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fra Verdens Sociale Forum i Tunis, Tunesien 
 

Tam-tam fra Emmaus International 
nummer 62, maj 2015 

 

I dette nummer gengiver vi i komplet oversættelse Tam-tam fra maj 2015, som handler om Emmaus 

Internationals deltagelse i Verdens Sociale Forum, 24. - 28. marts i Tunesien. Tam-tam er ikke et blad, men 

et vægopslag, som er 121 cm langt og 42 cm højt, beregnet til at hænge på opslagstavlen rundt om på 

bevægelsens kontorer, mødelokaler og arbejdspladser. 

Man kan finde elektroniske versioner på Emmaus Internationals hjemmeside  

på fransk, engelsk og spansk: 

http://www.emmaus-international.org/images/site/menu-secondaire/publications/tam-

tam/PDF/TAMTAM_62_FR.pdf  
http://www.emmaus-international.org/images/site/menu-secondaire/publications/tam-

tam/PDF/TAMTAM_62_EN.pdf 
http://www.emmaus-international.org/images/site/menu-secondaire/publications/tam-

tam/PDF/TAMTAM_62_ES.pdf  
 

Billederne krediteres Emmaus International / Didier Gentilhomme. 

Ansvarlig for udgivelsen er Emmaus Internationals formand, Jean Rousseau, og EI’s kommunikationsenhed, 

bestående af Marie Flourens, Marie-Anne Dubosc og Lucie Bardisa. 

Teksterne i Tam-tam nr. 62 er oversat fra fransk og engelsk af Gitte Vejlgaard. 
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Tegning af Claire Robert 

 

Tam-tam nr. 62 fra Emmaus International 
 

(fortsat fra side 9) 
 

Vi må uophørligt udfordre vores 
politiske repræsentanter på det de gør 
 

Leder 
 

- af Jean Rousseau, formand for Emmaus 

International 

 

Tunesien, der nyligt har været ramt af 

uroligheder, har lige for anden gang afholdt 

Verdens Sociale Forum.  
 

Aktivister fra det globale civilsamfund ville 

gerne formidle budskabet om, at i disse tider 

med terror og ekstremisme i et omfang uden 

fortilfælde, er det at mødes og udveksle ideer 

den eneste løsning.  
 

Det var netop det, repræsentanterne fra 

Emmaus International havde i tankerne, da de 

tog af sted til arrangementet – de var fast 

besluttede på at dele deres erfaringer og deres 

håb for fremtiden.  

 

Inden for nogle få udvalgte områder – retten 

til vand, fri bevægelighed for mennesker og 

demokrati i Afrika – ville vores bevægelse 

gerne vise, at de fattigste mennesker i vores 

samfund kan finde sammen og komme op 

med gode og bæredygtige løsninger på deres 

problemer.  
 

De vil ikke blot nøjes med de tarvelige 

krummer, som vi giver dem til at overleve på.  
 

Vi må aldrig glemme, at det at tage ejerskab 

på sociale og politiske rettigheder bringer os 

et skridt nærmere en mere retfærdig verden. 

Men det er også den måde, hvorpå vi kan få 

de kilder til at tørre ud, hvor frustration, vold 

og desperation trives.  
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Emmaus i bevægelse 
 

Repræsentanter fra Emmaus International tog 

til Verdens Sociale Forum i Tunesien fra den 

24. til den 28. marts. Dér fik de mulighed for 

at snakke med andre organisationer omkring 

en lang række emner – Emmaus 

Internationals alternative initiativer inden for 

lokalsamfunds administration af rettigheden 

til vand, alternative tilgange til 

migrationspolitik, demokratiske overgange i 

Afrika og de udfordringer klimaforandringer 

udgør for de fattigste mennesker over hele 

verden.  

 

 
 

Til højre Renzo Fior, leder af Emmaus Villafranca, Italien,  

som citeres herunder. 

Til venstre Emmaus Internationals formand 2007-2016, Jean Rousseau. 

