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Rettigheder for alle. 
Måden hvorpå Emmaus’ grupper i fælleskab sætter gang i bevægelsens centrale 
prioriteringer. 
 
 

Debat om migration på Verdens Sociale Forum 
 
Fra d. 5. til d. 9. december deltager 10 repræsentanter fra Emmaus Internationals 4 
regioner1 i debatmøderne om migration i Johannesburg (Sydafrika). 
Ved samme begivenhed i Manila (Filippinerne) i 2012, fremlagde Organisationen for 
Universelt Medborgerskab (Organisation pour une Citoyenneté Universelle = OCU) 
forslaget om pas for universelt medborgerskab. 
 
Emmaus International organiserer i 2014, i samarbejde med O.C.U. og andre foreninger, 
3 workshops, som ved hjælp af vidneudsagn skal bevise, at det er muligt at have en 
politik om indvandring og udvandring på fri færdsel og indlogering af mennesker, og for 
at opfordre til at der bliver afholdt en række konferencer om lige netop det tema under 
FN. I forbindelse med deltagelsen i Verdens Sociale Forum er det planlagt at besøge 
medlemsorganisationen CORDIS (Sydafrika).   
 
Kontakt: Stéphane Melchiorri – s.melchiorri@emmaus-international.org 
 
 
 
 

                                                        
1 Hermed menes Emmaus Europa, Emmaus Afrika, Emmaus Asien og Emmaus Amerika. 
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Hvordan står det til med vores centrale prioriteringer? 
 
Fra og med generalforsamlingen i Ouagadougou i 2003 besluttede Emmaus sig for aktivt 
at forholde sig til centrale politiske prioriteringer, som der i øjeblikket er 6* af. 
10 år efter opstår lejligheden til at se på status for vores engagement (lokale aktioner og 
henvendelser, netværksarbejde, forsøgsprogrammer) for hver af prioriteringerne.  
Efter det første trin af den dokumenterede analyse skal 6 frivillige fra februar 2015 og 
tre måneder frem mødes med medlemsgrupperne i hver region for at forstå realiteten af 
deres engagement. Resultaterne vil nære overvejelserne til Emmaus Internationals 
generalforsamling i 2016. 
 
 Retten til vand, sundhed, uddannelse, internationale migrationer, kampen mod 

menneskehandel og en etisk finansverden. 
 
 
Udsagn fra Marie-France BEDLEEM,  medlem af Udvalget for Politiske Aktioner og 
International Solidaritet2 (Region Europa): 
 

”Som medlem af politisk udvalg blev jeg klar over, hvor mangfoldige de områder, 
Emmaus bevæger sig rundt i, er. Det er ikke lige nemt alle steder at indsamle materialer 
til solidaritet og forsøge at råbe myndighederne op. 
Det er kampen for mere retfærdighed og en bedre fordeling af rigdom, som skal lede os. 
Udvalgets rolle er at opfordre medlemsorganisationerne til at engagere sig i 
bevægelsens solidaritetsprogrammer." 
...................... 
 
Side 2: 
 
Fra en gruppe til en anden – Hvordan man kan skabe solidaritet mellem 
grupperne? 
 
Højre spalte 
 

Status på vores solidaritetsprojekter 
 

Politisk udvalg3 holdt møde i Montreuil4 (Frankrig) fra d. 5. til d. 7. november 2014. De 
første resultater fra undersøgelsen om solidaritetsprojekterne viser, at gruppernes 
indsats varierer fra region til region.  
 

Selv om indsatsen i solidaritetssalget synes at være faldet, har nogle grupper succes med 
at engagere sig på lokalt, regionalt eller globalt niveau. Disse tendenser skal diskuteres 
på det næste styrelsesmøde for at udvikle forslag med henblik på Emmaus 
Internationals generalforsamling i 2016. 
 

