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”Jeg er træt af de mennesker, som sætter et billede op af 

Abbé Pierre over deres seng, og når de vågner om 

morgenen, så kigger de på det og fælder en tåre i den tro, at 

de har udrettet noget. At græde er noget andet end at 

skride til handling. ” - Abbé Pierre 

 

Leder 

- af Patrick Atohoun, formand for Emmaus International 

bbé Pierres kampe var internationale. Vores grundlægger mente at solidaritet skulle 

inkludere de fattigste, de mest udstødte mennesker fra hele verden, og således 

gjorde han på logisk vis Emmaus International til sin enearving. Ti år efter Abbé 

Pierres død, er vi nødt til at fortsætte med at leve efter Emmaus’ værdier og de principper 

for handling, som blev vedtaget ved World Assembly i Jesolo; dét er Abbé Pierres sande arv. 

Hans engagement og ønske om at hjælpe mænd og kvinder ud af svære situationer var 

noget som adskilte sig og havde en virkning på folk. Det er derfor, at jeg blev involveret i at 

hjælpe børn og unge mennesker i svære situationer. Jeg har også arbejdet med politiske 

flygtninge fra Togo og indbyggerne fra Lake Nokoué da jeg forstod, at deres behov for at 

have adgang til vand of sanitet faldt på døve øren.. 

Vi er alle Abbé Pierres arvinger. Vi har hver især ansvaret for at fortsætte hans kamp, og 

arbejde sammen for at finde globale alternativer til ekskludering, fattigdom og udnyttelse.  
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Emmaus i bevægelse 
 

På alle kontinenter er Abbé Pierres arv stadigvæk til stede, og lever videre gennem alle de 

mennesker, som har mødt ham takket være de initiativer, som har til formål at bringe hans arv til 

live i dag.  

 

 

AFRIKA | Albert Tevoedjre (Benin) 

En politisk karriere og en karriere som en aktivist i Abbé Pierres fodspor 

”Jeg lyttede til radio-appellen direkte i 1954. Jeg blev betaget af Abbé Pierres mod, 

engagement og politiske vision baseret på idéen om at ”først tjene dem som lider mest”. Jeg 

har prøvet at sikre mig at disse principper er indlejret i mit initiativ til at udvikle et 

minimumsniveau af sociale ydelser i Benin. Jeg blev også betaget af hans evne til at sige 

”nej”, som hjalp os til at starte kampagnen for demokratisk fornyelse i vores land. Abbé 

Pierre opfordrede mig til at gå ind i politik, og fortalte mig at jeg skulle være ”hvor 

beslutningerne bliver truffet”. Jeg har altid været en engageret kristen aktivist, som er 

overbevist om at udvikling kommer gennem solidaritet og at fred kun kan opnås, hvis vi har 

udvikling. Mine idéer blev styrket og forstærket ved at møde Abbé Pierre. ” 

 

AMERIKA | Emmaus Pereira (Columbia) 

Et historiemuseum om Emmaus og Abbé Pierre 

Siden 2012 har Emmaus Pereira organiseret workshops om genbrug og miljøet for skolebørn 

fra fattige områder. Gustavo Cano, grundlægger af gruppen, uddyber en smule: ”på grund af 

interessen for vores grundlæggers historie, har vi forstået, at det var vigtigt at promovere 

Abbé Pierres liv, arbejde og filosofi. Vi besluttede os for at skabe et museum. Han er en 

international figur, som kæmpede imod årsagerne til fattigdom, udstødning og ulighed, så vi 

er stolte af at være hans arvinger. Vi ønsker at besøgende skal være klar over, at nogle 

mennesker har det værre end dem selv, og at solidaritet er baseret på at dele og bevare vores 

resurser. ” Museet blev åbnet den 5. august 2015, og har allerede haft mere end 620 

besøgende. Menneskene i Pereira ved nu alt om Abbé Pierre.  

 

 

 

 

 

 



 

ASIEN | Claude Audi (Libanon) 

Engageret i AEP i over 40 år 

”Jeg stødte på Emmaus i 1973 via Fader Grégoire Haddad. Han var en god ven til Abbé 

Pierre og grundlagde ’Oasis of Hope’ i Beirut. Jeg blev overrasket over at se så meget glæde i 

dette samfund, hvor mennesker blev reintegreret i jobmarkedet gennem arbejde, og at dette 

blev opnået ved hjælp af genstande, som mennesker havde smidt væk. Det var fuldstændig 

anderledes fra andet bistandspolitik på området på det tidspunkt. Jeg blev dermed gradvis 

involveret i den internationale bevægelse. Jeg var allerede meget engageret, da jeg mødte 

Abbé Pierre for første gang, men at møde ham gjorde mig endnu mere engageret. Han var 

opmærksom på alle og havde altid et venligt ord at sige, og tilpassede sig til personen og 

dennes hjemland. At møde Abbé Pierre og Fader Grégoire var en berigende oplevelse og 

deres effekt på mig er bevist i og med at jeg stadig er engageret i bevægelsen 40 år senere. ” 

 

 

