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Tam-tam 72: Emmaus-nyhedsvægavisen 
 
”Vi er også nødt til at opdage – genopdage – at penge, social status og højtbetalte 

jobs ikke er det essentielle i livet. At der findes andre værdier, andre levemåder, 

andre måder at være nyttig og opnå social anerkendelse. Vi skal udvikle humanistisk 

non-profit arbejde som kan give os et formål og noget at leve for” Abbé Pierre  

  
Leder 
 

- af Patrick Atohoun, formand for Emmaus International 

  
Helt fra begyndelsen var Emmaus kendt for at udvikle hvad vi nu kalder ”en etisk og 

solidarisk økonimi”: en ren og gennemsigtig økonomi som sætter mennesker før 

fortjeneste, og omfordeling før personlig gavn. På tværs af alle kontinenter er 

Emmaus’ definerende karakteristika skabelsen af økonomisk aktivitet i forsømte og 

undervurderede sektorer af kapitalistiske samfund via genbrug, genindvinding af 

affald samt landbrug. Disse aktiviteter tillader imidlertid også de mest 

marginaliserede at undslippe fattigdom og forstå hvad de er en del af. Gennem disse 

alternativer – udviklet over hele verden – beviser Emmaus, at en økonomi baseret på 

omfordeling og deling, og som respekterer mennesker og miljøet er opnåeligt. Det er 

faktisk det eneste mulige svar på dereguleringen af vores økonomi. Baseret på disse 

principper, en etisk og solidarisk økonomi muliggør ikke kun en flugt fra fattigdom, 

men – i bredere perspektiv – genopretter lighed mellem individer. Det er som sådan 

en del af vores kamp for social og miljømæssig retfærdighed. 

  

Emmaus på farten  

 
Nonprofit arbejde som kan give os formål og noget leve for.  
 
Afrika: Sy-skole ved Emmaus Solidaritet, Ouagadougou (Burkina Faso) 
 
”I Burkina Faso betyder det private, dyre skolesystem, at mange unge mennesker 

forlader skolen i en ung alder. Siden 1994 har vores skole, som tilbyder professionel 

sy-træning, gjort det muligt for unge forældreløse og sårbare børn at opnå et diplom 
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på 3 år. Denne træning giver dem arbejde, men er også fordelagtig for befolkningen 

som helhed, fordi det giver adgang til kvalitetsvarer til ordentlige priser og 

forbedrede levestandarder. Dette er alt sammen en del af den etiske og solidariske 

økonomi. Et andet unikt aspekt af dette projekt er, at det er finansieret af forsendelse 

af containere. Salget af materialer modtaget fra de europæiske grupper giver ikke kun 

varer til de lokale, men skaber samtidig arbejdspladser og genererer økonomisk støtte 

til at udvikle sy-skolen, hvilket beviser, at delingen af rigdom kan udvikle økonomier 

på et internationalt niveau.” – Emmanuel Siambo 

  
Nord- Central- og Sydamerika: Affaldsgenbrug ved Emmaus Teresina 
(Brasilien)  
 
”Vores Emmaus-samfund plejede at arbejde med genbrug, sortering, istandsættelse 

og salg af effekter til lave priser i vores butik. I 2012 ødelagde en brand hele vores 

samfund og ødelagde vores økonomiske aktiviteter. Vi var nødt til at finde nye 

subsistensmidler, og vi besluttede at gå over til genanvendelse. Kammeraterne 

indsamler adskilt husholdningsaffald, så bliver det emballage, metaller, papir, plastik 

og glas, der indsamles, sorteret og presset for at blive videresolgt til 

genanvendelsesindustrier. 

  
Asien: Mikrokredit ved det Professionelle Træningssamarbejde, AEP (Libanon) 

 
”AEP sørger for lån til dem som udfører små projekter, der ikke er garanteret 

finansiel støtte fra kommercielle banker for at hjælpe dem med at udvikle deres 

aktiviteter (handel, håndværk, landbrug, osv.). Vi støtter dem i at udvikle et modent 

projekt, der sikrer at de styrer processen. Vi hjælper dem også med at håndtere 

problemer relateret til dårlige vejrforhold eller markedsudsving. Målet er i sidste ende 

at reintegrere dem i det traditionelle, omgivende samfund. Hvor det er muligt, støtter 

vi projekter udført af samarbejdende grupper, som tilbyder lige rettigheder og 

lønninger. AEP hjælper til at udvikle en parallel, solidarisk-baseret økonomi som 

tillader de svageste at overleve og opnå mere frihed. På linje med bevægelsens 

universelle manifest, skal vi tilbyde os selv til at hjælpe alle mennesker uden 

diskrimination, og kæmpe imod forringelse og de lidelser det medfører." - Léna 

Sayad1  
  
 
 
