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Juan Melquiades i parlamentet i Bern i Schweiz, da Emmaus International den 24. maj 2019  

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

(foto: Patrick Piro) 

 

Op til os at give liv til manifestet 
 

”Det er kun op til os at give liv til Det Universelle Manifest 

eller lade det samle støv i skabet.” 
 

- oversat fra 

https://www.emmaus-

international.org/es/noticias/63-

memoria/2148-“solo-de-nosotros-depende-

darle-vida-al-manifiesto-universal-o-

dejarlo-empolvarse-en-el-armario-de-

nuestros-archivos-y-de-nuestras-renuncias-

”.html 

- fodnote ved Jørgen Olsen. 

 

Juan Melquiades er formand for Emmaus 

Áquilas-gruppen i Piura i Peru, formand 

for Emmaus Amerika og 1. næstformand 

for Emmaus International. I anledning af 

50-årsdagen for Det Universelle Manifest 

fokuserede hans indlæg på betydningen af 

manifestet i udførelsen af hans ansvar 

inden for hans gruppe og inden for 

bevægelsen. 

 
1 Læs om Emmaus Urracas’ mangeårige leder José 
Aravena http://gtu.dk/PK140-4-5.pdf  

 

”Min vision og mine personlige 

synspunkter hænger sammen med den 

historie, der ligger bag dannelsen af 

Emmaus-Samfundet Águilas i Piura, 

beliggende i Sydamerika, i den nordlige 

del af mit hjemland Peru. 

 

I 1986 var vi en lille familiesolidaritets 

aktionsgruppe, der samlede ting blandt 

venner. Vi hjalp med at forbedre boliger 

og levevilkår for fattige familier og bød de 

mennesker velkomne, der kom til vores by. 

Vi var en familieorganisation, der tjente de 

fattigste og kendte ikke dengang til 

eksistensen af Emmaus. I 1990 læste vi i et 

tidsskrift en artikel fra Chiles Urracas 

Emmaus1 og vi skrev til dem for at lære 

mere om bevægelsen.  
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Ad den vej fik vi kendskab til Emmaus og 

til Det Universelle Manifest.  

 

For os betød det fra det første øjeblik, at vi 

læste manifestet, et reelt og konkret forslag 

om at leve på en anden måde, med en 

anden vision og et alternativ til den 

forbrugeristiske og egoistiske mentalitet, 

der allerede dengang herskede i vores by, 

Piura, plyndret og forarmet af private 

magtgrupper og en stat med en politisk 

klasse, som har fjernet sig betydeligt fra 

jævne mennesker. 

 

At antage som en lov, at et liv værd at leve 

i fred og glæde, der tjener og deler med de 

fattigste, er en hel filosofi om det 

revolutionære og frigørelsesmæssige liv. 

Og det er fra denne lov, at vi lever og 

arbejder til daglig, så hvert menneske, hver 

frivillig, hvert medlem af vort Emmaus-

samfund, hver nation kan leve og bekræfte 

sig ved at dele på lige vilkår. Dette er 

vores udfordring, vores løfte og vores 

impuls til at skabe et mere retfærdigt og 

fair samfund. Vi, der bor i den nordlige del 

af vores land, omgivet af ørkensand og blåt 

hav, vi tror på, at vi kan arbejde for dette 

mål i glæde og med fælles håb. 

 

Det Universelle Manifest er i kraft i dag og 

er og bør være et værktøj, der tilskynder os 

til at fortsætte med at leve, arbejde og 

kæmpe for at forbedre den aktuelle 

virkelighed ud fra vores ord og vores 

værdige og støttende praksis. 

 

Det er vigtigt at drikke igen fra denne 

kilde, det er vigtigt ikke at glemme Abbé 

Pierre's sociale og politiske arv. I dag mere 

end nogensinde i den forvirrede verden, vi 

lever i, hvor filosofien om ”at have" 

fremhæves før "at være".  

  

Økonomisk kapital er en prioritet før 

mennesket, ophobning af rigdom 

præsenteres som et synonym for lykke, 

krige planlægges og udføres for at tilpasse 

nationernes naturressourcer, grænser er 

lukkede for menneskene og  

åbnes med glæde for varerne. I den 

sammenhæng er det presserende og 

nødvendigt, at vores bevægelse løfter 

banneret for det værdige liv i samfundet, 

gennem vores genbrugsarbejde, der 

udføres med glæde og inkluderingsånd, 

gennem det samarbejde, vi organiserer 

med de fattigste og især gennem kampen 

mod alle former for uretfærdighed, der 

overvælder og udelukker mennesker og 

ødelægger vores planet. 
 

Det haster, at Emmaus-grupper lægger 

vores refleksion og vores engagement på 

det daglige arbejdsbord uden at give slip 

på vores mystik og vores værdier. Det er 

nødvendigt og presserende at fortsætte 

med at opbygge alliancer med mennesker 

og organisationer, der også arbejder for at 

skabe andre måder at leve på. Det er 

nødvendigt og presserende at holde sig 

vågen, opmærksom, entusiastisk og 

lidenskabelig omkring vores arbejde og 

vores måde at leve på i Emmaus.  
 

Det Universelle Manifest er stadig i kraft i 

dag og foreslår i sin essens denne måde at 

opfatte livet på grundlag af glæde, 

værdighed, samfund, arbejde, 

hjælpsomhed og bekæmpelse af de 

årsager, der skaber elendigheden. Det er 

vores ansvar at specificere i vores daglige 

handlinger denne forpligtelse, der er 

erhvervet i fattige samfund, og det er kun 

op til os at give liv til Det Universelle 

Manifest - eller at lade det blive til støv i 

vores arkivskabe. Det er tid til at leve, det 

er tid til at foreslå, det er tid til at vælge, 

det er tid til at kæmpe! ” 

 


