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Emmaus Express nr. 27 

- Oversat fra fransk af Gunver Bjærre 

- Fodnoter af Jørgen Olsen 

- Kan ses på følgende links – med billeder - http://emmaus-

international.org/images/stories/05_publications/06_eexpress/pdf/eexpress27_fr_bd.pdf 

http://emmaus-

international.org/images/stories/05_publications/06_eexpress/pdf/eexpress27_en_bd.pdf 

http://emmaus-

international.org/images/stories/05_publications/06_eexpress/pdf/eexpress27_es_bd.pdf 

 

…………………. 

Rettigheder for alle 

Hvordan Emmaus-grupper sammen realiserer bevægelsens prioriterede projekter 

…………………. 

Møde angående sundhedsforsikringer 

Emmaus International og deres lokale grupper har nu i 12 år udviklet sundhedsforsikringer i Afrika og i 3 år i 

Asien, hvilket beviser, at udstødte befolkningsgrupper selv kan organisere sig og få adgang til behandling. 

I 2013 er der etableret sundhedsforsikringer på nationalt plan i Benin og Burkina Faso, og i Indien og 

Bangladesh vokser forsikringsprojekter med stadig flere nye medlemmer. 

Interessenter såsom valgte medlemmer, brugere og læger vil udveksle erfaringer og gøre status over driften 

(omkostninger, ydelser, medlemmer, styring), når et internationalt styringsudvalg mødes den 14. oktober i 

Montreuil (Frankrig). 

Den følgende dag kan man - ved et møde med aktørgrupper - tage fat på at argumentere for politiske 

aktiviteter på basis af disse pilotprojekter. 

Kontakt: Thomas Bodelet – t.bodelet@emmaus-international.org 

…………………. 

Mikrolån i Afrika 

Halvdelen af de afrikanske Emmaus-grupper udbreder med stor succes mikrolån. I alt gjorde 14.580 kvinder 

brug af mikrolån i 2013. Professionalisering og styrkelse af denne aktivitet vil fremover være højt prioriteret 

blandt grupperne i Afrika. 

Målet er at sikre, at lånerne bliver juridiske personer, at sikre deres midler, gøre det lettere at forsvare deres 

rettigheder og give dem adgang til etiske banker. 

http://emmaus-international.org/images/stories/05_publications/06_eexpress/pdf/eexpress27_fr_bd.pdf
http://emmaus-international.org/images/stories/05_publications/06_eexpress/pdf/eexpress27_fr_bd.pdf
http://emmaus-international.org/images/stories/05_publications/06_eexpress/pdf/eexpress27_en_bd.pdf
http://emmaus-international.org/images/stories/05_publications/06_eexpress/pdf/eexpress27_en_bd.pdf
http://emmaus-international.org/images/stories/05_publications/06_eexpress/pdf/eexpress27_es_bd.pdf
http://emmaus-international.org/images/stories/05_publications/06_eexpress/pdf/eexpress27_es_bd.pdf
mailto:t.bodelet@emmaus-international.org
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Derefter tages der fat på etablering af regnskabsmæssig og administrativ styring hos de kvindelige 

iværksættere med henblik på at styrke deres projekter og udnytte lånene effektivt. 

…………………. 

Udtalelse af Amela Efendic, leder af Europæisk Ressourcecenter for 

forebyggelse af trafficking – Emmaus FIS (Bosnien) 

”Omfanget af trafficking
1
 vokser fortsat i Europa og i verden. Den information vi indsamler kan gøre os 

klogere på emnet, så vi kan forebygge tilfælde af trafficking og hjælpe ofrene. 

Denne forbrydelse vedrører alle lande og undergraver fundamentale rettigheder for millioner af mennesker. 

Det er et emne, vi kun ved lidt om, og som der findes mange forudfattede meninger om.” 

…………………. 

Slut op! 

I kan stadig få pas-omslag fra Organisationen for Universelt Medborgerskab (OCU)! For 2 euro kan I  

Støtte retten til at bevæge sig frit og tage ophold, hvor man ønsker det. 