International migration 
 

”Hos Emmaus er vores døre altid åbne, uanset 

hvad migrationspolitik dikterer, og samtidig 

med, at regeringer er fast besluttede på at 

lukke grænserne. Artikel 13 i 

Verdenserklæringen om 

Menneskerettighederne udtrykker rettigheden 

til at bevæge sig og til at slå sig ned, hvor 

man vil, og det er nødt til at være gældende. 

Et stort antal organisationer er bekymret 

omkring migration – regeringer, 

græsrodsbevægelser, finansielle 

institutioner… og det er derfor, at samarbejde 

er afgørende for at forandre den nuværende 

sikkerhedspolitik, der dræber tusinder af 

migranter. I dag, støtter vi ideen om en ny 

international traktat omkring migration. Vi vil 

gerne danne et netværk af mennesker og 

foreninger, som opfatter migranter som 

borgere og foreslår alternative politikker.” 
 

(fortsættes side 12) 
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Patrick Atohoun, leder af Emmaus Pahou (Benin),  

som leder Nokoué-projektet. 
 

Tam-tam nr. 62 fra Emmaus International 
 

(fortsat fra side 11) 

Rettighed til vand 
 

“Siden 2006 har projektet for adgang til vand 

og sanitet rundt om Nokoué-søen i Benin 

givet 90.000 mennesker adgang til disse 

fundamentale rettigheder. Hvad der gør 

Emmaus International unik, er, at igennem 

adgangen til vand har vi gjort de fattigste 

mennesker i stand til at organisere sig selv for 

at kunne administrere deres ressourcer. Det 

kan siges om hele projektet – lige fra det 

indledende arbejde med at identificere hvad 

folk reelt havde brug for, at kunne opbygge 

infrastruktur og indsamling af midler.  
 

I dag er befolkningen omkring Nokoué-søen 

blevet klar over deres rettigheder og lægger 

pres på myndighederne for, at de bliver 

overholdt. Dette projekt er nødt til at gøre os i 

stand til at demonstrere, at de fattigste i 

samfundet skal være drivkraften, når der tages 

ejerskab over deres rettigheder.”  

…………… 

 

Læs mere om Nokoué-projektet på dansk på 

http://gtu.dk/PK120-9-10-11-12-13.pdf 

eller på EI’s hjemmeside 

http://www.emmaus-

international.org/en/policy-and-

campaigns/right-to-water.html  

- hvor der som altid hos EI kan skiftes mellem 

engelsk, fransk og spansk.  

 

 

http://gtu.dk/PK120-9-10-11-12-13.pdf
http://www.emmaus-international.org/en/policy-and-campaigns/right-to-water.html
http://www.emmaus-international.org/en/policy-and-campaigns/right-to-water.html
http://www.emmaus-international.org/en/policy-and-campaigns/right-to-water.html
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I midten Mahamady Sawadogo, medlem af Emmaus Internationals forretningsudvalg og leder af SEMUS, 

Burkina Faso. (SEMUS = Solidarité et Entraide Mutuelle au Sahel = Solidaritet og Gensidig Hjælp i Sahel.) 

Det er Sawadogo, som citeres herunder. Til venstre François d’Assise Tokpo fra Metokan i Benin, medlem 

af EI’s styrelse, og til højre ser man Lamine Mariko, som er medicinsk rådgiver for Emmaus’ 

sundhedsprogram i Burkina Faso. 
 

Demokratiske processer 
 

”I Burkina Faso er det civile samfund, 

fagforeninger og politiske partier alle 

mobiliserede for at opnå demokrati og frihed. 

Jeg er medlem af en speciel delegation, der 

fører opsyn med den demokratiske overgang 

og taler græsrodsbevægelserne sag.  
 

Demokrati er kun muligt, hvis alle har en 

stemme. Emmaus bidrager med at udvikle 

demokratiet yderligere samt uddanne, oplyse 

og øge opmærksomheden omkring 

betydningen af demokrati.  
 

Emmaus er der også for at opfordre de 

fattigste i samfundet til at kræve deres 

rettigheder.  
 

