Emmaus-

samfund i Benin. På en gård, der er tyve gange 

større end den halve hektar ved lufthavnen, 

begyndte han nu at tage imod et større antal unge 

beninere. 

 

                                                           
2 Porto Novo er Benins hovedstad. Cotonou er den 
største by. 
 

Et valg af værdier 
 

Hvorfor blev Patrick Athen medlem af en kristen-

inspireret bevægelse som Emmaus? Svaret ser ud til 

at være indlysende, når man finder ud af, at hans 

mor underviste i katekismen, at han engagerede sig 

meget tidligt hos Les Jeunesses Catholiques4, og at 

hans fire børn blev indskrevet i katolske 

institutioner i Cotonou Han forklarer dog, at han 

ikke har foretaget et religiøst valg, men et valg af 

værdier. Han deler fuldt ud de samme værdier som 

Abbé Pierre, der grundlagde Emmaus i Frankrig i 

1949 med opfordring til gensidig hjælp og 

solidaritet. "Emmaus er ikke bare en beholder med 

tøj."  
 

Siden han blev valgt, har den nye formand rejst 

meget. Når han ikke er i Montreuil i Paris-regionen, 

hvor han bor på sekretariatet, er han i Benin (aldrig 

mere end en uge ad gangen) eller længere væk: 

Indien, Colombia, Skandinavien ... Rejserne følger 

efter hinanden med en sådan hastighed, at han nogle 

uger efter valget fik det dårligt. Bagsiden af 

engagementet: Han ser næsten ikke sine fire børn, 

som er overladt til hans kone Eleonores gode pleje. 
 

Men hans indsats er værdifuld for Emmaus, og hans 

berømmelse vokser i Benin. Paradoksalt nok giver 

hans lange fravær ham en vis aura, som når helt til 

toppen af staten. Nogle ministre sender bud efter 

ham. I begyndelsen af året, da præsidentfruen 

Claudine Talon oprettede sin velgørende fond, 

henvendte hun sig til ham.  

 

Tilbage til Benin 
 

Patrick Atohoun sørger for at være forsigtig med 

politik. Når han stiller sin pilgrimsstav fra sig i 

2020 og overlader den til en ny formand, vil 

benineren ydmygt vende hjem til sit land. Genfinde 

sit familieliv i Fidjrossè, et kvarter i Cotonou.  
 

Og genoptage sit arbejde på gården, nu installeret i 

Pahou, ikke langt fra den økonomiske hovedstad 

Cotonou. 
 

Til den tid lover han at være hårdtarbejdende, at 

bruge mindre tid i himlen for i stedet at beskæftige 

sig med jordnære problemer hos de tyve unge 

mennesker, som Emmaus Pahou fortsat byder 

velkommen hvert år for at reintegrere dem i 

samfundet. 

3 Læs om Ærkebiskop Isidore de Souza 
https://globalnyt.dk/content/mit-afrikanske-idol 
 

4 De Unge Katolikker. 

https://globalnyt.dk/content/mit-afrikanske-idol