 
Europa: Emmaus-Samfundet i Lublin (Polen) 

                                                      
1 Emmaus Internationals kasserer. 



 
"For 10 år siden, da den sociale og solidariske økonomi udviklede sig i Polen, 
begyndte vi at tænke over, hvordan vi kunne gøre afveksling i vores 
ressourcer. Samfundets medlemmer besluttede enstemmigt at starte et 
socialt samarbejde specialiseret i at producere gademøbler, da vi allerede 
havde de nødvendige workshops og kompetencer til dette. Vi producerer 
bænke, skraldespande og skilte til byer, bofællesskaber og firmaer. 
Samarbejdsmodellen passer også til fællesskabet: alle har sit at sige, og 
ansvaret deles. I 2016 åbnede samfundet et pizzeria. Samfundets 
medlemmer og den langvarigt arbejdsløse som arbejder for os blev trænet af 
en velkendt italiensk kok i Lublin. Vores pizzeria er nu i top 10 over bedste 
pizzeriaer i Lublin for kvaliteten af dets produkter og atmosfære!" - Zbigniew 
Drazkowski 
  
 
Alle ombord  

 

• Hvorfor forsvarer vi en etisk og solidarisk økonomi? 

Du vil snart modtage videoer, der introducerer vores kampe - så hold øje med 

dem!  

 
• Arbejder du for en etisk og solidarisk økonomi? 

Del dine initiativer på Act Emmaus platformen!  

Og opdag initiativer udført af andre Emmaus grupper fra hele verden. Log på 

Act Emmaus platformen!:  

www.actemmaus.org/en/projects 

  
Kontakt: Emmanuelle Larcher - e.larcher@emmaus-international.org - 00 
33 (0)1 41 58 25 52 
  
En Emmaus International udgivelse - 2017 

communication@emmaus-international.org 
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www.emmaus-international.org 
  

Næste anløbshavn… Gloucestershire (Storbritannien) 
 
Formand for Emmaus Storbritannien, kasserer for Emmaus Europa, og 

bestyrelsesmedlem i Emmaus International, Michael Heap, er også medlem af 

arbejdsgruppen for etisk finans. Her forklarer han gruppens mål og ideer. 

  
Ser du Emmaus som handlende for etisk og solidarisk økonomi? 
 
Emmaus arbejder med de mest marginaliserede og glemte grupper af mennesker. 

Grundet finans og penges altdominerende rolle, må vi handle for mere lighed og 

tilbyde finansielle muligheder til dem af os som er mest marginaliseret. Det 

økonomiske system er i øjeblikket styret af 'big business' og bankers hævdundende 

interesser og andre finansielle institutioner. Vores rolle er at selvstændiggøre dem 

som har mindst og give dem en stemme, ved at demonstrere, at der er en alternativ 

måde, hvorpå vi lever hver dag i vores grupper.  

  
Hvad er formålet med den "Etiske finans"-arbejdsgruppe?   
 
Vores arbejde er en del af implementeringen af kampene, som blev bestemt på den 

internationale generalforsamling i 2016, og som passer ind under den etiske og 

solidariske økonomi. Vi indfanger og forstår hvad grupperne gør for at oplyse vores 

ideer og lave anbefalinger til bevægelsen. 

Vi tænker også over vores handlinger og fælles lobbyisme som vi kunne udføre til 

dette emne. Bør denne bevægelse boykotte bestemte banker? Eller udvikle sit eget 

system af mikrokreditter til at finansiere alternative projekter? Dette er emner der 

skal overvejes.  

  
Hvordan kan vi handle på et internationalt niveau? 
 
Jeg tror vi er nødt til at promovere vores alternativer og samarbejde med 

organisationer og bevægelser som arbejder med dette område og som promoverer 

vores alternativers måde. Vi skal være synlige til arrangementer, der promoverer 

etisk, international finans, aktivt lave lobbyarbejde for dem som har mindst og holde 

det private erhvervsliv ansvarligt for fremgangsmåder, som forværrer ulighed.  
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