
I Abbé Pierres fodspor 

Tam-tam nr. 68 – Emmaus Internationals vægavis 

- oversat fra fransk af Naja Egede Kristensen og Astrid Warncke Nørfelt 

- portrætter og øvrige billeder kan ses på følgende links  

http://www.emmaus-international.org/images/site/menu-secondaire/publications/tam-

tam/PDF/TAMTAM_68_FR.pdf  

http://www.emmaus-international.org/images/site/menu-secondaire/publications/tam-

tam/PDF/TAMTAM_68_EN.pdf  

http://www.emmaus-international.org/images/site/menu-secondaire/publications/tam-

tam/PDF/TAMTAM_68_ES.pdf  

 

"I er uvidende og feje, hvis I siger,  

at I foretrækker velgørenhed frem for kampen for retfærdighed." 
 

Leder 

- af Patrick Atohoun, formand for Emmaus International 

2017 markerer 10-året for Abbé Pierres bortgang. På generalforsamlingen i Jesolo besluttede vi at 

igangsætte en strategi for at fortsætte med at støtte hans minde og synliggøre virkningen af Emmaus og 

for at mindes vores grundlæggers kampe. Specielt ved at genfinde sine arkiver genvinder man kontrol 

over Abbé Pierres kampe for fred, retfærdighed, solidaritet, værdighed og indser, at de stadig er 

aktuelle. Disse kampe er ikke fortidskampe. Rundt om i verden fortsætter vores gruppers handlinger 

med at deltage i de kampe, der oprindelig var Abbé Pierres. Det er nødvendigt at gense dem inde i 

Emmaus grupperne verden over, da disse kampe ikke må forblive internt hos os. Det er også vores 

ansvar at bringe dem uden for vores bevægelse. Ved vort eksempel må vi bevise, at Emmaus’ 

handlinger kan være et svar eller et alternativ til fattigdom og ulighed pålagt af det samme system i alle 

regioner i verden, hvor Emmaus er til stede. Det er hele meningen med den tilgang, som vi lancerer i 

november 2016, og som vi regner med fra hver enkelt af jer.  

 

Emmaus i bevægelse 

Gennem hele sit liv fortsatte Abbé Pierre med at kæmpe mod årsagerne til elendighed ved at arbejde 

for fred, retfærdighed, solidaritet og værdighed baseret på en vision om de grundlæggende rettigheders 

økonomi. 

 

Sabina Arnaut Jahic 

Emmaus FIS (Bosnien-Hercegovina) 

 

Fred 

«At hjælpe dem, der lider mere end dig selv» giver ny mening til livet for de mest udstødte og skaber 

social samhørighed. Dette fundament af Emmaus er en stor forudsætning for fred. Konfronteret med 

nuværende tragedier må vi formidle dette ideal ud over vores samfund i hele verden.  
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FIS - http://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/europe/bosnia-

herzegovina/ifs.html blev oprettet for at hjælpe flygtninge og fordrevne som følge af konflikten i vores 

land. I dag fortsætter vi med at opfylde de basale behov hos de mest sårbare. Marchen for fred og 

arbejdslejrene, som vi hvert år organiserer, samler folk fra hele Europa. Det er en måde at skabe fred.» 

 

Koudbi Koala 

Emmaus Benebnooma (Burkina Faso) 

 

Retfærdighed 
 

"Retfærdighed og demokrati var i centrum for Abbé Pierres ytringer. Han forstod, at dette var 

betingelsen for at leve sammen, og vi kunne ikke tale om retfærdighed uden solidaritet. I Burkina Faso 

har mange unge ikke det vitale minimum for at overleve. Emmaus-grupperne handler for retfærdighed 

gennem solidaritetsaktioner og også gennem partnerskaber med civilsamfundet ved at udfordre det 

politisk. Vi er klar over at lave politik ikke betyder at mobbe hinanden, men at hævde sin absolutte ret. 

Civilsamfundets engagement i den demokratiske overgang i Burkina Faso 2015 var bevis på, at det er 

det værd. " 

 

Tania Schubert  

Emmaüs Igualdade (Brasilien) 

 

Solidaritet 

”Abbé Pierre udviste solidaritet i sine kampe gennem hele livet. For at skabe en mere menneskelig og 

næstekærlig verden er Emmaüs en bevægelse, som er baseret på solidaritet. I Amerika har vores 

gruppe for nylig deltaget i et projekt om genbrug af affald fra byerne, der er finansieret af Emmaus-

grupper. En anden Emmaus-gruppe har oplært os i genbrug af materialer og beskyttelse af miljøet. Vi 

har på denne måde forbedret vores arbejdsforhold og opnår en indkomst, der gør det muligt for os at 

lave flere tiltag og at tage del i den kæde af solidaritet, som Abbé Pierre og hans første 

arbejdskammerater påbegyndte.” 