I kan få salgsmateriale til butikker eller samarbejdspartnere. Bestil hos: m.grau@o-c-u.org 

…………………. 

Ny appel fra Emmaus Björkå 

Emmaus Björkå i Sverige sender en ny appel til Emmaus’ grupper om hjælp til syriske flygtninge i Libanon. 

Der er brug for bidrag til at dække de nyankomnes akutte behov (mad, tøj). Respons til Björkå: 

e.larcher@emmaus-international.org 

…………………. 

Kommende regionale markeder
2
 

Der afholdes flere regionale markeder i Frankrig i de kommende måneder. En del af overskuddet vil gå til 

international solidaritet. 

 Salon de Rouen-Elbeuf i Rouen (1. – 2. november) 

 Salon des Herbiers
3
 (9. november i Herbiers) 

 Emmaus International-auktion organiseret af Tours og Angers (22. november i Angers)
4
 

                                                           
1
 menneskehandel 

 
2
 Salons på fransk – der er tale om store loppemarkeder, hvor en række Emmaus-grupper i en region går sammen om 

at arrangere og bidrage med brugte effekter. 
 
3
 Lille by i Vendée-departementet i det vestlige Frankrig. Efter politisk udvalgs møde i Paris (Montreuil) 5.-7. er 

udvalget inviteret til at deltage i markedet 

mailto:m.grau@o-c-u.org
mailto:e.larcher@emmaus-international.org
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Tak for jeres værdifulde bidrag i form af brugte effekter! 

Kontakt: Jean-Pierre Galopin – jpgalop@orange.fr 

…………………. 

Rundspørge om solidaritet 

Emmaus International igangsætter en rundspørge
5
 om solidaritet på alle niveauer i bevægelsen. Emmanuelle 

Larcher, ansvarlig for solidaritetsenheden, forklarer: ”Vi kan spore en vis afmatning i grupperne, specielt 

internationalt, og vi har derfor behov for at få indblik i deres problemer og spørgsmål vedrørende initiativer 

til solidaritet, alt sammen for at forbedre samarbejde og gennemslagskraft.” Formålet med indsatsen er at 

mane til eftertanke. Der vil blive mulighed for at diskutere emnet på det næste møde i politisk udvalg
6
 og på 

den internationale generalforsamling i 2016. 

Kontakt: Emmanuelle Larcher – e.larcher@emmaus-international.org  

…………………. 

Markedsdag i Storbritannien 

19 Emmaus-grupper i Storbritannien organiserede et solidaritetsmarked 17. maj i år. ”Formålet var at 

udbrede kendskab i Storbritannien til Emmaus og bevægelsens internationale projekter”, fortæller Ali Ward, 

Emmaus Leeds. Det var meget positivt at iagttage, hvor mange grupper, der medvirkede. Denne dag har 

mindet os om, at vi er her for at hjælpe dem, der lider størst nød.” Dagen indbragte ca. 25.000 euro til 

international solidaritet. De engelske grupper håber at kunne gentage succesen næste år. 

…………………. 

Fokus på … 

Medlemmer af Værdiudvalget 

Med henblik på den internationale generalforsamling i 2016 bliver Emmaus-grupper bedt om at overveje og 

diskutere temaet værdier. Arbejdet koordineres af Værdiudvalget, der består af et medlem fra hver Emmaus-

region.  

 

                                                                                                                                                                                                 
 
4
 Tilsvarende arrangement blev afholdt den 23. november i 2013, jf. en notits på www.gtu.dk/Nyheder.htm og jf. 

http://gtu.dk/auktionssalg.pdf - det er et relativt nyt initiativ i Emmaus at afholde auktioner over særlig værdifulde 
brugte sager. 
 
