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Tegning af Janis Behm – foto: Emmaus HOME 
 

Vi skal lytte til de marginaliserede 
 

- af Julia Demaree, 

- oversat af Helene Sophie Holmgreen 

Hansen fra 

"We need to listen and learn from those we have 

denigrated and continue to marginalize." 

(emmaus-international.org) 

- Læs mere om HOME og den brede vifte af 

aktiviteter på gruppens profil hos 

Emmaus International 

HOME (emmaus-international.org) 

- fodnoter af Jørgen Olsen 

 

I disse – for USA – vigtige dage, hvor landet står 

midt i et præsidentvalg1, deler Julia Demaree, den 

tidligere leder af Emmaus Harlem2 og medlem af 

Emmaus H.O.M.E. (Organiserede Hjemmearbej-

dere for Mere Beskæftigelse) sine følelser for sit 

land. Hun skriver til os fra Maine, hvor hun arbej-

der i håndværksbutikkerne i Emmaus H.O.M.E. 
 

"I morges vågnede jeg med mit ansigt indsmurt i 

mudder. Det var ikke en skønhedsmaske. Det var 

ikke en Covid-maske. Det var maske af rædsel 

over, hvor ekstremt vores land er blevet. Min 

maske er ude af sig selv af skam.  
 

Når jeg spejder ud af dens revner, ser jeg mere 

end jeg kan bære. Jeg ser vores land ude af stand  

til at vriste sig fri af lænkerne af dets fortid. 

Slaveparadigmet har kvælertag på vores kultur.  

 
1 Originalteksten blev bragt på Emmaus Internationals 
hjemmeside den 5. november 2020. 

 

 

Vi blev rige af at bruge andre mennesker som 

slaver. Nu er vi slaver for købekraften som penge 

har. For os er regering og virksomheder 

sammenkoblet ondskab. Vi har forspildt vores 

jords store potentiale.  
 

Penge kan ikke købe moral eller oplysning. Vi 

skal lytte til og lære af dem, vi har nedgjort og 

fortsat marginaliserer. Vi skal overholde traktater, 

respektere de ældre, beskytte børnene, rette op på 

skaderne, og værdsætte immigranter. Der er så 

meget vi må gøre for at vaske mudderet af vores 

ansigter. 
 

Grådigheden ligger dybt i vores DNA. Jeg tror på, 

at forandringen kun kan komme fra en slags 

revolution. Unge mennesker forstår dette, og de 

køber ikke vores nuværende situation. De er på 

gaderne, i vores fængsler og ude på landet og 

kæmper for mere retfærdige sociale kontrakter. 

Vores luft er tæt af forureningen fra 

uretfærdighed. Selv Moder Jord insisterer på en 

udrensning.  
 

Jeg er oppe i alderen, men jeg prøver at holde den 

unge side af mig i live ved at dedikere mig til 

fællesskabet i H.O.M.E. Der har jeg privilegiet og 

udfordringen af at kæmpe for det almennyttige. 

Det fjerner noget af smerten fra at føle sig 

hjælpeløs.” 

 

2 En nu nedlagt Emmaus-gruppe i New York. 
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