                                                        
2 Marie-France er til daglig frivillig i Emmaüs Armentières, i en forstad til Lille i det nordlige Frankrig. 
Margaret Tuccori, Emmaus Brighton & Hove, Storbritannien, og Jørgen Olsen, koordinator i Genvej til 
Udvikling, er medlem af det samme udvalg, som man kan vælge at kalde ”politisk udvalg”. 
Generalforsamlingen i Emmaus Europa i 2011 valgte desuden Franco Monnicchi, leder af Emmaus-
Samfundet i Cuneo, Italien, til udvalget; men han trak sig i november 2014.    
 
3 Jf. note 2 og udsagnet fra Marie-France Bedleem. 
 
4 Forstad til Paris stik øst og lige uden for Paris’ kommune. 



Ændring i projektkalenderen 
 

Hvert år finansierer jeres solidaritetssalg projekterne for de grupper, der ønsker at 
udvikle eller styrke deres aktiviteter. Indtil nu har et års salg gjort det muligt at 
finansiere projekterne formuleret samme år, hvilket betød, at der gik lang tid mellem 
projektets formulering og finansiering. Nogle projekter blev endda forældede. Fra 2015 
ændres kalenderen: Salgene fra 2015 skal finansiere projekterne, der præsenteres i 
2016, hvorefter disse vil kunne implementeres straks efter repræsentantskabets 
godkendelse. 
 
 
Venstre spalte 
 

Engager dig! 
 

Solidaritetssalgene fortsætter 
 

Hvis I endnu ikke har afholdt jeres solidaritetssalg for år 2014, er der stadig tid! I 
slutningen af oktober havde 146 grupper indsamlet 380.000€ (cirka 2,8 millioner kr.). 
Vi er stadig langt fra de 507.500€ (cirka 3,75 millioner kr.), som er nødvendige, for at 
kunne finansiere solidaritetsprojekterne og de solidariske fonde. Grupperne regner med 
jer, for at kunne virkeliggøre deres projekter! 
 

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

Den internationale dag for migranterne 
 

Støt menneskenes bevægelses- og bosættelsesfrihed d. 18. december! Vis dig som en 
verdensborger, underskriv organisationens erklæring om et universelt borgerskab og 
skab selv et elektronisk på OCU’s side: www.o-c-u.org5 
 

Organisering af nyt frivilligprojekt 
 

Et frivilligt pilotprojekt skal begynde i marts 2015. Herigennem vil man planlægge 
afsendelsen af frivillige i mellemlang til lang tid og/eller planlægge modtagelsen på 
sommerens klunserlejre6 i mindst en gruppe per region. Inspirer de unge fra din gruppe 
til tage på opdagelse med Emmaus ude i verden.7 
 
Kontakt Quentin Harada q.harada@emmaus-international.org  
 
 

                                                        
5 Den danske betegnelse er defineret – af Julien K. M. Murhula og Jørgen Olsen – til at være Organisationen 
for Universelt Medborgerskab = OUM. 
 
6 Der er ikke tale om klunserlejre, som kan sammenlignes med dem, der blev gennemført i årene 1962 til 
1974, hvor man typisk åbnede en aktivitet et sted og lukkede igen 1 til 10 måneder senere. I dag er der 
tale om, at faste eksisterende Emmaus-samfund og enkelte andre medlemsorganisationer i et antal uger – 
især om sommeren – modtager frivillige medarbejdere til supplering af det arbejde, der i forvejen finder 
sted. På Åland i Finland bor man dog ikke sammen resten af året – det er ”kun” et arbejdsfællesskab; men 
to uger hver sommer tager man imod frivillige. Sommerprogrammerne annonceres hvert år på 
www.gtu.dk/Kalender.htm samt i maj-nummeret af Projekt & Kultur.   
 
