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- fodnoter af Jørgen Olsen. 

 

”Man kan ikke forklare Emmaus, man er nødt til at opleve det”, 

hvilket er sandt. Men betyder det så, at vi skal opgive, at finde ud af, 

hvad vi faktisk er?  

- Abbé Pierre. 

 

 

EMMAUS  
EN MODEL FOR FREMTIDEN 
 

Emmaus på farten 

Verdensforsamlingen i 2016 giver os mulighed for at genoverveje 

vores indsats og engagement i Emmaus Internationals 

hovedmission. Tre Emmaus aktivister deler deres vision med os.  
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INTERNATIONAL SOLIDARITET 

Poppy John Xavier, Emmaus Kudumbam (Indien) 

”De fattige er ikke fattige fordi de arbejder mindre end os andre, men fordi samfundet er 

uretfærdigt og fratager dem deres mest basale rettigheder. Hos Emmaus sætter vi 

solidaritet i praksis og retter op på denne uretfærdighed ved at dele vores resurser. Det gør 

os i stand til, at forsyne mennesker med drikkevand, fremme små landbrug, skabe arbejde, 

reducere pengeudlåneres dominans, mindske konsekvenserne af at droppe ud af skole og 

give migranter deres værdighed igen … i en verden der i større grad er domineret af 

kapitalisme og individualisme, er vores alternative tilgange baseret på genbrug og 

lokalarbejde, hvilket gør os til ægte fortalere for forandring. 

Vi burde fortsætte med at udforme alternative metoder baseret på vores 

arbejdskammeraters ideer, fordi de kender årsagerne til fattigdom, og vi burde alle fremme 

disse former for solidaritet med lokale, regionale eller internationale organisationer, og 

dermed skabe vej for implementeringen af bæredygtige politikker.” 

 

KAMPAGNEARBEJDE 

Emmanuel Siambo, Emmaüs Solidarité Ouaga (Burkina Faso) 

“Alle disse sociale problemer vi møder i vores Emmaus-grupper er først og fremmest 

politiske problemer. Vi vil ikke være i stand til at bekæmpe elendighed, uretfærdighed eller 

fattigdom uden at oplyse omkring årsagerne til disse situationer. På samme måde som Abbé 

Pierre og hans appel i 1954, så skal vi også fordømme ethvert angreb på vores rettigheder 

og arbejde med verdens fattigste, så at de kan få sig deres rettigheder. Kampagnearbejde 

bør forblive centrum i vores daglige arbejde med Emmaus på lige fod med det sociale 

arbejde. Jeg kan huske engang, under et besøg i Burkina Faso, hvor Abbé Pierre udfordrede 

ministeren ved, at spørge hende ligeud: ’Hvad gør De for de fattigste mennesker? Jeg 

mener, at kampagnearbejde starter på græsrodsniveau: alle Emmaus-grupper burde 

benytte enhver lejlighed de kan til at påvirke deres lokale politikere. På det regionale niveau 

kunne vi overveje at udpege folk til, at organisere træningssessioner og aktiviteter 

vedrørende kampagnearbejde.” 

 

 

 

 



ABBE PIERRE OG BEVÆGELSENS ARV 

Laurent Kaeuffer, Emmaüs Touraine (Frankrig) 

”At fastholde mindet om Abbé Pierre er en af de vigtigste opgaver for Emmaus 

International. Det er gået op for os, at, at vores kollektive minde om Abbé Pierre og hans 

anseelse er i fare for at falme … Det er vigtigere end nogensinde før, at bevare hans minde, 

og at fortsætte med at kæmpe for hans sag – som stadig er relevant i dag. I et 

navlebeskuende, selvoptaget og individualistisk samfund, viser Emmaus, at det er både 

muligt, meningsfyldt og gavnligt, at leve sammen i solidaritet.  

At give og omfordele resurser på det lokale plan, og dele på det internationale plan, sætter 

os i stand til, at bremse den voksende ulighed.  Arbejdet med arkiverne om Abbé Pierre er 

stadig i gang, og bevægelsen støtter vores indsats med at få andre til at slutte sig til os, og 

gøre vores utopiske idéer til en realitet. I 2017 vil 10-året for Abbé Pierres død og det 

franske præsidentvalg give muligheder for, at lade mindet om vores grundlægger blive 

centrum for vores arbejde i dag – uanset hvor Emmaus er aktiv! 

 

Næste havn kalder… Jesolo (Italien) 

Alex er en italiensk præst og grundlæggeren af mange freds- og 

social retfærdighedsbevægelser. Han har levet i Sydsudan og Kenya. 

Han vil være til stede på den internationale generalforsamling i 

Jesolo i april for at dele sine oplevelser.  

