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Udsnit af loppemarkedet i Emmaus Kraków 

(foto: Emmaus Kraków) 

 

Emmaus i Polen 
- af Emmaus Europa 

- oversat af Sara Grund Sørensen fra 

Emmaus in Poland - Emmaus Europe 

(emmaus-europe.org) 

- fodnoter af Jørgen Olsen. 

 

Interview med Grzegorz Hajduk, Polens nationale 

delegerede i Emmaus Europas repræsentantskab.  

 

Kan du fortælle os hvordan Emmaus begyndte i 

Polen? 
 

Det begyndte, da grundlæggerne af samfundene i 

Lublin og Nowy Sącz kom i forbindelse med 

repræsentanter fra Emmaus International og 

takket være støtte fra franske samfund og 

Emmaus-Samfundet i Köln.  

 

 
1 Brat Albert (1845 – 1916) var en legendarisk skikkelse 
inden for Polens katolske kirke jf. St. Albert 
Chmielowski - Saints & Angels - Catholic Online. Det er 

 

Emmaus Lublin blev grundlagt i 1995. I 1999 

blev et samfund stiftet i Nowy Sącz som i 2003 

grundlagde et nyt samfund i Kraków – Nowa 

Huta. En enkelt organisation, Emmaus Brat 

Albert, styrer nu disse to steder.  
 

Emmaus Brat Albert1 begyndte at følge Emmaus’ 

ånd i 1999. Med hjælp fra mange Emmaus-

samfund på tværs af Europa har vi lavet en stor 

udvidelse og moderniseret bygningen, hvor 

Emmaus-samfundet blev grundlagt.  
 

Vi opførte også en bygning og en gård i Krakow. 

Nu om dage arbejder vi sammen for at opnå mere 

værdige og ærlige liv, for at bygge et mere 

retfærdigt samfund, og for at hjælpe dem som 

oplever fattigdom og udstødelse.  

naturligvis ikke – hverken i Polen eller andre steder – 
nogen betingelse for at arbejde i Emmaus, at man 
bekender sig til en bestemt religion. 

https://emmaus-europe.org/language/en/emmaus-in-poland/
https://emmaus-europe.org/language/en/emmaus-in-poland/
https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=7021
https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=7021
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Endnu et samfund blev grundlagt i 2007 i 

Rzeszów. Efter finansielle problemer relateret til 

konstruktionen af et nyt hus i de seneste år, 

bevæger projektet sig nu fremad med hjælp fra 

vores Emmaus-venner. 

 

Hvilke aktiviteter gennemfører Emmaus i Polen? 
 

Emmaus-samfundene i Polen fokuserer på at 

samle og sælge genbrugsvarer, som er Emmaus’ 

traditionelle aktivitet. Vi har også tømrer/snedker-

værksteder samt køkkenhaver, hvor nogle af 

medlemmerne af samfundene arbejder. 
 

I Lublin bliver en italiensk-tyrkisk restaurant 

styret af Emmaus-samfundet og har plads til op til 

75 kunder. Under corona-nedlukningen var dette 

naturligvis ikke muligt; men de tilpassede sig 

situationen ved at tilbyde take-away-service.  

I Lublin styrer de også De styrer også et større 

møbelprojekt i samarbejde med de lokale 

myndigheder.  
 

Alle vores Emmaus-samfund er blevet skabt af 

mennesker2 som tidligere har været hjemløse. I 

dag er der 16 beboere i Rzeszow, 34 i Brat Albert 

og 25 i Lublin. Overordnet set er 100-120 

mennesker involveret i Emmaus i Polen, idet vi 

også enkelte ansatte og en del frivillige. Ud over 

vores Emmaus-samfund har vi også herberger for 

hjemløse, især i Brat Albert.3 

 

Hvordan har tingene været siden sundhedskrisen, 

og hvordan har I tilpasset jer situationen? 
 

Vi troede, det ville blive værre; men på grund af 

det administrative kaos og de selvmodsigende 

retningslinjer, var det muligt for os at fortsætte 

med at sælge i vores butikker. Nogle af vores 

grupper udviklede derudover online butikker,  

hvilket skabte en ny mulighed for at bibeholde 

vores aktiviteter. Pandemien gik uden om vores 

samfund. Nu er alle medlemmerne  

vaccinerede, og vi er mere optimistiske i forhold 

til fremtiden! 

 

 

 

 
2 Den engelske tekst bruger ordet ”companions” og 
den franske ”compagnes” (kvinder) og ”compagnons” 
(mænd) = samlevende arbejdsfæller.  

 

Hvilke udfordringer møder grupper i jeres land 

(nu og før krisen)? 
 

 

Den største udfordring er at bibeholde vores 

samfund og fortsætte vores samarbejde mellem 

dem. Pandemien har i høj grad begrænset vores 

direkte kontakt mellem medlemmer af grupperne; 

men vi prøver på at mødes så ofte som muligt.  
 

Vi er ikke særligt rige samfund; derfor har vi 

problemer med at opretholde vores finansielle 

likviditet, og vi arbejder konstant på at sikre den 

bedste fremtid overhovedet muligt for 

medlemmerne af vores samfund.  

 

Kan du tilføje nogle ord omkring den politiske 

situation i landet? 
 

Den politiske situation i vores land er ikke særlig 

stabil. De højreorienterede populister, som har 

siddet på magten i 6 år, har ført os til at have det 

højeste niveau af inflation i 30 år. Der er 

hårdknuder i forhold til ind- og udlandspolitik, 

mens korruption og nepotisme blomstrer. Men 

fordi de lagde penge i de rette lommer, nyder de 

stadig stor popularitet, og det er svært at forudse 

resultatet af det næste valg.  
 

Indflydelsen fra den katolske kirke ift. magt og 

lovgivning er stigende − i særdeleshed når det 

gælder moralske anliggender og uddannelse.  
 

Nationalistiske og fremmedfjendtlige ideer er 

flammet op, og der er blevet igangsat en 

kampagne imod LGBT-personer.  
 

Kaotiske ændringer i loven truer os med at blive 

ekskluderet fra den Europæiske Union. Vores 

medlemskab af NATO bliver mere og mere fiktivt 

for hver dag, der går, og der er adskillige tegn på, 

at vores land bliver skubbet i armene på Rusland. 

3 Må formodes at være beregnet for mennesker, der 
har brug for akut husly, men ikke ønsker at bo og 
arbejde i samfundene. 