EUROPA | Emmaus Europa 

Træningssession i bevægelsens historie og værdier  

Gennem de sidste 3 år har ’Emmaus, Europa i alle dets facetter ’-træningssessioner hjulpet 

mennesker med at forstå mere omkring Emmaus’ historie og værdier. ”De europæiske 

grupper er ofte ret isolerede” forklarer Thierry Muniglia, én af de personer, som leder 

træningssessionerne. ”Denne træningssession hjælper med at skabe bånd og opdage, at de har 

lignende værdier og metoder. Det hjælper dem til at se meningen bag deres initiativer. Det, at 

lede sessionerne, har været en anden måde for mig, at involvere mig i bevægelsen; jeg er ikke 

en ekspert på Emmaus’ historie, men jeg kan godt lide at forklare ting og hjælpe folk med at 

lære hinanden at kende. ” Det, som jeg kan lide ved Emmaus, er at byde velkommen og 

udvikle mennesker gennem arbejde. Ved at lede disse træningssessioner og i kraft af min 

rolle som gruppeleder, prøver jeg, at dele Emmaus´ værdier ved at leve efter dem i stedet for 

at holde flotte taler.  

 

Den næste havn hedder… Rambervilliers (Frankrig) 

Frédérique Weixler, grundlæggeren af Emmaus Venner i Rambervilliers, har været 

engageret i bevægelsen siden 1984 og blev oprindeligt tiltrukket af budskabet i vores 

universelle manifest. Frédérique var kasserer for Emmaus International i 2007 på det 

tidspunkt, hvor Abbé Pierre døde.  

 

 

 



Kan du beskrive, hvordan du stødte på Emmaus? Mig og nogle venner grundlagde Emmaus 

Venner i Rambervilliers i 1984; vi var inspireret af manifestet og var blevet opmærksomme 

på vores ”privilegerede situation og sociale ansvar over for uretfærdighed”. Vi samlede ind 

om aftenen efter arbejde og udviklede gruppen sammen – i dag har vi medarbejdere, der 

bliver reintegreret i jobmarkedet og vi dækker hele Vosges-regionen. Som tiden gik blev jeg 

gradvist mere involveret i Emmaus på lokalt, nationalt og internationalt niveau.  

 

Hvorfor gjorde Abbé Pierre Emmaus International til sin enearving? Historien om Abbé 

Pierre og Emmaus-bevægelsen er en international en. Fra 1956 rejste Abbé Pierre verden 

rundt og delte sine idéer, og Emmaus-grupperne blev skabt undervejs. I 1963 var han tæt på 

at dø i et skibsforlis i Latinamerika, og det gik op for ham i denne situation, at hvis han døde, 

så kunne bevægelsen han havde bygget, forsvinde uden ham. Han besluttede derfor, at bringe 

de 70 Emmaus-grupper fra 20 forskellige lande sammen i Montreal i 19691, og det var 

dengang, at de vedtog det universelle manifest. Et international sekretariat blev skabt i 1971 

for at give samhørighed til bevægelsen og vedtægterne blev vedtaget for ”at fortsætte med 

handlingen, der startede i 1949”. I sit testamente navngav Abbé Pierre tydeligt Emmaus 

International som sin ”enearving” og skrev til Frankrigs præsident for at bede ham om, at 

give ham de nødvendige midler til at fuldføre sin mission og sine ansvar.  

 

Hvilke udfordringer står Emmaus over for i dag? Det, at være hans enearving, betyder, at 

vores mission inkluderer både Abbé Pierres spirituelle og materielle minde. Vi er nødt til at 

fortsætte med at arbejde sammen for at give mening til vores grundlæggers idéer. Det handler 

ikke om at genfortælle historien om en helgen, men snarere at kraftfuld, broderlig vind af 

forandring, der er inspireret af Abbé Pierre. 

 

 

Tegning: Jeg gjorde jer ikke til min universelle arving for at græde over mit minde! KOM I 

SVING, UNGE MENNESKER! 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Det var i Bern i Schweiz, at Emmaus-medlemsorganisationerne samledes i 1969 til den første internationale 
generalforsamling. Nr. 2 var i Montreal i 1971. 



 

Alle ombord  

 Jeres initiativ til Act Emmaus!  

Act Emmaus-platformen er nu online. Lad os vi vise diversiteten af initiativer i ”Abbé Pierres 

fodspor”, som ledes af Emmaus-grupper fra hele verden. For at kunne gøre det, så log på 

platformen og fortæl os alt omkring dit initiativ. Adressen er: www.actemmaus.org/projects 

Kontaktperson: actemmaus@emmaus-international.org 

 Arkiverne er tilgængelige for dig 

Som Abbé Pierres enearving, er Emmaus International ansvarlig for at arkivere, bevare og 

promovere Abbé Pierres arkiver. Men du kan også få adgang dig dette skattekammer! 

Hvis du gerne vil bruge billeder, så tøv ikke med at spørge. 

Kontaktperson: communication@emmaus-international.org  

En Emmaus International-udgivelse – 2017  

communication@emmaus-international.org 
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