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Moon Sharma på mødet i Bern, Schweiz, den 24. maj 2019 – mødet behandles  

på siderne 1, 4, 5, 6, 7 og 16 i http://gtu.dk/projekt_og_kultur_nr_140.pdf  

 

Det Universelle Manifest 

er en milepæl for vores bevægelse 
-  

- oversat fra engelsk af Helene Sophie 

Holmgreen Hansen  

- fra https://www.emmaus-

international.org/en/news/58-

heritage/2142-«%20universal-manifesto-

is-a-milestone-for-our-movement-”.html 

- fotos Emmaus International  

 

Moon Sharma er direktør for Tara Projects 

(Indien), formand for Emmaus Asien og 

næstformand for Emmaus International. For at 

markere 50-års jubilæet for Det Universelle 

Manifest i Bern, Schweiz, tager hun fat på 

relevansen i manifestet med særligt fokus på 

nutidens realiteter.  

”I 1969 viste erklæringen Det Universelle 

Manifest os vejen fremad. I dag, efter 50 år, har 

manifestet samme relevans og vigtighed som 

dengang. I dag bliver verden konfronteret med 

massive problemer som fattigdom, undertrykkelse 

af menneskerettigheder, uretfærdighed, 

intolerance og diskrimination.  

Det har resulteret i vold uden fortilfælde. Vi har 

også observeret, at fascistiske og 

fundamentalistiske kræfter bliver stærkere. 

Udnyttelse og nedbrydning af menneskelige 

værdier er blevet normen nu til dags. Uansvarligt 

forbrug har ført os til kanten af klimakriser. 

Derfor er Det Universelle Manifest yderst relevant 

– også i dag.  
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Det minder os om vores overbevisning om at 

kærlighed og respekt for hinanden kan forene os 

og arbejde for at gøre livet værd at leve. Det har 

sat målet om at vi skal kæmpe imod grundene til 

fattigdom og social uretfærdighed så alle kan leve 

i harmoni, fred og med værdighed. Det sikrer, at 

når du redder andre, så redder du dig selv 

samtidigt. Som en del af bevægelsen er det vores 

pligt at hjælpe de udsatte som har mindre end os. 

Så, som medlemmer har vi en kæmpeopgave 

foran os. Vi skal være dedikerede og forenede i 

vores tro og handlinger. Kun da vil vi kunne 

ændre verden. 

Det Universelle Manifest er en milepæl for vores 

bevægelse. Det har givet værdier og regler for alle 

grupper verden over: At arbejde med de 

mindrebemidlede og løfte deres liv. At byde folk 

velkommen uden at diskriminere og at hjælpe 

dem med at komme ud af deres sårbare 

situationer. At respektere folk og deres værdighed. 

At gøre noget for at redde miljøet. Kollektivt at 

kæmpe for en økonomi med solidaritet. At dele 

vores ressourcer for at sikre social retfærdighed 

og miljømæssig bæredygtighed. At promovere 

solidaritet i civile samfundsaktiviteter. At forsvare 

fælles ressourcer for en bedre verden for vores 

fremtidige generationer.  

Med de eksisterende realiteter og de fælles 

udfordringer som vi står overfor, hver og en af os, 

som er medlem af Emmaus-Bevægelsen, hvor end 

de er, skal vi alle arbejde i solidaritet. Kun da vil 

vi kunne ændre verden.” 

………… 

 

 

Man kan læse om Moon Sharmas organisation på 

Emmaus Internationals hjemmeside 

https://www.emmaus-international.org/en/who-

are-we/emmaus-around-the-world/asia/india/tara-

projects.html hvor disse billeder er hentet: 
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