På et internationalt plan bakker Emmaus 

Afrika og Emmaus International op omkring 

afrikanske græsrodsbevægelser, som kæmper 

for demokratisk fornyelse i deres lande.”  
 

(fortsættes side 14) 
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Oswald Quintal er leder af Emmaus-medlemsorganisationen Kudumbam i Indien. 
 

Tam-tam nr. 62 fra Emmaus International 
 

(fortsat fra side 13) 

Fattigdom og klimaforandringer 
 

”I mange år har klimaforandringer påvirket 

småbønder, hvis produktion i praksis sørger 

for mad til millioner af mennesker i verden. 

Privatisering og den uansvarlige brug af vand 

gør denne her katastrofe værre. De fattigste i 

samfundet er de mest berørte – alligevel er det 

dem, man mindst kan bebrejde. Men ved at 

bruge økologiske landbrugsmetoder har disse 

småbønder muligheden for at fordoble 

fødevareproduktion inden for et årti. Igennem 

33 år har vi arbejdet sammen med bønder for 

at finde løsninger – blandt andet konservering 

af regnvand. Men vi er nødt til at komme 

videre, og vi er nødt til at fortsætte med at 

presse de offentlige myndigheder til at 

respektere vores rettigheder og forsvare de 

fattigste af de fattige i alle tænkelige 

sammenhænge.” 

………………… 

 

Alle ombord! 
 

Lyst til at være aktiv og kæmpe for 

forandringer? 

 

 
 

 

Vid mere, følg os og støt Emmaus 

Internationals kampagner! Besøg vores 

hjemmeside, www.emmaus-international.org 

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


og gå til http://www.emmaus-

international.org/en/get-involved-donate.html 
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Hvorfor være med i Tunesien? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tânia Schubert Barbosa er medlem af EI’s 

forretningsudvalg og leder af medlems-

organisationen Igualdade no Brasil i Brasilien. 

Hun deltog i Verdens Sociale Forum som 

repræsentant for Emmaus Amerika. 

 

 

Hvorfor er det vigtigt, at Emmaus 

International deltager i Verdens Sociale 

Forum? 

 

Sociale fora giver mulighed for at møde og 

tale med repræsentanter fra andre foreninger, 

civilsamfundsorganisationer fra hele verden, 

der bakker op om mere retfærdige 

alternativer.  

 

Emmaus gennemfører alternative løsninger, 

der baserer sig på solidaritet og fællesskab, 

rundt om i verden, så vi er nødt til at deltage i  

 

sådanne fora, hvor emner som menneskelig 

værdighed, retfærdighed, 

menneskerettigheder og beskyttelse af miljøet 

diskuteres.  

 

Hvordan bidrager civilsamfunds-

organisationer til skabelse af demokrati? 

 

Civilsamfundsorganisationer og bevægelser 

bidrager til at øge befolkningens 

opmærksomhed på politiske emner ved at 

oplyse mennesker om deres rettigheder, om 

hvordan politiske institutioner virker samt 

hvordan beslutninger tages – eller ikke tages.  

 

Dag for dag kæmper vi imod en vildfaren 

globaliseringsmodel, der kun tilgodeser de 

stærkes interesser. Vi går foran med en 

alternativ model for globalisering, en model 

der baserer sig på solidaritet, lighed, respekt 

for de universelle menneskerettigheder, social 

retfærdighed og suverænitet.  

 

Hvordan var det for dig at være med i 

Verdens Sociale Forum? 

 

Det var første gang, at jeg deltog i et sådant 

forum, og jeg forventede slet ikke, at det var 

sådan et stort arrangement! Vi kunne drøfte 

vores ideer og fortælle repræsentanter fra hele 

verden om vores aktiviteter. Det var fantastisk 

at se en sådan grad af ytringsfrihed, respekt 

og optimisme. Jeg fik også chancen for at 

høre om det arbejde, som andre brasilianske 

foreninger udfører, og vi regner med at bevare 

kontakten med disse organisationer, for at 

kunne fortsætte drøftelserne om vores arbejde 

i Brasilien.  
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