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Emmaus International i bevægelse! 
 

 

 

- af Pascal Rajerison, stifter og formand 

for organisationen Emmaüs Vie, 
Madagaskar              

- oversat af Dorthe Lindahl  

- Den originale tekst står på bagsiden af et 
postkort med billedet på indeværende 

blads bagside, og som er udsendt til alle 
medlemsorganisationer af Emmaus 
International.  

- Det franske ord ”vie” betyder ”liv”. 

 

 

Fra den 23. til den 31. maj 2011 mødtes tre 
repræsentanter for Emmaus International  

– Moon Sharma fra Tara Project (Indien)  

– Juan Melquiades fra Emaús Piura (Peru) 

– Pascal Rajerison fra Emmaüs Vie 
(Madagaskar)  

– med Emmaus-grupper i seks byer i 
Frankrig (Ruffec, Cholet, Quimperlé, 
Nantes, Paris og Cernay).  

De præsenterede de aktiviteter, der er udviklet i 
deres land, og mulighederne for at engagere sig i 
international solidaritet:  

Det er takket være de ressourcer, der bliver 
indsamlet ved det årlige solidaritetssalg, at  

handlinger til fordel for de mest udsatte kan 
udføres i andre Emmaus-grupper i verden.   

Gruppen Emmaüs Vie fra Madagaskar udfører 
aktiviteter, der skaber indtægter inden for 
områderne vedvarende energi (vindkraft, 
vandpumper …) og økologisk landbrug. Gruppens 
medlemmer lærer et fag og lærer ansvarlighed.       

Det er det, jeg var kommet for at fortælle 
Emmaus-grupperne i Frankrig i forbindelse med 
rundrejsen 2011.  

Turneen var en meget stærk oplevelse for mig, 
men også for alle grupperne, vi mødte, tror jeg; 
deres modtagelse var meget hjertelig.  

Det blev et øjeblik af sammentræf, af gensidig 
opdagelse. Samlingerne begyndte med en quiz om 
Emmaus International, så præsenterede hver af de 
tre internationale delegerede deres gruppes 
aktiviteter, som var etablerede takket være 
overskuddet fra det årlige salg.  

I begyndelsen kendte folk ikke hinanden, så kom 
dialogen lidt efter lidt i gang: Samlingerne 
sluttede med interessante udvekslinger. En 
forståelse opstod ved opdagelsen af, at vi alle 
sammen – hvor vi end er – udgør en international 
bevægelse.  

Vi mærkede styrken ved at være flere om at 
kæmpe mod udstødelse: Bevægelsens 
sammenhold er en styrke, en arv fra Abbé Pierre, 
som man skal videreføre. Aktiviteter udført af én 
gruppe kan således finansiere initiativer hos andre 
grupper andre steder i verden.  

Enhver kammerat, der er ven af Emmaus, er 
således en aktør for bevægelsen, der arbejder for 
international solidaritet eller engagerer sig i 
vigtige politiske aktiviteter (om vand, uddannelse, 

sundhed, etisk finansiering, fri bevægelighed).                           

Rundrejsen 2011 kunne være den første i en 
række: grupper, der vil modtage en delegation, og 
de, som ønsker at deltage i en sådan, er velkomne 
til at give sig til kende. 

Henvendelse kan ske til Jacqueline Hocquet på 
j.hocquet@emmaus-international.org  

 



 

 