7 Formuleringen er uklar og indforstået på fransk; men Quentin Haradas arbejdsopgaver er at indsamle 
oplysninger og vurdering af oplevelser og ikke mindst videreformidle for at gøre alle klogere. Det er 
derfor sandsynligt, at meningen er, at Quentin efterfølgende skal analysere på den enkelte frivilliges 
oplevelse af forløbet. Notitsen handler ikke om hele det frivillige program i sommeren.   
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Side 3: 
 
 
THIERRY KUHN, ny formand for EMMAUS FRANKRIG 
 
Efter at have været leder af beskæftigelsesprojektet8 inden for Emmaüs Mundo9 
(Strasbourg, Frankrig) siden 2006, er Thierry Kuhn nu fra maj 2014 formand for 
Emmaus Frankrig. 
Her et tilbageblik over hans livsforløb: 
 
Som student engagerer Thierry Kuhn sig i talrige foreningsmæssige aktioner for unge 
med problemer, hjemløse og på det internationale plan i foreningen for Calcutta 
Espoir10. Han rejser således 6 gange til Indien. I 18 år er han regnskabsfører for en 
organisation, der arbejder med social og solidarisk økonomi. Dermed får han kendskab 
til den alternative bevægelse ATTAC, hvor han forbinder den konkrete aktion med 
politisk appel. Det er ad den vej han lærer Emmaus at kende i forbindelse med en aktion 
for at gøre en kaserne til beboelse for hjemløse.  
 
”Jeg nærer stor beundring for Emmaüs handlinger både på det konkrete og politiske plan”, 
siger han.  
 
I 2006 beslutter Thierry Kuhn at forene sine foreningsmæssige og professionelle 
aktiviteter. Det er det, der åbner mulighed for at blive direktør for 
beskæftigelsesprojektet11 i Emmaüs Mondo. Her virkeliggør han Emmaus-værdier ved 
at henvende sig til offentlige instanser med henblik på at skabe jobs og tilpasse diverse 
ordninger til de enkelte personer. Han sætter en ære i at fortsætte den politiske appel, 
på trods af de offentlige finansieringer, som beskæftigelsesprojekterne drager nytte af. 
”Hvis tingene hænger sammen, og den politiske appel er konkret, kan man sige alt. 
Emmaus-grupperne beviser i det daglige liv, at de har troværdige økonomiske, sociale, 
miljømæssige og politiske svar at tilbyde. At appellere er vores ansvar”, resumerer han. 
 

Kort fortalt 
 
Seminar i Amerika 
 
Det niende João Benevides12 - seminar vil finde sted i Emaús Igualdade13 (Cachoeira, 
Brasilien) fra d. 18. til d. 29. januar 2015. Over hundrede deltagere fra de fire Emmaus-
regioner kan på denne måde møde hinanden og lære Bevægelsen bedre at kende. 

                                                        
8 Det franske udtryk er ”chantier d’insertion” og bruges om organisationer inden for Emmaus Frankrig, 
hvor man arbejder sammen på heltid, men ikke bor sammen, som man gør i de 113 ”communautés 
d’Emmaüs” = ”Emmaus-samfund”. ”Chantiers d’insertion” arbejder typisk sammen med den lokale 
kommune, mens Emmaus-samfundene er økonomisk uafhængige af offentlige instanser.  
 
9 Mundo er en forkortelse for Mundolsheim, en forstad til Strasbourg. 
 
10 Håb for Calcutta (stor by i Indien). 
 
11 Jf. note 8. 
 
12 João Benevides er en af pionererne for Emmaus i Brasilien. 



 
 
Kampagne for at ”starte på en frisk” 
 
Emmaus Afrika og Emmaus International støtter kampagnen for demokratiske 
processer i Afrika. Befolkningerne går til modstand mod de forfatningsmæssige 
statskup, der forberedes i flere lande. Nogle har vænnet sig til tanken om, at demokrati i 
talrige afrikanske lande kun er en facade. Det har vi ikke. 
 
