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Tam-tam: Emmaus’ nyhedsvæg 
”I er uforsvarlige og I er kujoner hvis I påstår at foretrække velgørenhed frem for kampen for 
retfærdighed”  
 
 
Leder 
Af Patrick Atohoun, formand for Emmaus International  
 
År 2017 markerede 10 års dagen for Abbé Pierres død. Det var for at holde hans minde i live og 
højne opmærksomheden af Emmaus’ arbejde, at den internationale generalforsamling i Jesolo 
besluttede sig for at lancere en mindestrategi baseret på den kamp som vores grundlægger førte. 
Måske mere end noget andet, er det at genopleve Abbé Pierres arkiver at tage ejerskab af hans 
kamp for fred, retfærdighed, solidaritet og værdighed, og at opdage præcis hvor relevante disse 
kampe stadig er.  Vi må genbesøge disse kampe inden for hver eneste Emmaus gruppe i hele 
verden, fordi de ikke må forblive kun en del af Emmaus-bevægelsen. Det er vores ansvar at 
bevæge dem ud over grænserne på vores grupper og brede dem ud til et bredere publikum. Vi må 
bevise at Emmaus’ arbejde kan give et svar eller et alternativ til den fattigdom og ulighed som 
hvert eneste system pålægger hver region hvor bevægelsen er til stede. Det er hele hensigten med 
strategien, som blev lanceret i november 2016 og hvis succes afhænger af hver eneste af jer. 
 
Alle ombord  
Lad os gå i Abbé Pierres fodspor!  
Der vil snart være en hjemmeside klar, hvor du kan (gen)opleve vældet og relevansen af Abbé 
Pierres kampe. Du vil også blive inviteret til at dele et initiativ fra din gruppe, der følger i hans 
fodspor. Lad os gøre nutidens kampe synlige slutspurten på 10-årsdagen for Abbé Pierres død! 
 
Abbé Pierre i teateret 
«Stemmen for dem uden stemme», er et stykke dedikeret til Abbé Pierres liv og kampe, som har 
haft stor succes i Paris. Ved brug af denne kunstart Nicolas Vitiello, forfatter og skuespiller i 
stykket, har formidlet moderniteten i Abbé Pierres budskab og kampe. 

What responsibilities must the movement now shoulder?  
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Emmaus på farten 
Gennem hele sit liv kæmpede Abbé Pierre utrætteligt mod årsagerne til fattigdom, førte 
kampagner for fred, retfærdighed, solidaritet og værdighed, og arbejdede for at virkeliggøre sin 
vision om en økonomi hvis mål er at beskytte fundamentale menneskerettigheder. 
 
Sabina Arnaut Jahic  
Emmaus FIS (Bosnien og Hercegovina)  

→ FRED 
“Hjælp ham hvis lidelser er større end dine egne” er et princip som gør det muligt for os at 
give mening tilbage til livet for de mennesker, der er mest ekskluderet fra samfundet samtidig 
med at vi støtter socialt sammenhæng. Fundamentet for Emmaus bevægelsen er altså et 
stærkt første skridt imod fred. På grund af de tragedier der lige nu udfolder sig må vi arbejde 
for at tage dette ideal udover vores fællesskab og bringe det til live i hele verden. Emmaus FIS 
blev grundlagt for at hjælpe flygtninge og tvangsflyttede personer efter konflikten som vores 
land har udholdt. I dag fortsætter vi med at møde de mest udsattes baselle behov. 
Fredsmarchen og workshopsene som vi arrangerer hvert år samler folk over hele Europa. 
Disse initiativer er en måde at bygge fred på”. 

Koudbi Koala  

Emmaus Benebnooma (Burkina Faso)  

→ RETFÆRDIGHED 
“Retfærdighed og demokrati var nogle af Abbé Pierres hovedpunkter. Han havde forstået at 
de var grundstenene for fredelig sameksistens, og at retfærdighed og solidaritet gik hånd i 
hånd. I Burkina Faso har mange unge mennesker ikke de baselle fornødenheder til at 
overleve. Emmaus grupperne i landet stræber efter at pleje retfærdighed, både gennem 
solidaritetsinitiativer og ved at samarbejde med de civile samfund for at få landets politikere 
til at skride til handling. Vi tror på, at det at arbejde med politik ikke er lig med at intimidere 
sin modstander til underkastelse, men nærmere at kæmpe for at forsvare hans mest 
grundliggende rettighed. Det civile samfunds binding til at sikre landets overgang til 
demokrati i 2015 beviste at denne tro er berettiget.” 

