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Appel - 1. februar 2014 

 

Hvad nu, hvis vi i de sidste 60 år har haft ret? 
 

”Vores mål er gennem vore handlinger at hjælpe alle mennesker, samfund og nationer til at opret-

holde livet og til at realisere sig selv gennem et fælles samarbejde og i gensidig respekt. 

” (Uddrag af Emmaus' Universelle Manifest (Universal Manifesto of Emmaus), 1969) 

 

Vi befinder os her i starten af det 21. århundrede i en krise – en både politisk, økonomisk, social og 

miljømæssig krise – som signalerer enden på et system og tabet af vort samfunds kerneværdier. 

Krisens konsekvenser for de mest udsatte er ubærlige og uacceptable. 

 

Den 1. februar 1954, da Frankrig var ved at rejse sig efter krigen, kom Abbé Pierre med en 

appel; ”Hjælp mig, venner”, for at give ly til folk på gaden for den isnende kulde. Selv om 

myndighederne ikke reagerede med det samme, så gjorde befolkningen det derimod. Appellen fra 1. 

februar 1954 startede det der blev udråbt til ”godhedens opstandelse”. 

 

Efter tabet af bevægelsens grundlægger ved vi i Emmaus, at vi må fortsætte den kamp, som han 

med mod og beslutsomhed udkæmpede gennem hele sit liv. 

 

Vi deler alle – de, der bor og arbejder i Emmaus-samfundene, de frivillige og de ansatte – stadig 

Abbé Pierres indignation over uretfærdighed og fattigdom. For at opretholde hans princip - ”Hjælp 

mig med at hjælpe andre” - og ved hele tiden huske at tænke: ”Hvad med de andre?” kommer vi 

med denne nye appel. Hvad nogle måske ser som en utopi, har faktisk bevidst sin værdi i hele 

verden. 

 

I Emmaus er vi sikre på, at et levedygtigt samfund er imødekommende og 

rummeligt over for alle. 
 

I 60 år har vi åbnet vore døre, modtaget folk uden forbehold og altid med den største respekt for 

deres frihed og værdighed. Hos Emmaus bliver den hjulpne til den der hjælper andre. Det er de 

mennesker som er blevet afvist og stigmatiseret af samfundet som viser at de har meget at give. 

 

I 60 år har vi givet til alle som har banket på vores dør med helhjertet støtte (indkvartering, bolig, 

arbejde) så de kan genvinde deres værdighed, uafhængighed og selvværd. 

 

I 60 år har vi bidraget med økonomiske og sociale alternativer sammen med de fattigste, mest 

isolerede og dårligst stillede mennesker, gennem en lang række af aktiviteter som er tilpasset deres 

individuelle behov og evner – og ikke omvendt. 

 

Hvad nu, hvis vi gør ret i at rykke systemets fokus tilbage på mennesket? 

 

Hvad nu, hvis vi gør ret i at påpege at fattigdom ikke er uundgåelig? 

 

Hvad nu, hvis vi gør ret i at ville opbygge et samfund med mere solidaritet, hvor økonomi 

udelukkende er et middel der tjene mennesker? 



 

Men der er stadig meget at opnå ... 

 

Netop derfor appellerer vi igen. 

 

Desto flere vi er som samarbejder om at komme med alternative løsninger, desto længere tilbage 

kan vi drive både konsekvenserne af og årsagerne for fattigdom. 

 

Hvad nu, hvis vi gør ret i at opfordre jer til også at kæmpe imod? 

 

Hvad nu, hvis vi gør ret i at bede jer om at involvere jer? 
 

Lad os, sammen, fokusere på mennesker, i dag og i fremtiden. Lad os vælge solidaritet – ingen 

ønsker almisser. 

 

Fordi ved at være kreative og sammen tage affære, vil vi blive i stand til at bekæmpe udstødelse. 

Lad os i fællesskab tage udfordringen op! 

 

Hvad hvis, vi om 60 år, gør ret i at regne med jer? 

 

 
 

 
 


