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Forum for International Solidaritet (FIS) uddeler mad til migranter 

(foto: Forum for International Solidaritet) 

 

Emmaus i Bosnien-Hercegovina 
 

- af Emmaus Europa 

- oversat af Naja Egede Kristensen fra 

Emmaüs en Bosnie-Herzégovine - 

Emmaus Europe (emmaus-europe.org) 

- fodnote af Jørgen Olsen. 

 

Uddrag fra et interview med Sabina Arnaut-Jahic, 

national delegeret for Bosnien-Hercegovina i  

Emmaus Europas repræsentantskab. 

 

Kan du fortælle os om, hvordan Emmaus startede 

i Bosnien-Hercegovina? 
 

Emmaus blev født i Bosnien-Hercegovina i 

sammenhæng med sammenbruddet i det tidligere 

Jugoslavien og konsekvenserne af krigen 1992-

1995. På denne tid var situationen ekstremt 

vanskelig og ustabil for alle i landet. I 1993 

begyndte den humanitære organisation "Røde 

Halvmåne" at arbejde med at åbne et offentligt 

køkken og uddele beskedne måltider til folk.  
 

I udlandet ønskede et stort antal organisationer at 

hjælpe befolkningen i Bosnien-Hercegovina under 

krigen, og en af dem var Emmaus International 

ledet af Franco Bettoli. De begyndte at levere 

nødhjælpskonvojer af fødevarer, medicin og andre 

fornødenheder til Tuzla kommune, og for at gøre 

det havde de brug for en lokal humanitær 

organisation til at hjælpe dem med distributionen 

af nødhjælpen.  
 

Således begyndte Emmaus International og Røde 

Halvmåne at arbejde sammen med en intensiv 

hjælp til flygtninge. 
 

Aktivisterne og entusiasterne, der arbejdede i 

dette partnerskab, udviklede ideen om at oprette 

en forening, der beskæftigede sig med Emmaus-

aktiviteter i Bosnien-Hercegovina.  
 

Den stiftende forsamling for den humanitære 

organisation "Forum for International Solidaritet - 

Emmaus" blev afholdt den 10. februar 1999 med 

det formål at yde hjælp til alle sårbare 

befolkningskategorier, der har brug for hjælp. Den 

stiftende forsamling definerede formålet som "at 

skabe, støtte og levendegøre ressourcer, hvor alle 

ved at være frie og respekterede kan opfylde deres 

behov og vise gensidig solidaritet" og deres vision 

som "at handle, så ethvert menneske, ethvert 

samfund, enhver nation kan leve, demonstrere og 

opnå gennem udveksling og deling i lige 

værdighed! ”

http://emmaus-europe.org/emmaus-en-bosnie-herzegovine-38240.html
http://emmaus-europe.org/emmaus-en-bosnie-herzegovine-38240.html
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I dag har Bosnien-Hercegovina to Emmaus-

grupper, et fuldt medlem og et prøvemedlem. 

 

Hvilke aktiviteter/initiativer ledes af Emmaus i 

Bosnien-Hercegovina i dag? 
 

Emmaus-grupperne i Bosnien-Hercegovina 

gennemfører mange aktiviteter i hele landet. 

Grupperne leder adskillige humanitære aktioner 

for at hjælpe de mest sårbare mennesker, såsom 

den daglige fordeling af måltider, omfattende over 

3.500 måltider om dagen i Bosnien-Hercegovina, 

den direkte støtte til de mennesker, der var dybt 

berørt af krigen (især med tabet af deres familier) 

eller indkvartering af gamle og hjælpeløse 

mennesker og personer med psykiske lidelser eller 

med handicap. 
 

En særlig ekspertise i Emmaus-grupperne i 

Bosnien-Hercegovina er hjælp til børnene på 

forskellige måder. Flere institutioner byder børn 

velkomne og giver dem et sikkert miljø at 

opvokse i og bedre muligheder for skolegang. 

Dette inkluderer støtte og hjælp til børnenes 

familier.  
 

Grupperne driver også tjenester for at forhindre 

vold mod børnene og opmærksomhed om sikker 

brug af internettet. 
 

Grupperne er også involveret i hjælp til flygtninge 

i Bosnien-Hercegovina såvel som i udlandet. De 

driver et meget vigtigt center til forebyggelse af 

menneskehandel og leder også adskillige 

solidaritetsinitiativer i verden med partnere i 

Afrika og Asien1. 

 

Hvordan er det gået siden sundhedskrisen, og 

hvordan tilpasser I jer situationen? 
 

Emmaus-grupperne i Bosnien-Hercegovina var 

meget involveret i at møde konsekvenserne af 

krisen. De udviklede deres distribution af mad og 

hygiejneprodukter i områder, hvor der ikke var 

støtte, og gav medicinsk udstyr til 

sundhedsinstitutioner.  
 

Volden mod børnene steg i løbet af denne tid, og 

mange flere mennesker brugte telefontjenesterne. 

 
1 PK142-7-8-9.pdf (gtu.dk) fortæller om et samarbejde 

mellem Emmaus-organisationer i Frankrig, Bosnien-

Hercegovina og Burkina Faso. 

Med deres gode erfaring med nødsituationer var 

grupperne i stand til at reagere ganske godt ved at 

ansætte flere mennesker til at køre 

nødsolidaritetsinitiativerne, tilpasse alle mulige 

aktiviteter online og udvikle nye 

online/telefoniske supporttjenester for at forhindre 

vold og psykologiske konsekvenser af krisen. 

 

Hvilke udfordringer står grupperne i Bosnien-

Hercegovina i øjeblikket overfor? 
 

En særlig udfordring i øjeblikket er situationen for 

flygtningene i landet. Siden begyndelsen af 2018 

har Bosnien-Hercegovina oplevet en drastisk 

stigning i antallet af migranter, der kommer ind i 

landet. Forskning har vist, at indvandrere i 

Bosnien-Hercegovina i gennemsnit har brugt 

omkring to år til at komme hertil, og nogle har 

været på farten i seks år.  
 

I Una-Sana-området, hoveddestination for 

migranter i Bosnien-Hercegovina, er 

modtagelsescentrene fulde, migranter har boet i 

fabrikshaller i to år, og det anslås, at 7.000 

mennesker lever uden for lejrene.  
 

På grund af pandemien og faldet i tilgængelig 

hjælp har et stigende antal migranter ikke mad, 

tøj, fodtøj og grundlæggende hygiejneforhold, 

fordi de for det meste bor i forladte bygninger 

eller i skove.  
 

I denne sammenhæng tilbyder FIS-Emmaus en 

facilitet som et dagcenter i Tuzla, hvor migranter 

har mulighed for at tage et bad, få nyt rent tøj og 

spise og hvile for en kort stund. Derudover vil 

aktiviteter relateret til distribution af varme 

måltider fortsætte såvel som nøddistribution af 

andre slags varer til mennesker på gaden.  
 

Derudover underskrev organisationen den 16. 

oktober 2020 protokollen for indkvartering af 

uledsagede mindreårige asylansøgere i Centeret 

for Børn og Unge i Doboj Istok – en underskrift 

om samarbejde med regeringen i Bosnien-

Hercegovina og andre relevante organisationer, 

der er involveret i processen med at støtte disse 

mennesker. Indkvarteringen startede i midten af 

november 2020.  

http://gtu.dk/PK142-7-8-9.pdf