Abbé Pierres hidtil ukendte tanker 
 
Abbé Pierre har valgt os14 som universalarving og vi gør os umage for at holde vores 
grundlæggers minde i live. Takket været de indholdsrige personlige dokumenter han 
har efterladt os, har Jean Rousseau kunne lave en fremragende samling af Abbé Pierres 
politiske tekster.  Hidtil ukendte tanker, om en mere retfærdig verden bliver udgivet på 
fransk i Frankrig, Schweiz, Belgien og Canada d. 15. januar 2015. En 
lanceringshøjtidelighed finder sted d. 21. januar i Paris. 
 
 
 
 
Side 4: 
 
Udviklingen omkring logoet 
 
- hvad? 
 
I 2013 påbegyndte Emmaus arbejdet med at finde et motto. Det blev til ”Provocateurs de 
changement”15 – for at styrke vores politiske appel. I forlængelse heraf har vi udviklet en 
ny udformning af logoet. 
  
- hvem? 
 
Repræsentantskabet stemte om det nye motto i april 2014 og bekræftede ønsket om nyt 
motto og logo ved en korrespondanceafstemning i oktober 2014.  
 
- hvornår? 
 
Brugen af logoet blev sat i gang fra november 2014.  Hver gruppe kan således integrere 
det i forbindelse med åbning af en butik, åbning af nye genbrugsarbejdspladser eller 
udskiftning af en lastvogn.16 

                                                                                                                                                                             
 
13 Igualdade er portugisisk for ”ligestilling”. 
14 Altså Emmaus International. Det betyder både juridisk og moralsk, at Emmaus International har det 
sidste ord med hensyn til at forvalte alt tankemæssigt og andet gods, som vedrører Abbé Pierre. 
 
15 ”Provokatører for forandring” – på engelsk har Emmaus valgt at kalde det ”Activists for change”. 
 
16 For Genvej til Udviklings vedkommende ER det nye logo sat i bunden af side 1 i stedet for det gamle, 
hvad angår Projekt & Kultur nr. 122, som udkommer i februar 2015.    



 
- hvordan? 
 
En opdatering af logoet blev sendt til regionerne og til de nationale organisationer og til 
alle de organisationer, som benyttede det gamle. Alle logoerne17 er for øvrigt disponible 
i rubrikken ”Boîte à outils” (værktøjskasse) på Intranettet.18 
 
Enhver forespørgsel angående logoet kan sendes til kommunikationsenheden på: 
communication@emmaus-international.org  
 

Kalender 
 
18. december 
Den Internationale dag for migranterne. 
 
12. januar 
Møde i komiteen for tilrettelæggelse af Emmaus Internationals generalforsamling.19 
 
Fra d. 20. til 22. februar 
Emmaus Europas repræsentantskabsmøde (Montreuil, Frankrig) 
 
Februar 
Emmaus Asiens repræsentantskabsmøde (Indonesien) 
 
Marts 
Emmaus Amerikas repræsentantskabsmøde (Uruguay) 
 
Yaneth Ramos, receptions- og administrationsassistent, har forladt det Internationale 
Sekretariat i slutningen af september 2014 for at genoptage sine studier. Vi takker 
hende for hendes engagement gennem 6 år og ønsker hende held og lykke fremover! 
 
64,5 % 
af medlemsorganisationerne har engageret sig i mindst én højt prioriteret sag*20 
 
*ifølge resultaterne fra den første fase af undersøgelsen om gruppernes engagement i Emmaus Internationals højt 
prioriterede sager.  
 

                                                        
 
17 På fransk, engelsk og spansk.  
 
18 Den interne del af Emmaus Internationals hjemmeside. 
 
19 Foreløbig vides kun, at den skal holdes i 2016 og mest sandsynligt i Europa. 
 
20 Emmaus International har vedtaget, at følgende 6 arbejdsområder skal prioriteres: Retten til vand, 
sundhed, uddannelse, internationale migrationer, kampen mod menneskehandel og en etisk finansverden. 
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