5
 Rundspørgen vil blive gennemført af en professionel neutral konsulent. 

 
6
 ”politisk udvalg” er en hjemmelavet dansk forkortelse for World Council for Political Actions and International 

Solidarity – eller på fransk Conseil Mondial d’Actions Politiques et Solidarité Internationale. Koordinator for Genvej til 
Udvikling, Jørgen Olsen, er et af de fire europæiske medlemmer af udvalget, hvor der desuden sidder to asiater og to 
afrikanere. Emmaus Amerika har valgt ikke at vælge to medlemmer til udvalget, men deltage i udvalgets møder med 
et af de amerikanske medlemmer af Emmaus Internationals styrelse.  

mailto:jpgalop@orange.fr
mailto:e.larcher@emmaus-international.org
http://www.gtu.dk/Nyheder.htm
http://gtu.dk/auktionssalg.pdf


4 
 

Her sætter vi fokus på disse: Fra venstre mod højre
7
: Véronique Gnanih (Afrika), Luis Tenderini (Amerika), 

Alexander Sawarimuthu (Asien) Birgitta Göranson Iliste (Europa) 

Véronique forlod en stilling i den offentlige forvaltning i 1988 for at etablere Emmaus-gruppen i Tohouè 

(Benin). Hun erfarede, at ”hos Emmaus kan man skabe værdier af ting, som andre har kasseret.” Som pioner 

for Emmaus i Afrika engagerede hun sig internationalt, og hun så, hvordan Emmaus altid var solidarisk med 

de dårligst stillede. 

Alexander etablerede i 1992 gruppen Florence Home Foundation (Indien), som arbejdede med at hjælpe 

gadebørn. Da han blev opmærksom på Emmaus i 1994, indså han, at det eneste alternativ til udstødelse er: 

At arbejde for de dårligst stillede – sammen med dem. ”Emmaus skal være i stand til at acceptere 

forandringer, så vi fortsat kan formidle de værdier, der er rygraden i vores bevægelse.” 

Luis deltog i etablering af Emmaus-gruppen i Recife (Brasilien) i 1995 sammen med Hélder Câmara, fortaler 

for frihedsteologien og god ven af Abbé Pierre. Han mødte venner fra hele verden og udviklede ”en dybfølt 

passion for bevægelsen og dens værdier”. Efter hans mening skal Emmaus tilpasse sig nutiden for at 

fastholde bevægelsens troværdighed, men fortsat med Abbé Pierres spørgsmål ”Og de andre?” in mente. 

Birgitta arbejdede for Emmaus i Peru (1971), derefter i Bangladesh (1975), inden hun sluttede sig til den 

svenske gruppe Svalerne, hvor hun først var frivillig, så valgt medlem og endelig lønnet medarbejder. 

Hendes mange internationale mandater fik hende til at indse, hvor vigtigt det er at give sig tid til at 

gennemtænke vore aktiviteter. Emmaus handler om at se verden fra de mindst bemidledes synsvinkel. Vi må 

til stadighed definere, hvem der er de svageste for at udtænke aktiviteter, der er i deres interesse. 

…………………. 

Kort nyt! 
 

Festival Atypiske Aftener i Koudougou 2014 
 

Den 19. udgave af NAK
8
, international musikfestival organiseret af Emmaus Benebnooma, afholdes 26. – 

30. november i Koudougou (Burkina Faso). Temaet er ”Kultur og ungdom”. Der deltager 25 grupper fra 

Afrika og Frankrig, og man venter omkring 30.000 festivalgæster. 
 

To nye samfund! 
 

Emmaus-bevægelsen har fået to nye samfund. Emmaus Bourges har valgt at oprette en ”satellit” i Vierzon 

(Frankrig), som blev indviet 3. september i år. Et andet samfund har set dagens lys i Italien. Emmaus Verona 

har etableret en gruppe i landsbyen Aselogna, og den blev indviet 14. september i år. 
 

Overskud fra Paris-markedet 
 

Markedet i Paris 22. juni i år gav et overskud på 150.000 euro, som skal finansiere de projekter, der 

præsenteres af regionerne Afrika, Asien, Amerika og Europa (mikrolån, refleksioner over etisk finansiering 

etc.). Desuden skal overskuddet gøre det muligt for Emmaus International at videreføre arbejdet med etisk 

finansiering og solidaritetsbaseret økonomi. 

