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5. august 2012: 100-året for Abbé Pierres fødsel 
 

- den officielle pressemeddelelse fra Emmaus International, udsendt på fransk, engelsk og spansk 

- oversat fra den engelske udgave af Kristian Katholm Olsen  
 

 
Pressemeddelelse 

 

Montreuil, 1. august 2012 

 

 
 

 

**************** 

 

 

Emmaus International har 327 

medlemsgrupper i 37 lande 

 i Afrika, Amerika, Asien og Europa,  

som arbejder med 

 

- lokalt at starte økonomiske aktiviteter 

op med de mest marginaliserede i 

samfundet for at arbejde for 

adgangen til fundamentale 

rettigheder for alle 

 

- sammen igennem kollektiv handling 

at vise, at der er internationale 

alternativer til uretfærdige 

situationer. 

 

 

**************** 

 

 
Kontakt: 

 

Jean Rousseau 

j.rousseau@emmaus- 

international.org 

+ 33 (0)1 41 58 25 50 

 

www.emmaus-international.org 

  

 

 

 

Den 5. august er 100-året for Henri 

Grouès’ fødsel. Han er bedre kendt under 

navnet Abbé Pierre. 

 

Som kapucinerpræst, deltager i den franske 

modstandskamp, medlem af parlamentet og 

grundlægger af Emmaus i 1949 forbandt 

Abbé Pierre sit navn med de mest storslåede 

kampe gennem det 20. århundrede som 

tilhænger af den samvittighedsfulde protest, 

imod sult og for ligeværdig handel, for 

demokrati i Afrika og imod fattigdom, 

udstødelse og andenrangs boligforhold over 

hele verden.  

 

Abbé Pierre levede som en fri mand, tro mod 

sine overbevisninger, som han førte ud i 

praksis, og som formede hans tro i løbet af et 

liv helliget til andre mennesker. 

 

Gennem hans eget eksempel ved både at være 

tæt på de svageste mennesker i samfundet og 

på dem, der var ved magten, gjorde Abbé 

Pierre det muligt for os at forstå, at vi alle er 

ansvarlige for planetens problemer og 

uretfærdigheden, der trives på den, men også 

for de gode, kammeratlige uselviske ting vi 

kan gøre. 

 

I Frankrig og over hele verden fortsætter 

Abbé Pierre med at inspirere både dem, som 

kæmper for anstændighed og for adgang til 

fundamentale rettigheder for alle og Emmaus-

bevægelsen selv, som nu arbejder i 37 lande 

på tværs af fire kontinenter. 

 

Talrige begivenheder finder sted igennem 

jubilæumsåret, værd at bemærke er især 

åbningen af Center for Abbé Pierre og 

Emmaus i Esteville nær Rouen i Frankrig, 

hvor Abbé Pierre er begravet, og hvor en 

hyldest vil blive givet til ham den 5. august.  
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Il est parti et il nous a laissé son bérêt  

 

= Han er taget af sted, og han efterlod sin hue. 

 

(fra Emmaus-Samfundet i Bayonne – foto: Jørgen Olsen) 


