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Solidaritet med Ukraine 
 

 
 

Emmaus Oselya, Lviv, sorterer tøj 
(foto: Emmaus Oselya) 

 

- af Emmaus Europa  

- oversat af Sara Grund Sørensen fra 

https://mailchi.mp/4434163fa93f/ukraine-

update-and-needs?e=ec997608dc  

- forkortet og opdateret af Jørgen Olsen. 

Emmaus er i udgangspunktet en bevægelse, der 

arbejder langsigtet. Men nødhjælp kan være 

nødvendig – f.eks. i forbindelse med Ruslands 

invasion af Ukraine. 
 

De to ukrainske organisationer, Oselya i Lviv og 

Nasha Kata i Drohobych (medlem på prøve), er 

ikke blevet bombet, mens dette skrives; men 

begge har været nødt til at lukke deres butikker.  
 

Oselya modtager og skaffer boliger til internt 

fordrevne mennesker som flokkes til Lviv samt 

uddeler mad og tøj til mennesker, som fortsætter 

deres rejse til Polen, Rumænien m.fl. De 30 

medlemmer af Emmaus-samfundet syr 

camouflagetøj og fortsætter deres arbejde med at 

støtte hjemløse. 
 

Nasha Khata lægger hus til en familie og er parat 

til at modtage flere, som flygter fra krigen i det 

østlige Ukraine og som fortsætter deres rejse 

vestpå. De 60 medlemmer af Emmaus-samfundet 

organiserer endvidere maduddeling.  
 

Lederen Vasily er, som reservesoldat, blevet 

indkaldt og er rejst til fronten.  
 

Emmaus Lublin (Polen) lægger hus til ti flygt-

ninge. Gruppen hjælper med at henvise flygtninge 

til modtagelsescentre. Desuden modtager Emmaus 

Lublin effekter fra Emmaus i bl.a. Frankrig og 

sender sagerne videre til Oselya i Lviv. 
 

Emmaus Rzeszow (Polen) har 12 mennesker 

boende i sit socialcenter og har hjulpet med at 

åbne et bosted for omkring 60 mennesker.  
 

Emmaus Brat Albert (Krakow og Nowy Sacz i 

Polen) lægger også hus til flygtninge. De donerer 

de ting de kan undvære, som de fordrevne 

mangler. Solidaritetssalg til støtte for Ukraine 

organiseres jævnligt.  
 

Emmaus Iasi (Rumænien) har 50 ukrainske 

familier boende og sender senge, madrasser, 

tæpper og mad til Ukraine.  
 

Emmaus Targu Jiu (Rumænien) har sendt to 15 

tons lastbiler til kontakter i Ukraine og forbereder 

en tredje.  
 

Emmaus Satu Mare (Rumænien) ligger få km fra 

grænsen til Ukraine langt mod vest. De lægger 

hus til flygtninge, især de lidt ældre børn, hvis 

forældre er vendt tilbage til Ukraine. Emmaus-

gruppen ligger på ruten til Vesteuropa og gør klar 

til at sørge for hjælp til planlægning til fordrevne 

mennesker, som ønsker at komme til Ungarn. 

Emmaus Satu Mare arbejder også med uddeling af 

mad mm. 
 

Emmaus Geo (Tbilisi i Georgien – prøvemedlem 

af Emmaus) har uddelt tøj og toiletsager til over 

500 ukrainske flygtninge. 
 

CNZD i Kroatien (prøvemedlem af Emmaus) 

hjælper over 350 kvinder og børn fra Ukraine. 

CNZD betyder Center for Savnede og Mishand-

lede Børn – centeret er beliggende i byen Osijek. 
 

Emmaus Europa har fra sine medlemsorgani-

sationer indsamlet og videresendt næsten 700.000 

€ til støtteaktionerne for Ukraine, af hvilke vi kun 

har fundet plads til at nævne nogle få. 

…………………… 
 

I disse artikler fortælles om de normale aktiviteter 

i de ukrainske Emmaus-organisationer  

PK148-10-12.pdf (gtu.dk). 

Oselya (emmaus-international.org) 
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