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Emmaus i Sverige

 

 
 

Loppemarkedet i Emmaus Uppsala  

i 1960’erne 
(foto: fra Emmaus Nordens arkiv) 

 

- af Emmaus Europa 

- oversat af Tina Jonstrup Larsen fra 

Emmaüs en Suède - Emmaüs Europe 

(emmaus-europe.org) 

- fodnote af Jørgen Olsen. 

 

Interview med Charlotte Wester, Sveriges 

nationale delegerede i Emmaus Europas 

repræsentantskab. 

Vil du fortælle om Emmaus’ begyndelse i Sverige? 
 

Det hele begyndte den dag, en håndfuld svenskere 

havde hørt om Abbé Pierres arbejde. De rejste 

derefter til Frankrig for at arbejde sammen med 

ham i et stykke tid. Inspireret af hans eksempel 

dannede de den første Emmaus-gruppe i Lund i 

Sydsverige i 1959. Men i modsætning til andre 

lande forsøgte tidlige svenske grupper for det 

meste at give håb til unge voksne ved at sende 

frivillige til Indien og Sydamerika.   
 

Næsten 50 år senere besluttede et fælles initiativ 

fra nogle grupper og enkeltpersoner, såsom 

Birgitta Göranson Iliste fra Svalorna Indien 

Bangladesh, Lund, og Christer Johansson 

(formand for Emmaus Sverige), at samle de 

svenske grupper i samme struktur. Emmaus 

Sverige blev etableret i 2008 og samler ti svenske 

organisationer, som alle arbejder i Emmaus' ånd. 

Indtil 2008 havde nogle af de svenske 

medlemsgrupper, der var medlemmer af Emmaus 

International, mistet forbindelsen og var mindre 

involveret i den internationale bevægelse. Deres 

motivationer, især ideologiske eller praktiske, var 

forskellige. Emmaus Sverige ønsker at være et 

netværk og en bro i bevægelsen, uanset om 

grupperne er en del af Emmaus International eller 

ej. I dag er fire ud af de ni svenske grupper 

medlemmer af den internationale bevægelse, og to 

er medlemmer på prøve. Men vi forsøger nu at 

genskabe forbindelsen ved at samarbejde med 

finnerne i en studiekreds om de grundlæggende 

tekster for Emmaus International med forkvinden 

for Emmaus Europe, som er vores nabo!1 

Hvilke aktiviteter udfører Emmaus i Sverige? 
 

Emmaus er en af hovedaktørerne i indsamlingen 

af tøj og brugte genstande i Sverige. Vi har samlet 

6.000 tons tøj i 2020. I alt er der omkring 180 

personer, som arbejder frivilligt i Emmaus i 

Sverige. 
 

Svenske grupper plejede at organisere et årligt 

solidaritetssalg for Emmaus International. Det var 

en mulighed for at øge bevidstheden om 

bevægelsens kampe og støtte solidariteten mellem 

Emmaus-grupper rundt om i verden. I de senere år 

og siden pandemien har det imidlertid været svært 

at organisere en begivenhed, der bringer alle 

sammen. Hver gruppe har organiseret sit eget 

solidaritetssalg. Det positive er, at det har været 

muligt at fortsætte disse solidaritetsaktioner.  
 

Grupper i Sverige står sammen om at forsvare 

bevægelsens værdier. For eksempel går de 

sammen om at fortælle om besættelserne af 

Vestsahara (af Marokko) og Palæstina (af Israel). 

Dette gøres hovedsageligt gennem politiske 

spørgsmål og oplysningskampagner, så som at 

skrive artikler og bøger, der inviterer til debat og 

skaber aktiviteter i vores butikker. Vi arbejdede 

også sammen om spørgsmål relateret til 

henholdsvis immigration og tendensen til, at mode 

skifter ekstremt hurtigt. 

 
1 Carina Aaltonen, Emmaus Åland, jf. billedet på 

forsiden 

https://emmaus-europe.org/emmaus-en-suede/
https://emmaus-europe.org/emmaus-en-suede/
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Emmaus Umeås genbrugsbutik 
(foto: Emmaus Umeå) 

 

Hvilke aktuelle udfordringer står de svenske 

grupper overfor? 
 

Svenske Emmaus-grupper skal forholde sig til 

konsekvenserne af øget konkurrence, ikke kun fra 

andre non-profit- organisationer, men også fra 

private virksomheder, der udnytter second-hand- 

markedet. For nogle grupper har behovet for at 

fordoble deres indsats for at indsamle tøj og 

genstande, for eksempel gennem visuel 

markedsføring, nogle gange været en udfordring. 

En af Emmaus Sveriges vigtige missioner er at 

skabe en platform for at dele så meget viden som 

muligt, forene kræfterne og være mere effektive 

sammen. 
 

En anden udfordring, der er værd at nævne, er 

hvordan vi som Emmaus-grupper i Sverige kan 

styrke vores arbejde med genbrug af genstande. I 

dag truer overforbrug vores planet. Som 

bevægelse er vores ambition at foreslå en anden 

måde at forbruge på, der er baseret på genbrug og 

reparation, samtidig med at vi støtter 

solidaritetsaktioner for at hjælpe mennesker i nød. 

Som aktører inden for bæredygtighed skal vi 

bidrage til at dele vores viden og påvirke debatter 

på en ansvarlig og begrundet måde.  

 

Hvordan har det været siden sundhedskrisen, og 

hvordan har I tilpasset jer situationen? 
 

Christer Johansson, formand for Emmaus Sverige, 

samt Emmaus Åkvarn og Emmaus Gryttby, 

mener, at de svenske grupper har håndteret en 

vanskelig situation godt. Alle grupper har lidt 

under pandemien og har haft deres egen vej ud af 

den. Flere grupper har brugt meget af deres 

arbejde på at tilpasse butikker og organisationer til 

restriktioner. Emmaus Sverige fulgte trop og 

gjorde en indsats for at hjælpe grupperne. 
 

Ifølge Birgitta Göranson Iliste, bestyrelsesmedlem 

i Svalorna Indian Bangladesh, har hendes gruppe 

formået at tilpasse sit programorienterede arbejde. 

Medarbejderne arbejdede for det meste 

hjemmefra, hvilket førte til udviklingen af nye 

mødeformer. Rejser som en del af praktikophold 

blev afbrudt, og udvekslinger blev gennemført 

online, herunder gennem virtuelle studiebesøg og 

digitale øvelser. Således er det meste af deres 

arbejde fortsat på en eller anden måde. 
 

Et vigtigt skridt for at kunne tilpasse sig har været 

støtte fra den svenske regering (og også i nogle 

tilfælde fra andre instanser). Siden epidemien 

brød ud, har det for eksempel været muligt at 

udsætte betalingen af skat og afgifter, hvilket har 

gjort en stor forskel for mange. 

 


