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Emmanuel Siambo i parlamentet i Bern i Schweiz, da Emmaus International den 24. maj 2019  

højtideligholdt, at bevægelsens manifest blev vedtaget på denne dato i 1969 samme sted.  

Til højre for Emmanuel Siambo Birgitta Göranson-Iliste, Svalorna i Lund, Sverige 

(foto: Patrick Piro) 
 

Emmanuel Siambo om Emmaus-manifestet 
 

Jeg har integreret Det Universelle Manifest i min tænkning, min bevidsthed,  

og jeg forsøger at efterleve det i mit daglige liv 
 

- oversat af Tina Jonstrup Larsen fra 

https://www.emmaus-

international.org/fr/actualites/56-

memoire/2133-«%20j’ai-intégré-le-

manifeste-universel-dans-ma-pensée,-ma-

conscience,-et-j’essaye-de-le-vivre-au-

quotidien-%20».html  

- fodnoter ved Jørgen Olsen 
 

Emmanuel Siambo er formand for Emmaüs 

Solidarité Ouaga og medlem af Emmaus  

 

 

 
 

Burkina Faso. Ved fejringen af manifestets 50 

års dag vendte han tilbage til betydningen af  

denne grundlæggende tekst som en kilde til sit 

engagement siden 1990’erne.   
 

”Min deltagelse i Emmaus-Bevægelsen 

skyldes mit tilfældige møde med Franco 

Bettoli1, den daværende formand for Emmaus 

International, i 1990, hvor jeg var 

embedsmand i Landbrugsministeriet.  

 

 
1 Nekrolog http://gtu.dk/italiensk_ildsjael.htm  
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Med henvisning til min faglighed kom han og 

bad om min hjælp til at oprette et projekt til 

støtte for befolkningen i et landsbysamfund i 

Burkina Faso.  

Først noget tid senere blev jeg opmærksom på 

hvor stor bevægelsen er, hvordan Emmaus-

samfundene er organiseret og fungerer 

gennem besøg hos organisationer i Europa: 

Frankrig, Italien, Tyskland og Belgien.  

Det var også i dette øjeblik, at jeg blev 

bekendt med bevægelsens universelle 

manifest og især dens lov om ”at tjene før sig 

selv, den, der er mindre glad end du selv”, 

”først at tjene den mest lidende”. Disse 

sætninger ramte mig dybt, for hvordan 

praktiserer man dette i en social, økonomisk 

og politisk sammenhæng, hvor de 

privilegerede, som det er tilfældet hos os, 

først og fremmest søger at opnå større lykke 

til sig selv frem for at tænke på andre? 

Denne lov (fra Det Universelle Manifest) var 

en af de udløsende faktorer for mit 

engagement og det at bidrage til bekæmpelse 

af denne logik, som det er at tænke på sig selv 

først. At ville bekæmpe årsagerne til 

elendighed …. Jeg vidste allerede, at denne 

opgave ville tage lang tid, men den var 

spændende.    

I Burkina Faso blev denne opgave udført i en 

sammenhæng. Hvor leveomkostningerne var 

stigende – på grund af vedtagelse og gennem-

førelse af strukturtilpasnings-programmer 

pålagt af IMF2 og Verdensbanken som en 

løsning med henblik på at opnå udvikling, og 

hvis konsekvenser var talrige: tab af job pga. 

afskedigelser, nedbrydning af menneskeliv, 

lukning af servicevirksomheder. 

 

 
2 Den Internationale Valutafond. 

Antallet af mennesker i vanskeligheder steg 

hurtigt, hvilket førte til, at civilsamfundet 

organiserede kampe for forbedringer af 

levevilkårene. For at sådanne kampe skal 

være effektive, står det skrevet i Det Univer-

selle Manifest at: ”alle andre midler, der kan 

vække bevidsthed og udfordre, bør også tages 

i brug for at dem, der lider mest, først bliver 

hjulpet ved at dele deres bekymringer og 

deres kampe, både privat og offentligt, indtil 

alle årsager til alle former for elendighed er 

fjernet.” For mig er bevidsthedens opvågnen 

den afgørende faktor for at opnå succes med 

de handlinger der skal udføres.  
 

Opdagelsen af Emmaus-bevægelsen gav mig 

en ny mulighed for sammen med folk i 

vanskeligheder at kæmpe for et bedre liv, 

mod årsagerne til deres lidelser, men især for 

adgangen til grundlæggende rettigheder, som 

det fremgår af Menneskerettighederne 

vedtaget af de Forenede Nationer.  

Desværre er denne situation stadig relevant i 

betragtning af den vanskelige situation med 

adgang til disse grundlæggende rettigheder i 

landene i vores region, Afrika, og dette 

kræver alliancer og konsultationer med andre 

partnere og sociale bevægelser, der er 

engageret i de samme kampe, som Emmaus-

Bevægelsen er fortaler for.  

Af alle disse grunde tror jeg at Emmaus-

bevægelsens Universelle Manifest stadig er 

aktuelt. Jeg har integreret det i min tænkning, 

min bevidsthed og jeg forsøger at efterleve 

det i mit daglige liv. Manifestet sætter vores 

liv, vores kampe, alle kategorier af mennesker 

uden undtagelser i centrum. Det er fortaler for 

respekt, værdighed for alle mennesker og 

kollektivt solidaritetsarbejde.”  

 