 

 

Moon Sharma 

Emmaus TARA Projects (Indien) 

 

Værdighed 
 

“Abbé Pierre har fra begyndelsen rettet sin indsats mod at få udstødte mennesker til at genfinde deres 

selvtillid og selvværd og at gøre retten til værdighed til en politisk kamp. Han var ikke bange for at 

udfordre magthaverne, når han kunne se, at menneskerettighederne blev overtrådt og mente, at alle 

burde have glæde af deres grundlæggende rettigheder: mad, vand, helbred, arbejde, et st3ed at blive 

taget imod og bevægelsesfrihed. Vores gruppe deler denne filosofi. Vi mener, at fattigdom ikke kun er 

et spørgsmål om penge, mens ligeledes  et spørgsmål om adgang til rettigheder, sociale relationer, 

selvværd og andres menneskers opfattelse af én.”  
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Maud Sarda 

Label Emmaüs (Frankrig) 

 

At dele med hinanden 
 

”Abbé Pierre har altid argumenteret for en økonomi, der tjener mennesket. I Emmaus giver vi 

mennesker et nyt liv, lige som vi gengiver effekter deres værdi. Med åbningen af den første solidariske 

webshop, Label Emmaüs, vil vi bevise at Emmaus’ værdier kan tilpasse sig til det elektroniske univers. 

Label Emmaüs er organiseret som et andelsselskab og vil ansætte medarbejdere igennem et 

reintegreringsprogram, oplære en række arbejdskammerater i at håndtere digitale medier og investere 

overskuddet i solidariske projekter. Vi ønsker at gå i Abbé Pierres fodspor med dette økonomiske og 

solidariske tiltag og engagere et stort antalt forbrugere i kampen.” 

 

 

Mellemlanding i ... Villafrance (Italien) 

Formanden for Emmaüs International mellem 1999 til 2007, Renzo Fior, har omgåedes abbé Pierre i 

mange år og kan vidne om hans sidste kampe. 

Hvordan husker du abbé Pierre ?  

Det som har efterladt et varigt mærke på mig, var hans ligefremhed og hans evne til at gøre sig 

tilgængelig for alle. Han gjorde ikke noget halvt, men gik hele vejen. Når man præsenterede ham for et 

problem, gav han ikke bare et diplomatisk svar, men forsøgte at finde rigtige løsninger. Han var også 

meget beskeden og videbegærlig og var ikke bange for at spørge andre til råds. I slutningen af hans liv, 

var han mindre til stede, han ønskede at bevægelsen fandt sin plads i verden uden ham.  

Hvad var hans vision omkring kampen mod fattigdom?  

Abbé Pierre havde forstået at fattigdommen i verden ikke var en uundgåelig skæbne, men var resultatet 

af strukturer og politiske valg. Han elskede at finde løsninger, men særligt også at forstå årsagerne til 

disse situationer og prøve at bekæmpe dem. Dette forhold mellem praktisk handling på stedet og 

politisk indsats er essentiel for at forstå Abbé Pierre. Han havde selv kendt til krig og vidste derfor 

også, at kampen mod fattigdom var et internationalt spørgsmål, som hang sammen med fred i verden. 

Hvad var hans sidste kampe? 

I 00’erne, skrev han et brev til Georges W. Bush i forbindelse med invasionen af Irak, fordi han var 

klar over, at det var en krig der førtes mod befolkningen. Under min tid som formand har han også 

støttet immigranter, der besatte et hus, og han blev hos dem en nat. Hvis han stadig var i live i dag, tror 

jeg, at han ville åbne for en interreligiøs dialog, fordi han havde aldrig accepteret, at man dræber 

mennesker i Guds navn. 

Hvad er bevægelsens ansvar? 

Selv om tiderne har ændret sig, forbliver Abbé Pierres kampe aktuelle. Emmaus er ansvarlig for at 

fortsætte, udvide og forstærke disse kampe. Vi skal fortsætte Abbé Pierres arbejde med at bevidstgøre 

og ansvarliggøre folk omkring fattigdom. Emmaus kan ikke se på hvad der sker, fra sidelinjen, men 

må finde løsninger. 

 

 



I Abbé Pierres fodspor 

Emmaüs International 
 

Velkommen til den elektroniske platform, som vi har udviklet for at mindes arven fra vores 

grundlægger! 

Via vores arkiver og igennem fem trin kan du (gen)opdage hans kampe og fortælle om, hvad din 

gruppe laver. I fællesskab viser vi, hvordan vi fortsat bekæmper årsagerne til fattigdom. 

Klik på 

Jeg begynder  

 

 

Alle kan være med 

Gå i Abbé Pierres fodspor 
 

En ny platform vil meget snart gøre det muligt for dig at gen(opdage) rigdommen og relevansen af 

Abbé Pierres kampe. Du vil samtidig blive opfordret til at dele et af din gruppes initiativer, som viser, 

hvordan I går i Abbé Pierres fodspor. Vær med til at gøre vores mærkesager synlige, nu hvor vi 

nærmer os Abbé Pierres 10-års dødsdag! 

 

 

Abbé Pierre i teatret 
 

En forestilling kaldet ”La Voix des sans voix”1, der omhandler Abbé Pierres liv og kampe, er allerede 

blevet en stor succes i Paris. Igennem dette kreative initiativ viser forestillingens forfatter og 

skuespiller Nicolas Vitiello, hvordan Abbé Pierres kampe og budskab stadig er relevante i dag. 
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