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Emmaus 83: når bare vi står sammen

Det store årlige salg, der løb 
af stablen den 5. august hos 
Emmaus, illustrerer det menne-
skelige overskud, der ligger bag 
denne institution for resociali-
sering, som siden 1984 har haft 
hjemme bag banegården.

En detalje, der er meget mere end 
netop det. I hver en hal, hangar, 
garage mv., hvor partnerne arbej-
der efter de klassiske arbejdstider 
fra 8-12 / 14-18, troner et væk-
keur, et køkkenur eller et stueur. 
Det er netop gennem arbejdet, at 
Abbé Pierre, der grundlagde Em-
maus-organisationen i 1954, op-

fordrer alle, der har mistet alt, og i 
særdeleshed deres holdepunkter 
i livet, til at genopbygge deres liv. 
Resocialisering gennem arbejde 
betyder, at individet på ny gradvist 
tilpasser sig den sociale virkelig-
hed, hvor respekt for arbejdstiden 
er en af de helt grundlæggende 
elementer. I modsætning til de 
(forkerte) forestillinger, der cirku-
lerer, har denne bevægelse intet 
religiøst element i sig. Den erklæ-
rer sig verdslig og tager imod alle 
uden at skele til religiøse, etniske 
eller politiske overbevisninger. Og 
lad os heller ikke glemme, at Abbé 
Pierre blev valgt til parlamentet 
efter 2. verdenskrig. 

Opbygning og genopbygning
I starten af 80’erne erhvervede 
Emmaus-samfundet sig ejendom-
men bag banegården, en gård 
med navnet David. Ejendommen 
omfatter en hovedbygning fra 
starten af det 14. århundrede, der 
dominerer over et område på 2,5 
hektar jord. Signalet var dette: de 
folk, der har boet på gaden, har 
behov for smukke omgivelser, 
mens de forsøger at genopbygge 
sig selv. Den første tid var svær. 
Emmaus-samfundets medlem-
mer lagde mange kræfter i at re-
parere, istandsætte eller opføre 
lokaler, der både kunne fungere 
som hjem og arbejdsplads. I dag 
besidder Emmaus-Var tre lokalite-
ter: La Seyne-sur-Mer, en 
afdeling i Muy med med-

side om side med loppefunds-
jægerne, fortrinsvist private, og 
marskandiserne. Omfanget af det 
indsamlede stiger samtidig med, 
at kvaliteten falder. Vi er i konkur-
rence med internettet, men hel-
digvis tænker folk stadig på os og 
tilbyder os deres værdigenstande 
i visheden om vores mål”, siger 
Jean-Marie optimistisk. Det sto-
re årlige salg er en lejlighed til at 
få tømt værkstederne og vise så 
mange som muligt, hvilke man-
ge kompetencer, vores partnere 
besidder. Som for eksempel den 
engelske møbelsnedker, der for 
15 år siden flyttede ind med sin 
mejsel og høvl og fremstiller nye 
møbler, der udelukkende er sam-
mensat af dele (planker, skruer, 
hængsler, håndtag…), der er gen-
anvendt. Et andet godt eksempel 
er konceptet bag ”Fabrikken”, der 
tilfører nyt vintage-inspireret liv til 
møbler og dekorationsgenstande. 
Ved at gøre brug af medlemmer-
nes kompetencer giver denne nye 
aktivitet i fællesskabet anledning 
til at tænke nærmere over gen-
anvendelse og det at skabe nyt af 
noget gammelt, og påvirker såle-
des den holdning, som samfundet 
har til dette, det vil sige os, dem, 
de andre…
Jean-Christophe Vila

lemmer, der arbejder ud 
fra samme princip, samt en gård 
med 11 ha. land i Callian, der lig-
ger inde i landet, og som blev givet 
til Emmaus som en gave for nogle 
år tilbage. Denne gård dækker en 
stor del af samfundets behov for 
fødevarer (honning, olivenolie, 
grøntsager…), samtidig med, at 
den virkeliggør de grundlæggen-
de principper: at klare sig ved 
hjælp af arbejde og ved at hjælpe 
andre ud fra en fælles solidari-
tetsopfattelse. Ansvaret for Em-
maus-Var deles i øjeblikket af tre 
ledere. Jean-Marie, der har været 
der siden 1987, er så småt ved at 
videregive stafetten til Vanessa og 
Simon, der er af en yngre genera-
tion. Alle tre deler de samme vær-
dier, og de har omkring 40 faste 
medlemmer af Emmaus-samfun-
det, 5 ansatte og cirka 15 frivillige 
til at støtte op om sig. 

Fremtiden som pejlepunkt
De indsamlede effekter har grad-
vist ændret sig i karakter og om-
fang og følger på nogle måder den 
almindelige udvikling i forbruget. 
Helt generelt bliver spildproduk-
ter ikke længere håndteret på 
samme måde, hvilket er gået hen 
og er blevet en økonomisk model i 
sig selv. Selv om Emmaus-samfun-
dets medlemmer stadig tilstræ-
ber primært at sælge til private, 
fordeler disse sig over adskillige 
kategorier. Dem, der køber møb-
lerne, tøjet mv. af nød handler 

Ledelsen deles af Jean-Marie, Vanessa og Simon

”Fabrikken” fremstiller  
vintage-møbler

To bjørne har  
fundet en ny mor