                                                           
 
7
 Billedet kan ses, ved at man klikker ind på et af linkene øverst side 1. 

 
8
 Nuits Atypiques de Koudougou. 
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…………………. 

Kalenderen 
 

4. - 5. november 

Seminar ”Emmaus – Hvilket Europa!”
9
 

(Köln, Tyskland) 
 

5. – 7. november 

Møde i politisk udvalg 

(Montreuil, Frankrig)
10

 
 

26. – 30. november 

Atypiske aftener i Koudougou -  

Musikfestival organiseret af Emmaus Benebnooma  

(Koudougou, Burkina Faso) 
 

5.- 8. december 

Globalt socialt forum om migration 

(Johannesburg, Sydafrika) 

…………………. 

31 grupper har for tiden prøvemedlemskab af Emmaus International
11

 

…………………. 

Hvordan fungerer det? 

Globalt udvalg for politisk handling og international solidaritet
12

 
 

HVAD? 

Politisk udvalg, etableret i 2004, er en tænketank for refleksioner
13

 omkring politisk handling og solidaritet 

inden for bevægelsen. 

                                                           
9
 Genvej til Udviklings næstformand, Julien Kalimira Mzee Murhula, deltager i dette seminar.  

 
10

 Jf. note 6 – Jørgen Olsen deltager i mødet. Montreuil er en forstad til Paris stik øst og grænsende op til Paris 
kommune – her ligger sekretariat i samme bygning for Emmaus Frankrig (ca. 50 ansatte), Emmaus Europa (4 ansatte) 
og Emmaus International (18 ansatte) – disse fastansatte suppleres lejlighedsvis af studentermedhjælpere og frivillige.  
 
11

 Det regionale repræsentantskab – i Europa, Afrika, Asien eller Afrika – vedtager optagelse af medlemmer på prøve. 
Efter minimum to år og maksimum fem år afgøres det, om den pågældende organisation kan optages til fuldt 
medlemskab.  
 
12

 Jf. note 6 – i det følgende kaldet politisk udvalg. 
 
13

 Omkring Jørgen Olsens indsats i udvalget kan henvises til 13 indlæg på hjemmesiden Planet Emmaus: 
http://www.planet-emmaus.org/continents-en/emmaus-europe/denmark/g.t.u/grp-g.t.u/downloads - som på alle 
hjemmesider kan også her skiftes mellem engelsk, fransk og spansk. Yderligere fem indlæg er færdigudarbejdet og 
indsendt til Emmaus International, men afventer, at Planet Emmaus skal slås sammen med http://emmaus-

http://www.planet-emmaus.org/continents-en/emmaus-europe/denmark/g.t.u/grp-g.t.u/downloads
http://emmaus-international.org/index.php?lang=english


6 
 

HVEM? 

Politisk udvalg består af to repræsentanter valgt for regionerne Afrika, Amerika
14

 og Asien samt fire 

repræsentanter for regionen Europa. Følgende har også sæde i politisk udvalg: Et medlem valgt af den 

internationale styrelse, et medlem valgt forretningsudvalget og en aflønnet medarbejder fra det internationale 

sekretariat. 

HVORNÅR? 

Politisk udvalg samles en gang om året og kan undtagelsesvist konsulteres, hvis det skønnes nødvendigt. 

Næste møde afholdes 5. – 7. november i Montreuil (Frankrig). 

HVORDAN? 

Under det årlige møde udfærdiger politisk udvalg status over solidaritetsaktiviteterne (projekter, salg, 

afsendte containere) samt politiske aktiviteter (gruppernes indsats mht. de prioriterede emner). Der bliver 

også givet en vurdering af de solidaritetsprojekter, som regionerne fremlægger. 

Man kan desuden anmode politisk udvalg om at reflektere over eller agere for at højne engagementet hos 

grupperne ude i regionerne. 

…………………. 
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international.org/index.php?lang=english, idet sidstnævnte omhandler bevægelsen som bevægelse, mens Planet 
Emmaus er for de enkelte medlemsorganisationer.  
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 Se dog note 6! 
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