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Emmaus i Ukraine 

Interview med Grigory Semenchuk, 

Ukraines nationale delegerede i Emmaus Europas regionalråd 
 

- af Emmaus Europa 

- oversat af Tina Jonstrup Larsen fra 

Emmaüs en Ukraine - Emmaüs Europe 

(emmaus-europe.org) 

- noter af oversætteren og af Jørgen Olsen.  

Vil du fortælle om opstarten på Emmaus i 

Ukraine? 
 

Det hele begyndte i 2002, da stifteren af Emmaus, 

Olesya Sanotska, besøgte Emmaus-samfundet i 

Lublin i Polen. På det tidspunkt arbejdede hun 

frivilligt for organisationer, der hjalp mennesker 

med afhængighedsproblemer. Hun krydsede stier 

med mange hjemløse og stofmisbrugere. Hun var 

optaget af, hvordan man kunne øge støtten til 

disse mennesker. Hun var blevet inviteret til Polen 

for at se, hvordan foreningerne arbejdede der.  
 

Efter at have besøgt Emmaüs i Lublin, besluttede 

hun og hendes kollega, Roman Prochko, at oprette 

et samfund i Lviv efter Emmaus-modellen.  

Lederen af Emmaus i Lublin, Zbigniew 

Drazkowski, støttede dette initiativ. Han 

inviterede Olesya Sanotska til at komme og 

fortælle om sit projekt på et møde i Emmaus 

International i Polen i 2003. Hun deltog, og 

repræsentanterne for Emmaus besluttede sig for at 

hjælpe hendes nye organisation Oselya med at 

købe et gammelt hus tæt på Lviv. Nogle uger 

senere blev de første medlemmer budt velkomne i 

samfundet. Da det tog lang tid for organisationen 

at få påbegyndt sine første økonomiske aktiviteter, 

ansøgte Oselya først om prøvemedlemsstatus i 

2008 og blev medlem af Emmaus-Bevægelsen i 

2010.   

 

Hvilke aktiviteter udfører Emmaus i Ukraine? 
 

Emmaus Oselya påtager sig ”klassiske” Emmaus-

aktiviteter. De leder et samfund med 30 

medlemmer, samler genbrugsvarer og bestyrer to 

salgssteder. Medlemmerne arrangerer 

møbelfremstillingsworkshops og leverer betalte 

tjenester til lokalbefolkningen. Da Oselya var den 

første organisation, der hjalp hjemløse i Lviv (og 

en af de første i Ukraine), har den også siden sin 

begyndelse tilbudt alle former for social service til 

hjemløse.  
 

Siden 2003 har vi tilbudt varme måltider i Lviv 

centrum hver torsdag til 100 hjemløse. Retterne 

tilberedes af medlemmerne af vores samfund.1  
 

Hvert år arrangerer vi også jule- og påskemåltider 

for 400-500 hjemløse. I 2008 åbnede vi et socialt 

center, hvor folk fra gaden kan komme og tage sig 

et bad, få vasket deres tøj, blive klippet, finde 

noget nyt tøj og spise et måltid. Endnu i dag er 

dette center det eneste, der tilbyder denne form for 

service til hjemløse i byen Lviv.  
 

Vi arrangerer begivenheder, hvor vi gratis uddeler 

tøj og andre varer til familier med en lav 

indkomst. Siden sin oprettelse har Emmaus 

Oselya været de hjemløses talerør og varetager de 

fattiges interesser. I denne by blev de hjemløse 

knap nok registreret, hvorfor vi var nødt til at gøre 

lokalbefolkningen opmærksomme på problemet.  
 

Uden denne indsats ville vi ikke have været i 

stand til at indsamle brugte genstande, styre vores 

aktiviteter økonomisk samt levere tjenester for de 

hjemløse. 
 

For fortsat at synliggøre vores kamp, har vi 

arrangeret mange offentlige begivenheder, så som 

udstillinger, konferencer, modeshows med 

genbrugstøj og loppemarkeder for at tale om 

hjemløse-problemet. I to år udgav vi et tidsskrift, 

foruden at vi har udgivet en bog om Abbé Pierre 

og Emmaus-Bevægelsen i 2017, skrevet af den 

berømte ukrainske forfatter, Andrey Kurkov.  

 

 
1 Se en uddeling af måltider på forsiden af Projekt & 
Kultur nr. 147 projekt_og_kultur_nr_147.pdf (gtu.dk) 

https://emmaus-europe.org/emmaus-en-ukraine/
https://emmaus-europe.org/emmaus-en-ukraine/
http://gtu.dk/projekt_og_kultur_nr_147.pdf
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Medlemmerne af Emmaus-Samfundet Oselya i Lviv, Ukraine 
(foto: Emmaus Oselya) 

 

 

Vinteren i 2006 var hård. I den periode slog 

Emmaus Oselya telte op og gav dermed husly til 

300 mennesker. Som opfølgning åbnede det første 

center for overnatninger dørene i Lviv2.  
 

Siden vinteren 2006 har vi øget antallet af 

frivillige aktioner, så snart temperaturen falder. 

Medlemmerne af Emmaus-samfundet uddeler 

varme måltider, te og tøj til de hjemløse, som de 

møder om aftenen i byen. I 2011 åbnede Oselya-

gruppen også et permanent herberg, som i dag 

huser 14 voksne og 4 børn. I 2013 var Oselya den 

første organisation, som installerede containere 

beregnet for tøj til genbrug. Andre NGO’er3 har 

fulgt trop og har etableret sig i flere byer over hele 

landet. Først havde vi kun tre containere. Nu er 

der 30 af dem overalt i byen.    
 

