
 

Minder om den allerførste verdensforsamling for Emmaus 

 

- oversat fra engelsk af Janni Borch Hansen, fra Emmaus Internationals hjemmeside 

http://www.emmaus-international.org/en/news/58-heritage/1348-souvenirs-de-la-1ère-assemblée-

mondiale-d-emmaüs.html  

 

fransk: 

http://www.emmaus-international.org/fr/actualites/56-memoire/1347-souvenirs-de-la-1ère-assemblée-

mondiale-d-emmaüs.html 

 

spansk:  

http://www.emmaus-international.org/es/noticias/63-memoria/1349-souvenirs-de-la-1ère-assemblée-

mondiale-d-emmaüs.html 

 

Disse tre versioner er alle illustreret med to sort-hvide billeder, et af Abbé Pierre på talerstolen og 

et af Stephan Drechsler med hovedtelefoner. 

 

Stephan Drechsler er grundlæggeren af Emmaus Köln (Tyskland) og var næstformand for Emmaus 

International fra 1991 til 1996. I 1969 tog han del i den første verdensforsamling for Emmaus, som 

bragte 70 Emmaus-organisationer sammen fra 20 lande i Bern i Schweiz. Stephan indvilligede i at 

dele nogle af sine minder i dette interview.  

Hvad var formålet med den første verdenssamling? 

- På dette tidspunkt var alle kontaktinformationerne på alle Emmaus-organisationerne i hele verden 

kun at finde i Abbé Pierres berømte adressebog. Ud over det, havde Abbé Pierre i 1963 næsten 

mistet livet i et skibbrud på floden Plate (mellem Argentina og Uruguay), da han besøgte Emmaus- 

organisationer i Latinamerika. Hvis han var omkommet denne dag, havde Emmaus organisationer 

verden over ikke været i kontakt med hinanden. Måske havde de endda aldrig fundet ud af, at der 

faktisk eksisterede andre Emmaus-organisationer. Abbé Pierre ville også forhindre, at bevægelsen 

udelukkende drejede sig om hans person. Det var derfor vigtigt for ham at skabe en velstruktureret 

verdslig organisation.  

- Den første verdenssamling for Emmaus bragte 70 Emmaus-organisationer sammen fra 20 lande. 

Nogle af organisationerne mødte hinanden for første gang. Forsamlingen blev holdt i den 

schweiziske parlamentsbygning, og Marcel Farine, der derefter blev den første formand for 

Emmaus International, stod for mødet. Marcel Farine udnyttede sin professionelle erfaring til at 

give bevægelsen en mere klar struktur. En midlertidig komité blev dannet for at kunne oprette et 

internationalt sekretariat, og sekretariatet fik til opgave at forberede vedtægterne for den 

internationale bevægelse. Der blev besluttet vedtægter ved den næste verdensforsamling, der blev 

holdt i 1971 i Montreal i Canada.  
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Hvad var det mest mindeværdige for dig ved denne verdensforsamling? 

- Jeg var en af de yngste deltagere i forsamlingen. Det at møde mennesker, der havde været i 

fængsel i nazistiske koncentrationslejre, gjorde et stort indtryk på mig. På samme tid, som tysker, 

blev jeg accepteret som en ligeværdig partner. Vi delte den samme kamp: Kampen for større social 

retfærdighed. 

Hvordan hjalp denne verdenssamling med at udvikle Emmaus? 

- Først og fremmest bevirkede forsamlingen, at vi kunne vedtage ”Det Universelle Manifest”, der 

selv i dag er bevægelsens grundlæggende tekst. Denne tekst er blevet grundstenen i Emmaus´ 

arbejde. En tekst der byggede på de bidrag, som medlemsorganisationerne havde sendt, blev 

forelagt os. Derefter diskuterede og stemte vi om teksten i løbet af de sidste dage af forsamlingen. 

- Vi måtte sikre, at teksten var tilstrækkelig tydelig for os og for offentligheden verden over. På 

samme tid, skulle den være så udadvendt som muligt, for at sikre at alle kunne forstå den, uanset 

deres land, kultur eller kontinent.  

Hvad fik alle Emmaus organisationerne fra hele verden ud af dette første møde? 

- Det var tydeligt for deltagerne, at bevægelsens nye struktur ville hjælpe os til at styrke 

forpligtelserne mellem grupperne og til at koordinere solidariske initiativer, samtidig med at der var 

fokus på dem, der lider mest. Vi fik en bedre forståelse for, hvordan man kan lette ekstrem 

fattigdom. Denne forsamling styrkede vores beslutsomhed om at være en del af en international 

bevægelse for solidaritet og handling.      

   

   


