
 

 

Emmaus har været ansvarlig siden 1949 og altid økoansvarlig 

- oversat af Naja Egede Kristensen fra Emmaus Internationals hjemmeside. Her er der 

knyttet en video på små to minutter til teksten. Der tales på fransk, og der er 

undertekster på henh. engelsk og spansk. 

fransk version: 

http://www.emmaus-international.org/fr/actualites/28-actualites-locales/1477-emmaüs-

responsable-depuis-1949,-éco-responsable-depuis-toujours.html 

engelsk version: 

http://www.emmaus-international.org/en/news/54-local-news/1478-emmaüs-responsable-

depuis-1949,-éco-responsable-depuis-toujours.html  

spansk version: 

http://www.emmaus-international.org/es/noticias/65-actualidad-local/1479-emmaüs-

responsable-depuis-1949,-éco-responsable-depuis-toujours.html  

 

Mens klimakonferencen COP21 genererede sin stak af hensigtserklæringer og grøn 

markedsføring, lancerede Emmaus Frankrig en kampagne med temaet bæredygtig udvikling. 

Målet er at minde folk om, at Emmaus i 65 år har været og stadig er en forløber, når det 

gælder bæredygtig udvikling. 

Emmaus, en ansvarlig og bæredygtig model 

"At give til og købe fra Emmaus er at give mennesker en ny chance, et andet liv til ting og en 

lys fremtid for planeten," siger Thierry Kuhn, formand for Emmaus Frankrig. 

Fra begyndelsen i 1949 har Abbé Pierre og Emmaus faktisk udviklet en model, der 

kombinerer sociale, økonomiske og miljømæssige krav. Emmaus-samfundene er for eksempel 

steder, hvor udstødte personer kan leve, arbejde og føle sig velkomne. De fungerer uden 

tilskud, kun takket være indsamling af effekter og kammeraternes arbejde. Frugterne af dette 

arbejde bruges til at få samfundet til at leve og til at gennemføre solidariske tiltag for at 

hjælpe andre end en selv i Frankrig og i udlandet. Ting, der ikke sælges, genbruges eller 

genvindes. Emmaus har i 65 år benyttet principperne om bæredygtig og cirkulær økonomi. 

Genbrug af en reklame 

Med denne kampagne besluttede Emmaus Frankrig sig for at placere Emmaus på sin 

retmæssige plads i bevægelsen for bæredygtig udvikling. Foreningen remixede den sidste 

H&M reklame, der rider på bølgen af økologisk tekstilgenbrug, ved helt i Emmaus’ ånd at 

give den et andet liv. Beboerne i Emmaus-samfundene, frivillige og ansatte i organisationen 

genfortolkede dette 1 min 45 sek. klip for at få folk til at forstå Emmaus-økosystemet og dets 

forankring i bæredygtig udvikling.  

Se videoen her! 

https://www.youtube.com/watch?v=pm9ppfzARuM 
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