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Gensidig hjælp til gode indkøb 
 

Emmaüs Défi opretter lager med udstyr til hjemmets indretning 
 

- fundet af Thyge Christensen i den franske 

avis le Monde, af 17. juli 2012 

- af Catherine Rollot  

- oversat af Carsten Carstensen - 

aljoscha@forum.dk 

- fodnoter af Jørgen Olsen. 

 

Støvsugeren står f.eks. i 19 euro, etagesengen til 

børn i 70 euro, lamperne i 2 euro, underdynerne i 

7 euro. Alle disse nye ting er en del af de "basale" 

varenumre i den ”Gensidigt Hjælpende Bank med 

Udstyr til Hjemmets Indretning”, som Emmaüs 

Défi
1
 har udstillet i en prøvelejlighed på 

foreningens etage med genbrugsting i 14. 

arrondissement i Paris. 
 

Med dette nye initiativ, som blev startet af 

foreningen i begyndelsen af juni i samspil med 

Carrefour-Gruppen
2
 og borgmesterkontoret i 

Paris, kan man hjælpe familier med meget få 

midler, som lige har fået en bolig, med at indrette 

denne. Jean Deydier, formand for Emmaüs Défi, 

udtaler, at "vores system kører efter samme 

princip som i Fødevarebanken
3
: Vi indsamler og 

udnytter nye varer, der ikke er blevet solgt hos 

Carrefour og sætter dem 4 til 5 gange lavere end 

den pris, der forlanges i fri handel". 
 

Man har fået ideen ud fra den kendsgerning, at 

Emmaüs Défi’s sædvanlige udvalg, som skænkes 

af private og er til salg til alle på loppemarkeder, 

ikke giver mulighed for at dække familiernes 

behov. "Det er på denne måde ikke så lige til for 

en familie at finde det udstyr, der er nødvendigt 

for at få dagligdagen til at fungere", forklarer 

Charles-Edouard Vincent, daglig leder af Emmaüs 

Défi. 

 

                                                           
1
 Défi betyder udfordring. 

 
2
 Stor fransk supermarkedskæde. 

 
3
 http://www.banquealimentaire.org/?prehome=0  

Emmaüs Défi har indledningsvis henvendt sig til 

de store aktører inden for handelslivet. Men til 

dato har kun Carrefour svaret imødekommende og 

lovet at levere 70 forskellige slags produkter, bl.a. 

møbler og små el-husholdningsapparater. "Det 

drejer sig om nye produkter, der stammer fra 

udgåede varetyper eller usolgte 

varebeholdninger", forklarer Noël Prioux, daglig 

leder i Carrefour France. "Hos de store aktører 

udskiftes 30 pct. af udvalget hvert år. Produkterne 

sættes på udsalg igen og igen indtil de finder en 

køber eller ender med at blive destrueret. Vi kan 

lige så godt undgå den slags spild". 
 

I år er indtil nu en snes familier blevet forsynet 

med det nødvendige til hjemmets indretning. 

Målsætningen er at hjælpe 250 inden udgangen af 

december måned. Socialrådgiverne i Paris 

Kommune henviser og ledsager modtagerne til 

den Gensidigt Hjælpende Bank. 
 

Mange har, som den enlige mor Elvire på 37 år, 

ventet i årevis på at få en bolig. "Uden denne 

ordning skulle jeg have ventet i månedsvis på at 

indrette mig", siger Elvire. Det koster i snit 

modtagerne 300 euro at få sig indrettet. 

"Betalingsandelen giver ansvarsfølelse, men gør 

det også muligt for Emmaüs Défi at skabe 

aktivitet og beskæftigelse", påpeger Charles-

Edouard Vincent. 
 

Emmaüs Défi har ansat 80 personer i 

beskæftigelsesprojekter
4
, som forbereder og 

leverer til modtagerne. Selv om dette projekt 

aktuelt kun betjener modtagere i Paris, har det 

potentiale til på mellemlang sigt at kunne udvides 

til hele landet. 

                                                           
4
 Flere og flere Emmaus-organisationer, især i 

Frankrig, samarbejder med kommuner om 

beskæftigelsesprojekter (”projets d’insertion”) – dette 

kan være både sideløbende med og i stedet for den 

traditionelle model med mennesker, der bor og arbejder 

sammen og får kost, logi og lommepenge.  
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