Takket være støtten fra europæiske Emmaus-

grupper, begyndte vi i 2019 at bygge et 

genbrugscenter med lagerplads til opbevaring og 

 
2 Det fremgår ikke, hvem der driver det – sandsynligvis 
kommunen. 

sortering af de ting vi indsamler. Arbejdets 

afslutning var planlagt til maj 2021.   
 

Samfundet i Nasha Khata i Drohobych ansøgte for 

nylig om prøvemedlemskab i Emmaus. De har 

været en af Oselyas og Emmaus Europas tidligste 

partnere i Ukraine. Nasha Khata har specialiseret 

sig i at indsamle genbrugsvarer som tøj, sko, 

bøger og møbler. De sorterer, reparerer og klargør 

de indsamlede effekter til genanvendelse. 

Gruppen er også dygtig til landbrugsaktiviteter. 

Der bor 34 mennesker i samfundet, og de bakkes 

op af 15 frivillige.  

 

Hvordan har I klaret sundhedskrisen og hvordan 

har I tilpasset jer problemet? Hvilke udfordringer 

er de ukrainske grupper helt aktuelt konfronteret 

med? 

(fortsættes side 12) 

 

3 NGO: En forkortelse for Non Governmental 
Organization, hvilket er en betegnelse for en 
ikke-statslig organisation. 
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Emmaus i Ukraine 

(fortsat fra side 11) 
 

Emmaus Oselya har siden sin oprettelse i 2003 

mødt flere vanskeligheder. I begyndelsen havde 

ukrainerne ingen tillid til NGO’erne, der var et nyt 

fænomen i vores land. Ingen vidste, hvordan man 

kunne hjælpe de hjemløse. Man betragtede dem 

som dovne mennesker, der nægtede at arbejde, til 

trods for at mange mennesker befandt sig på 

gaden i 90’erne efter Sovjetunionens 

sammenbrud.  
 

Da de ukrainske NGO’ere ikke må generere 

indtægter gennem deres aktiviteter, måtte vi finde 

en løsning på dette problem. Vi accepterer derfor 

”frivillige bidrag” for enhver brugt vare, der 

findes i vores butikker, da vi ikke har autorisation 

til at sælge varerne. Vi kan heller ikke sælge 

donationer, som vi modtager fra udlandet. Derfor 

ønsker vi ikke at modtage effekter fra andre 

europæiske grupper, eftersom alt hvad vi 

modtager skal uddeles gratis, og myndighederne 

overvåger enhver forsendelse.   
 

I Ukraine modtager NGO’ere generelt ingen 

statsstøtte. Vi modtager dog nogle tilskud fra de 

lokale myndigheder, hvilket imidlertid kun svarer 

til 3 pct.af vores årlige budget. På trods heraf, har 

vi formået at organisere aktiviteter med en 

økonomisk gevinst, der kan dække vores 

driftsomkostninger. Takket være disse midler kan 

vi nu også gennemføre solidaritetsinitiativer. 
 

Pandemien vanskeliggjorde vores opgave, da 

vores butikker var lukket i flere måneder i 2020 

og i foråret 2021. Vi besluttede os derfor for at 

organisere indsamlinger og gennemføre andre 

handlinger så som rengøring af byens gader og 

tilbyde havearbejde for lokalbefolkningen. 

Emmaus International har givet os en betydelig 

støtte i denne vanskelige periode.   

 

Under pandemien og nedlukningen blev vi talerør 

for de hjemløse, som var blevet efterladt i byens 

øde gader. Vi specialiserede os i at yde dem støtte 

og være opmærksomme på deres rettigheder under 

pandemien. Befolkningen i Lviv mobiliserede sig 

også for at støtte dem. På trods af vores 

økonomiske vanskeligheder holdt vi Emmaus-

samfundet i live, og vi fortsatte vores 

solidaritetsaktioner, da vi eksempelvis uddelte 

måltider, tilbød hjælp til personlig hygiejne og 

delte oplysninger ud vedrørende Covid-19.  
 

Vi har akut brug for et nyt køretøj, da to af vore 

lastbiler er gamle og regelmæssigt skal repareres. 

Uden et fungerende køretøj vil det være yderst 

vanskeligt for os at indsamle brugte genstande fra 

containerne og bringe dem hjemad. 

 

Siden 2014 har Donbass-regionen været generet 

af en væbnet konflikt med Rusland. Kan du 

fortælle os mere om den aktuelle situation? Hvilke 

konsekvenser har samfundskrisen for konflikten?   
 

I nogen tid har antallet af Covid-19 tilfælde været 

faldende. Den tredje bølge ser ud til at være slut, 

og vores region har for nyligt kunne åbne op igen. 
 

Den massive udsendelse af russiske tropper ved 

grænsen udgør en alvorlig trussel for Ukraine, da 

mere end 120.000 russiske soldater er til stede i 

grænseområdet. Hver dag taler man i de russiske 

medier om muligheden for en krig med Ukraine.  
 

Pro-russiske seperatistgrupper i øst truer med at 

skifte til en mere direkte konfrontation. Vi ved 

desuden, at Rusland er begyndt at uddanne 

reserveofficerer. Alle disse begivenheder strider 

mod tidligere aftaler og forhandlinger om en 

løsning af situationen i det østlige Ukraine.  
 

Vi takker vore venner rundt om i verden, der 

støtter Ukraine og vores ønske om at genvinde 

vores territoriale integritet. Det er ekstremt vigtigt 

for os, at andre lande modsætter sig yderligere 

russisk ekspansion i Ukraine. 

 


