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Paul Daroueche 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 Paul Daroueche to andre af de lidt yngre aktive i bevægelsen,  

Josephine Pavithra Devi, Indien, og Joshua Prochaska, USA 
(foto: Patrick Piro) 

 

I dag er den gode krig ikke ovre 

De problemer, som Abbé Pierre i sin tid var opmærksom på, findes stadig 

 

- oversat af Naja Egede Kristensen fra  

https://www.emmaus-

international.org/fr/actualites/56-

memoire/2149-«%20aujourd’hui,-la-bonne-

guerre-n’est-pas-finie-les-problèmes-que-

l’abbé-pierre-avait-observés-en-son-temps-

sont-toujours-aussi-actuels-».html 

- fodnote ved Jørgen Olsen  

- Paul Daroueche blev interviewet i 

forbindelse med sin deltagelse i mødet 

i Bern, jf. http://gtu.dk/PK140-6-7.pdf  

 
1 Paul Daroueche er, hvad man på fransk kalder en 
”compagnon”, engelsk ”companion”, spansk 

Paul Daroueche blev medlem af Emmaus-

Bevægelsen i slutningen af 2016, først som 

medlem af Emmaus-Samfundet i Montpellier 

i Frankrig, derefter nu i 2 år i Emmaus-

Samfundet i Satu Mare i Rumænien. I 

anledning af 50-årsdagen for Det Universelle 

Manifest talte han om den aktuelle betydning 

af denne grundlæggende tekst i hans liv som 

én, der bor og arbejder i et Emmaus-

samfund.1 

”compañero” – der findes ikke noget godt dansk ord 
for en, der bor og arbejder i et Emmaus-samfund. 

https://www.emmaus-international.org/fr/actualites/56-memoire/2149-
https://www.emmaus-international.org/fr/actualites/56-memoire/2149-
https://www.emmaus-international.org/fr/actualites/56-memoire/2149-
https://www.emmaus-international.org/fr/actualites/56-memoire/2149-
https://www.emmaus-international.org/fr/actualites/56-memoire/2149-
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http://gtu.dk/PK140-6-7.pdf
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”Dette universelle manifest repræsenterer 

grundlæggende værdier, et livsideal: at være i 

stand til at hjælpe, give, gøre sit yderste for at 

nå den mest lidende. Som medlem af et 

Emmaus-samfund har jeg muligheden for at 

reparere mig selv – om man så må sige - med 

disse omsorgsfulde værdier. Takket være 

dette manifest genvandt jeg min værdighed, 

min menneskelighed, som jeg havde mistet 

ved livets ulykker. 

Manifestet inspirerer mig hver dag: Det er en 

model for livet, som jeg stræber efter, og som 

jeg prøver at dele med mine nærmeste. Det 

minder os om de værdier, der stort set er 

glemt i Europa og i verden i dag: "at byde 

velkommen", "at være solidarisk", "at dele". 

Disse værdier, der sætter mennesket i hjertet, 

er og skal forblive leitmotiv for Emmaus-

Bevægelsen og for hver enkelt af os. 

Husk, at dette manifest er arven fra Abbé 

Pierre’s arbejde! Han satte betingelserne for 

den gode krig mod fattigdom og udstødelse. 

I dag fejrer vi sammen 50-års jubilæum for 

dette manifest, og i løbet af disse år er vi nået 

langt. Vi har forenet os for at forsvare mænd 

og kvinders rettigheder, værdighed og frihed. 

Hver af os er forpligtet til at bekæmpe 

ulighed, hjælpe de svage og være 

opmærksomme på dårligdommene i vores 

lande. 

Emmaus-Bevægelsen har udviklet sig, mens 

den fortsat er opmærksom på befolkningens 

behov. Hvert Emmaus-samfund har på sin 

egen måde været i stand til at hjælpe mange 

mennesker. I dag er vi 350 Emmaus-grupper 

til stede i 37 forskellige lande. Det er enormt, 

og vi bliver stærkere hver dag på grund af 

vores evne til at mødes om en fælles sag. 

Men selv i dag er den gode krig ikke ovre. De 

problemer, som Abbé Pierre i sin tid var 

opmærksom på, er stadig aktuelle, og 

ulighederne øges stadig. Dette manifest er 

derfor stadig relevant, da flere og flere mænd, 

kvinder og børn lever under elendige forhold. 

Fattigdom, usikkerhed og moderne former for 

slaveri får lov at eksistere og kan påvirke 

enhver når som helst i deres liv, uanset køn, 

alder eller social baggrund. Den gode krig er 

ikke forbi. 

Kampen, vi fører, har været og er kun mulig 

takket være engagementet fra frivillige og 

medarbejdere i vores bevægelse. Gennem 

mine oplevelser forbliver jeg dybt bevæget 

over at se unge, der vover at forpligte sig, og 

som tør give deres tid til at hjælpe med at 

støtte vores sag og bidrage til den 

konstruktion, som Abbé Pierre har bygget. 

Denne ungdom er en skat, og Emmaus-

Netværket skal stole på ungdommen for at 

gøre fremskridt og sikre Abbé Pierre’s 

vedvarende værdier, hans erfaring og hans 

lære. I 1962 fortalte Abbé Pierre os: ”En 

civilisation måles gennem det raseri, den 

fremkalder hos sin ungdom.” Lad os bruge 

vores raseri konstruktivt, til at føre den gode 

krig. 

Endelig provokerer Emmaus-Bevægelsen 

forandringer: Lad os skabe forandringer med 

tillid til vores ungdom, med vores vitale 

kræfter! Lad os vove at tage forandringerne 

ind i vores krop og sjæl! Lad os være stemme 

for dem, der ingen stemme har! Dette sker 

ved at involvere alle i Emmaus-samfundene i 

hver beslutningsproces, i hver bestyrelse, på 

hvert møde. Det er for dem, Emmaus blev 

skabt. Lad dem være aktører og deltagere i 

deres liv! Det er, sådan vi kan fortsætte med 

at udleve dette Manifest, arven efter Abbé 

Pierre!” 

………………… 

Læs om Emmaus-samfundet i Satu Mare 

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

are-we/emmaus-around-the-

world/europe/romania/freres-europa.html  

På Emmaus Europas regionalforsamling den 28. – 

31. oktober 2019 i San Sebastián / Donostia i 

Spanien blev Paul Daroueche valgt til styrelsen 

for Emmaus Europa og Emmaus International. 
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