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Ved denne tresindstyvende årsdag for Abbé Pierres appel (Lad os komme af med vores 

ligegyldighed! De fattigste dør af den …) mødtes Emmaus-repræsentanterne fra de fire kontinenter 

til repræsentantskabsmøde i Tohouè i Benin. 

Den omfattende erfaringsudveksling tydeliggjorde Emmaus-aktørernes stigende vanskeligheder i 

arbejdet, i deres kamp mod fattigdom og udstødelse og i modtagelsen af personer, hvis rettigheder 

krænkes, særligt migranterne. Afrika er særlig hårdt ramt, undermineret af interne problemer og ude 

af balance på grund af udefrakommende indblandinger.  

Disse udfordringer manifesteres i udstødelser af hele befolkningsgrupper af fattige, der lever uden 

adgang til de mest basale levevilkår – mad, sundhed, uddannelse, bopæl, arbejde… ikke kun på 

grund af økonomisk underlegenhed, men også på grund af, at disse basale levevilkår er blevet en 

handelsvare i deres lande.  

Voldshandlinger over for de fattige, afskrækkelse eller stigmatisering af de fattige og af andre, som 

betragtes som besværlige eller uønskede, følger i fodsporene på det, der bliver et universelt system 

af tiltagende forskelle mellem de rige, der hele tiden bliver rigere, og de fattige, der hele tiden bliver 

fattigere. Den uhyrlige logik i den kapitalistiske økonomi, hvor det er den stærkeste, der regerer, 

bliver, med sit følge af politiske optøjer, korruption og arrogant oligarki, ubønhørlig for systemets 

tabere. 

I en lukket sammenhæng sat over for den generelle eskalering af krisen på verdensplan og deflation 

i solidaritetsfølelsen, må vægten lægges på: 

- udvikling af solidariske økonomiske aktiviteter, der respekterer mennesket og dets miljø 

- gennemførelse af kampen for at skaffe alle adgang til de basale rettigheder, 

- forsvaret af de fælles aktiver, det vil sige fri for al privatisering og spekulation 

- en etisk regnskabsførelse i den offentlige og private økonomi 

- den fulde deltagelse af alle borgere i politiske afgørelser på alle niveauer. 

Emmaus’ indsats vedbliver at være offensiv på disse fem fronter, og fortsat med stor 

opmærksomhed på at medvirke i de kampe, som civilsamfundet kæmper overalt i verden. 


