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Skal sådanne effekter og mange andre fremover sælges over nettet?  

 Billedet er taget den 26. juli på Center for Abbé Pierre og Emmaus i Esteville i Normandiet   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_abb%C3%A9_Pierre_Emma%C3%BCs  
20 Emmaus-organisationer i lokalområdet bidrog med brugte sager 

(foto: Center for Abbé Pierre og Emmaus) 
 

Projekt ”Abbé Pierres elektroniske Genbrugsbutik” 
 

- af Frede Hansen 
 

Det er snart 50 år siden, at jeg drog til Sydfrankrig 

for at arbejde som Abbé Pierré - klunser. Jeg 

havde forinden hørt Abbé Pierre i Budolfi Kirke i 

Aalborg, og jeg var fascineret af hans tanker om at 

klunse de riges affald og skabe bedre vilkår for 

mennesker i nød. 
 

Man må sige, at genbrugstanken siden er blevet 

udbredt – i små byer som Dronninglund eller 

Hjallerup (jeg bor mellem de to byer) er der to 

genbrugsbutikker – i begge byer. Al respekt for 

det – og for Abbé Pierres Klunsere, som ligger på 

en ejendom 4-5 km vest for Hjallerup. 
Jeg mener imidlertid, at der er basis og behov for 

en nytænkning af Abbé Pierres ”tag fra de rige og 

giv til de fattige”. 
 

Mit forslag er, at der i GtU-regi etableres en 

hjemmeside med køb og salg af brugte varer, men 

for ”salget” gælder, at priserne er nul kroner.  

Man forærer altså sin vare til den elektroniske 

genbrugsbutik. Køberen køber for den pris, der er 

sat.  
 

Af indtægterne må max 10 % bruges på 

hjemmeside og administration. Dvs. at købere 

også betaler for forsendelse af varer. Varerne  

 
 

befinder sig hos ”sælger” indtil et salg er 

formidlet. 
 

Praktisk gennemførelse: Projektet forudsætter, at 

det lykkes at finde nogle mennesker, der vil bruge 

deres fritid på at passe den elektroniske butik. Der 

bør nok betales for hjemmesidens oprettelse, idet 

det vil kræve en vis professionalisme at oprette en 

hjemmeside, hvortil man kan betale. 
 

Baggrund for projektet: Den ny regering bringer 

flygtninge og indvandrere i Danmark i armod og 

fattigdom i en grad, som ikke er danskere eller 

kristne mennesker værdigt. I Genvej til Udvikling 

må der være basis for at tage over, når regeringen 

svigter. Hvis forholdene ændres skal 

Genbrugsbutikken fortsætte, men så skal pengene 

bruges på nødstedte i Afrika.  
 

Den elektroniske Genbrugsbutik er en nytænkning 

af den indsats, Abbe Pierre-klunsere har ydet i 

årtier. 
 

Problem her og nu: Vi mangler folk, der har evner 

og tid til at administrere ”Abbé Pierres 

elektroniske Genbrugsbutik.” Kender du nogen, 

der kan og vil? 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_abbé_Pierre_Emmaüs

