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Loppemarkedet i Emmaus-Samfundet i Ivry, sydøstlig forstad til Paris 
(foto: Nathalie Bardou / Hans Lucas)  

 

Emmaus i Frankrig 
 

- af Emmaus Europa 

- oversat af Patricia Langvad Jensen fra 

https://emmaus-europe.org/emmaus-en-france/ 

- fodnoter af Jørgen Olsen. 

 

Interview med Annick Berthier, afgående national 

delegeret for Frankrig i Emmaus Europas 

repræsentantskab, støttet af den nyvalgte 

delegerede Pierre-Yves Lenglart. 

 

Kan du fortælle os, med dine egne ord, om 

begyndelsen for Emmaus i Frankrig? 
 

Ved Emmaus’ begyndelse var der kun EN 

MAND, Abbé Pierre. 
 

En mand, der vidste hvordan man forener en 

anden mand, så 10, så 100, så tusinde andre mænd 

og kvinder omkring de svageste og mest 

hjælpeløses sag. 
 

For dem som vil vide mere: I kan finde historien 

om begyndelsen af bevægelsen på Emmaus 

Internationals hjemmeside.1 

 

Hvilke forskellige aktiviteter og indsatser 

varetager Emmaus i Frankrig? 
 

I tal består Emmaus i Frankrig af 240 

medlemsgrupper i Emmaus Europa og 480 

salgssteder. Nogle grupper har flere salgssteder, 

op til 4. For at få en idé af Emmaus Frankrigs 

omfang tæller vi 6,893 kvinder og mænd, som bor 

og arbejder sammen i Emmaus-samfund2 

 
1 News (emmaus-international.org) – som det gælder 

for alt skriftligt materiale vedr. Emmaus International, 

kan man skifte mellem fransk, engelsk og spansk. 
 

2 På fransk compagnes (kvinder, som udgør 18 pct. af 

beboerne i de franske Emmaus-samfund) og 

compagnons = samlevende arbejdsfæller. Det er inden 

for Emmaus langt mere udbredt i Sydeuropa 

sammenlignet med Nordeuropa, at man bor og arbejder 

sammen.  

https://emmaus-europe.org/emmaus-en-france/
https://www.emmaus-international.org/en/
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Dertil 13.000 frivillige uden hvilke Emmaus ikke 

ville fungere!3  
 

I 2020 indsamlede man 288.000 ton varer, et tal 

der er steget med 42 % på 10 år. Ud af disse 

288.00 ton bliver 45% genbrugt, 50% 

genanvendt,4 og kun 5% ender som affald. 
 

Aktiviteterne har virkelig udviklet sig i 72 år! 

Emmaus begyndte med oprettelse af Emmaus-

samfund = bofællesskaber.5 De blev udviklet i tal, 

kapacitet og kvalitet. I dag tæller vi 120 Emmaus-

samfund i Frankrig!  
 

I de senere år har vi også observeret nye 

aktiviteter, som solidarisk handel, etablering af 

økologiske arealer, gartnerier, osv. Ved siden af 

Emmaus-samfundene er andre slags Emmaus-

grupper ligeledes blevet udviklet.  
 

En bredere vifte af økonomisk aktivitet har mere 

og mere fundet indpas i det franske Emmaus-

landskab. Flere og flere nye eksperimenter ser 

dagens lys, nogle på forsøgsbasis, og særligt dem, 

der angår adgang til nye teknologier og/eller 

beskyttelse af miljøet, lige rettigheder eller fortsat 

beskyttelse af de svageste. 
 

Den historiske mobilisering om adgang til boliger 

og social handling fylder fortsat en del.6 Vi 

beskæftiger os især med fortalervirksomhed og 

adgang til boliger, som foranlediget af Abbé 

Pierre Fonden7 i Frankrig og i udlandet, for 

eksempel aktionen for anstændige boliger for alle 

sociale grupper, foruden nødherberger, som 

organisationen Emmaüs Solidarité i Paris står for. 
 

Aktiviteterne, der udføres af Emmaus-grupperne i 

Frankrig, er meget mangfoldige og kan fortsat 

spejle sig i hinanden. Nye grupper med nye ideer 

fortsætter med at se dagens lys. Det er svært at 

være udtømmende, Emmaus er altid i bevægelse! 

 

 

 
3 Dette samlede antal aktive på ca. 20.000 udgør godt 

halvdelen af det samlede antal aktive i bevægelsen på 

verdensplan. 
 

4 Forstået som materialer, der får nyt liv via en 

forarbejdning, dvs. papirvarer og metaller mv. 
 

5 På fransk communautés. 
 

6 I de første Emmaus-år efter 1949 var den betydeligste 

aktivitet at bygge huse til hjemløse. 
 

7 En selvstændig Emmaus-organisation Fondation 

Abbé Pierre. 

 

Hvad står på spil, som de franske Emmaus-

grupper konfronteres med i dag? 
 

De franske grupper har oplevet krisen som enhver 

anden, men med megen slagstyrke. Nedlukningen 

af salgssteder har fremprovokeret et fald i 

indtægter, der delvist er blevet kompenseret takket 

være statshjælp og offentlig solidaritet. 
 

Sundhedskrisen har afsløret den galoperende 

stigning i fattigdom i Frankrig. Vi tænker navnlig 

på forsvindingen af “småjobs”, særligt for de 

unge, ophævelsen af tidsbestemte kontrakter, eller 

den fortsatte forsvinding af illegalt arbejde for 

især mennesker uden papirer.8 Situationen er 

meget foruroligende. 
 

I økonomiske termer står de franske grupper også 

i en vigtig og voksende konkurrence på området 

for genbrug og genanvendelse.9 “Second hand” 

har medvind, nemlig gennem en anden måde at 

forbruge på, især blandt de unge, og på grund af 

økonomisk nødvendighed. Salgssider på nettet 

med second-hand-varer breder sig, de store 

butikskæder har afdelinger dedikeret til second-

hand i deres butikker... Alle disse aktører har en 

overlegen kommunikationskraft sammenlignet 

med vores, hvilket tvinger os til fornyelse! 
 

Grupperne og særligt Emmaus-samfundene byder 

et stort antal immigranter velkomne, der står i en 

irregulær administrativ situation.10 Mange bor på 

gaden eller i midlertidige lejre. Deres ankomst i 

Emmaus’ samfund ændrer disse gruppers profil, 

da, for størstedelens vedkommende, deres mål 

ikke er at blive i længere tid som det kunne have 

være tilfældet tidligere.  

 

Hvordan går det efter Covid-19 og hvordan har I 

tilpasset jer situationen? 
 

Covid-19 har medført en særlig opmærksomhed 

på hygiejne og sundhedsanvisninger. Pandemien 

har medført punktvise nedlukninger, men 

grupperne har tilpasset sig med seriøsitet og 

aktiviteten er vel genoptaget i dag!11 

 

 
8 Typisk mennesker fra andre verdensdele, som er 

kommet ind i Frankrig uden dokumentation for, hvem 

de er. 
 

9 Jf. note 4. 
 

10 Jf. note 8. 
 

11 Vedr. bagsidebilledet – se side 2!  
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