
 

 

Europæisk valg: Hvor bliver kampen mod udstødelsen af? 

 

Umiddelbart før det europæiske valg, opfordrer 

Emmaus’ repræsentanter fra de fire kontinenter 

(Afrika, Amerika, Asien og Europa) alle borgere 

til at mobilisere sig og genoverveje Europas 

plads i verden og til at respektere 

bestemmelserne om folkets fundamentale 

rettigheder. 

Tres år efter Abbé Pierres appel, konstaterer 

Emmaus’ repræsentanter fra hele verden - 

forsamlet i Tohouè (Benin) til 

repræsentantskabsmøde, en bekymrende 

forværring af marginalisering. Store dele af den 

europæiske befolkning er ofre for udstødelse, især 

indvandrere. Samtidig med at deres vandrings- 

frihed bliver begrænset, bliver deres rettigheder 

benægtet. 

De fattigste kan ikke sikre sig adgang til et minimum 

af de grundlæggende tjenester -fødevarer, sundhed, 

uddannelse, boliger, arbejde, osv., ikke kun på 

grund af manglende økonomiske ressourcer, men 

også pga. den grasserende kommercialisering af 

disse tjenester. 

Voldshandlinger, intimidering eller stigmatisering af de fattigste går hånd i hånd med en stigning i 

uligheder mellem de stadig mere rige og de fattige der bliver fattigere. Den tåbelige logik om, at 

økonomien kun skal være til tjeneste for finanssektoren, hvor hakkeorden gælder, er ubarmhjertig 

med taberne. 

I en kontekst præget af individualisme i forhold til den økonomiske krise og ødelæggelsen af selve 

idéen om solidaritet, må vi prioritere udviklingen af solidariske økonomiske aktiviteter, adgang for 

alle til de grundlæggende rettigheder, og forsvar af vores fælles goder. 

Emmaus vil fortsætte sit arbejde på disse fronter og vil være opmærksom på civilsamfundets 

kampe i hele verden mht. at slutte sig til dem. Et andet Europa er muligt. 

Vi må bygge det.  

Meddelelse 
Montreuil (Frankrig) d. 6. maj 2014 
********************* 
Emmaus International (grundlagt af 
Abbé Pierre) består af 336 
medlemsorganisationer som arbejder i 
37 lande i Afrika, Amerika, Asien og 
Europa, med et dobbelt formål: På lokalt 
niveau, for at kæmpe for adgang til alle 
mennesker til grundlæggende 
menneskerettigheder, ved at udføre 
økonomiske aktiviteter med samfundets 
udstødte. Og på internationalt niveau, 
ved at demonstrere gennem fælles 
initiativer, eksistensen af troværdige 
alternativer til situationer af 
uretfærdighed. 
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