Tania Schubert Emmaus Igualdade (Brasilien)  

http://www.emmaus-international.org/


→ SOLIDARITET  

“Gennem sit liv og sine kampe var Abbé Pierre indbegrebet af solidaritet. Emmaus er en 
bevægelse baseret på solidaritet og arbejdet for en mere human verden hvor broderskab 
rangerer højest. I Amerika deltog vores gruppe for nyligt i et urbant affaldsgenbrugsprojekt, 
som var finansieret af de solidariske initiativer fra Emmaus grupperne. En anden Emmaus 
gruppe trænede os i genbrug og miljøbeskyttelse. Disse projekter gjorde det muligt for os at 
forbedre vores arbejdsforhold og frigøre finansiel større til and initiativer. Ved at fortsætte 
vores arbejde kan vi få den retmæssige plads som et link i solidaritetskæden som Abbé Pierre 
og hans første kompagnoner startede på for alle de år siden.” 

Moon Sharma  

Emmaus TARA Projects (Indien)  

→ VÆRDIGHED 
“Allerede fra begyndelsen fokuserede Abbé Pierre gennem sit arbejde på at hjælpe dem der 
var blevet ekskluderet fra samfundet med at genvinde deres selvtillid og selvværd, og på at 
ændre retten til værdighed til en politisk kamp. Han var ikke bange for at udfordre ledere når 
han så menneskerettigheder blive krænket, og han troede på at enhver mand og kvinde burde 
have ret til sine fundamentale rettigheder: mad, vand, helbred, arbejde, hjælp i fremmede 
lande og bevægelighedsfrihed. Vores gruppe går ind for og kæmper for at promovere denne 
filosofi. Vi tror ikke på at frihed bare er et spørgsmål om penge, men også et spørgsmål om 
adgang til rettigheder, social inkludering, selvværd og måden en person opfattes af andre”.  

Maud Sarda  

Label Emmaüs (Frankrig)  

→ DELING 
“Abbé Pierre var en ivrig fortaler for en økonomi som tilgodeser alle mennesker. I Emmaus 
giver vi mennesker et nyt liv og ting en chance til. Med lanceringen af den første online 
solidaritetsbutik, Label Emmaüs, håber vi på at kunne bevise at Emmaus værdier kan tilpasse 
e-handelsverdenen. Etableret som en samarbejdsvirksomhed vil Label Emmaüs ansætte dem 
som gennemgår overgangen fra kammerat til Emmaus medarbejder, træne kammerater i at 
bruge digital teknologi og geninvestere profitter i solidaritetsprojekter. Gennem dette 
økonomiske og solidaritetsinitiativ ønsker vi at gå i Abbé Pierres fodspor og samle mange 
’forbrugere’.” 

 



Næste stop... Villafranca 
(Italien)  

Formand for Emmaus International fra 1999-2007, 
Renzo Fior, arbejdede side om side med Abbé Pierre 
gennem mange år og så hans sidste kampe tæt på. 

Hvordan husker du Abbé Pierre?  
Det der virkelig gjorde indtryk på mig var hans simpelhed og hans evne til at få kontakt med 
alle han mødte på sin vej. Han sørgede for at gøre tingene helt færdige. Når nogen 
præsenterede et problem for ham ville han ikke bare spise dem ad med et diplomatisk svar, 
men i stedet forsøge at finde rigtige løsninger. Han var også meget ydmyg, nysgerrig og ivrig 
efter at lære, og han var ikke bange for at søge råd. Mod enden på hans liv var han mindre 
involveret; han ville have at bevægelsen skulle finde sin plads uden ham. 

Hvordan så han på kampen mod fattigdom?  
Abbé Pierre havde forstået at fattigdom verden over ikke var et uundgåeligt fænomen, men 
nærmere resultatet af strukturer og politiske valg. Han kunne lide at finde svar, men mest af 
alt søgte han at forstå årsagerne til fattigdom og at tackle dem. Denne forbindelse mellem 
local handling og politisk kampagne er meget vigtig for at forstå Abbé Pierre. Han havde levet 
gennem krigen og derfor vidste han også at kampen mod fattigdom var et internationalt emne 
og at udrydde denne plage afhang af at opnå global fred.  

Hvad var hans sidste kampe? 

I det første årti af det nye årtusinde skrev han til George W. Bush efter invasionen i Irak. Det 
gjorde han forid han meget klar over at denne krig var en krig imod menneskene. Gennem 
min tid som formand støttede han også immigranter som besatte sig i huse ved at bruge en 
aften med dem i deres bolig. Hvis han stadig levede i dag, tror jeg han ville kæmpe for at 
promovere dialogen mellem religioner, fordi han aldrig ville have accepteret drab på 
mennesker i Guds navn. 

Hvilke ansvar skal bevægelsen nu bære? 

Tiderne har måske skiftet, men Abbé Pierres kampe forbliver relevante. Emmaus har et 
ansvar for at fortsætte disse kampe, udvide sit sigte og løfte sin profil. Vi må også fortsætte 
vores indsatser for at skærpe opmærksomheden mod fattigdom og sikre at ansvaret for 
kampen mod plagen bliver støttet – Abbé Pierre kæmpede for at gøre præcis det gennem hele 
sit liv. Emmaus kan ikke bare se på og afvente; de må finde løsninger.  

 