 

Hvordan ser du Emmaus? Jeg har kendt Emmaus i lang tid og bevægelsen har haft en stor 

indflydelse på mit liv. Jeg har været i jævnlig kontakt med de italienske Emmaus-samfund og 

Graziano Zoni*. Jeg stiftede først bekendtskab med Emmaus i Villafranca1, hvor jeg blev 

imponeret af bevægelsens arbejde. Jeg havde stadig dets model i tankerne, da jeg tog af 

sted for at arbejde i slummen Korogocho, i Kenya.  

 

Hvad er der så unikt ved den her model? 

Tre elementer gør den beundringsværdig: 

. Den prioriterer dem, der bliver efterladt. Den giver dem en chance for, at give deres liv 

mening igen. 

                                                           
1
 Villafranca er en lille by nær Verona. Emmaus-Samfundet i Villafranca ledes af Renzo Fior, formand for 

Emmaus International 1999-2007, og hans hustru, Silvana Nogarole, som aktuelt er medlem af Emmaus 
Internationals og Emmaus Europas styrelse samt et af de seks medlemmer af Emmaus Europas 
forretningsudvalg.  



. Den tilbyder ikke velgørenhed, den genskaber værdighed, og gør brug af det, som 

samfundet har afstødt. For mig er dét hjertet i Emmaus. 

. Det hele finder sted inden for et lokalsamfund i stedet for individuelt. Dette kollektive 

element er centralt.  

 

Hvordan ser du fremtiden for Emmaus? Systemet vi lever i efterlader flere og flere 

mennesker. Der er så megen lidelse … Samfundet har hårdt brug for Emmaus og Emmaus-

samfundene. Bevægelsen kommer til at have en del mere arbejde i fremtiden.  

 

Hvilke udfordringer kommer Emmaus til at stå overfor? En af de største udfordringer som 

Emmaus kommer til at stå overfor vil være klimakrisen. Systemet producerer så mange ting, 

som bliver smidt væk. Og ved at gøre disse ting brugbare igen, giver Emmaus livet tilbage til 

de folk, som har fået det nægtet. Emmaus burde også fortsætte med at dele dets fantastiske 

oplevelse af at leve sammen i et Emmaus-samfund. Systemet fængsler individuelle, isolerer 

dem. Emmaus bekæmper denne tendens ved at genskabe ideen om at leve sammen. I lyset 

af de udfordringer, der udgøres af religiøs ekstremisme, sætter Emmaus et eksempel for 

verden: den accepterer alle uanset deres religion, og endnu bedre, så gør den alle i stand til, 

at leve sammen selv om at de har forskellige trosretninger. Det er fordi alle bliver budt 

velkomne som mennesker.  

*Emmaus International bestyrelsesmedlem fra 2007 til 20122 

 

Leder  

”Hvad med de andre? ” af Jean Rousseau, formand for 

Emmaus International 

ige fra begyndelsen af hans lange liv stoppede Abbé Pierre aldrig med at sætte 

spørgsmålstegn ved sine ideer og presse os til hele tiden til, at reflektere over vores 

fremtid, hvorved han mente bevægelsens fremtid. Adskillige internationale 

generalforsamlinger har sat denne refleksionsproces i hjertet af deres diskussioner. Vores 

primære udfordring er derfor, at blive ved med hele tiden at stille spørgsmål i vores daglige 

liv. Blandt de mange spørgsmål, som vi står overfor, så dukker der to frem, der er lige så 

vigtige at vide, hvordan vi svarer på i fremtiden, som i dag: Tjener vi stadig dem, der lider 

mest, lytter vi stadig til og vi er opmærksomme på deres forhåbninger, selv dem der 

foruroliger os? Og hvad med de berømte ”andre”? Dem som Abbé Pierre aldrig var i stand til 

at efterlade eller glemme, for ellers ville vi forråde alt det, som vi tror på og derfor 

simpelthen bare forsvinde.  

                                                           
2
 Det var faktisk politisk udvalg, han sad i i den periode – havde tidligere andre poster i Emmaus. 

L 



Det andet spørgsmål er helt opsummeret i vores Manifest og i ordene, som vi kan bruge til, 

at måle vores evne til, at overkomme vores interne udfordringer: Sæt handling bag vores 

ønske om at hjælpe, skab noget, organiser, skab opmærksomhed, tillad os selv at blive 

udfordret … Dét siger det hele, og sådan er vores frihed.  

 

 

 

Tegning 

Abbé Pierre: ”Vi er nødt til at være forberedt. Der vil være brug for Emmaus mere end 

nogensinde. ” 

Ledsager: ”Fremtiden ser dyster ud. ” 

 

 

 

 

Alle ombord 
For at kunne forberede den internationale generalforsamling og være i stand til at deltage 

fuldt ud i diskussionerne og beslutningstagningen, inviterer vi jer til at læse:  

2012-2016 aktivitetsrapport og politisk rapport, tilgængelig på intranettet under ”2016 

World Assembly” og derefter ”Reports” 

Dokumenterne omkring vores værdisæt, også tilgængelig på intranettet under ”2016 World 

Assembly” og derefter ”Reflections on Emmaus values” 

…………………………………………. 
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