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Formandens beretning for 2021-2022 

Jeg er glad for at arbejde i Emmaus-Bevægelsen, 

hvor jeg nu snart har været med i 53 år!  
 

Til at begynde med var det hårde, men meget 

meningsfulde klunserarbejde, nærmest en slags 

terapi, som kompenserede for dybe, private 

frustrationer, i erkendelse af, at uanset hvor meget 

man havde at døje med, så kunne det give mening 

at arbejde for andre, der var langt værre stillet. 
 

En gang imellem må jeg lige huske mig selv 

på, at alle andre aktive i Emmaus, herunder 

Genvej til Udvikling, hver især har andre 

grunde til at være der end jeg. 
 

Og heldigvis kom jeg relativt hurtigt i gang 

med at kunne argumentere mindre privat og 

mere sagligt for bevægelsens relevans. Det 

kan jeg stadig, synes jeg selv. Det står enhver 

frit for at gå ind på hjemmesiden for Emmaus 

International: News (emmaus-

international.org), og for nylig er der udgivet 

en rapport, som byder på en grundig 

gennemgang af de mange forskellige 

aktiviteter og begrundelserne for disse:  

RAPPORT_MONDIAL_EN_web.pdf 

(ourvoicesmatter.international) 
 

Her fortælles bl.a. om – ud over det 

omfattende og alsidige genbrugsarbejde, som 

er hovedaktiviteten – økologisk landbrug, 

vandforsyning, kamp mod menneskehandel, 

styrkelse af kvinders situation, styrkelse af 

oprindelige folks situation og meget andet, 

herunder bæredygtig handel, jf. artiklen side 4 

og 5.  
 

Både hjemmesiden og rapporten kan – som alt 

officielt materiale fra Emmaus – læses på 

engelsk, fransk og spansk. 
 

Et aspekt har jeg gjort særlig meget ud af de 

seneste år: Ligeværdige omgangsformer – det 

står ligefrem på mit visitkort. Jeg har 

behandlet temaet i en del blogindlæg på 

Globalnyt, senest 

Vi har været der længe | Globalnyt  
 

Der er i dag 354 medlemsorganisationer i 

Europa, 7 i Asien, 17 i Afrika og 36 i 

Amerika. I den internationale styrelse sidder 

12 europæere og 4 fra hver af de andre 

verdensdele. Dertil kommer 

paraplyorganisationer for hver verdensdel og 

hvert land. Dette indebærer, at forenings-

medlemmer fra især Asien og Afrika meget 

nemt får sådanne tillidsposter, når der er så få 

organisationer at hente dem fra.  
 

Foreninger, der søger optagelse i Emmaus, får 

at vide, at: 

1) Emmaus er ikke en lomme, man kan 

tømme en gang imellem. Man tager 

del i bevægelsens liv. 

2) Foreningen skal være demokratisk 

opbygget og have en folkelig 

forankring, der rækker videre end 

nogle få ildsjæle og nærmeste familie 

og venner. 

3) Organisationen skal udforme og følge 

en strategi mod økonomisk 

afhængighed. 
 

Eftersom der især i Afrika er mange 

mennesker, der ikke kan læse og skrive, bliver 

det organisatoriske fordelt blandt meget få. 

Men et pænt antal Emmaus-folk fra den 

sydlige verden har accepteret bevægelsens 

karakter så meget, at det internationale 

forretningsudvalg i årene 2016-2022 består af 

to franskmænd m/k, en beniner (formand), en 

ivorianer, en peruvianer, en inder og en 

colombianer. 
 

Nogle af de aktive har slidt sig selv op og har 

forladt denne verden efter kun omkring et 

halvt hundrede år. Eksempler er ukraineren 

Olesya Sanotska, benineren Justine Michayi 

og burkineren Monique Kaboré. De to 

sidstnævnte repræsenterede de to 

organisationer, som GtU importerer håndværk 

fra direkte med posten, AFA og Pag-la-Yiri. 

De øvrige varer passerer et dansk mellemled, 

inden de havner hos os, jf. bl.a. PK150-4-

5.pdf (gtu.dk) om Hammershus Fairtrade. 
 

 

https://www.emmaus-international.org/en/
https://www.emmaus-international.org/en/
https://www.ourvoicesmatter.international/wp-content/uploads/2021/10/RAPPORT_MONDIAL_EN_web.pdf
https://www.ourvoicesmatter.international/wp-content/uploads/2021/10/RAPPORT_MONDIAL_EN_web.pdf
https://globalnyt.dk/vi-har-vaeret-der-laenge/
http://gtu.dk/PK150-4-5.pdf
http://gtu.dk/PK150-4-5.pdf
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Siden Kaborés død har Pag-la-Yiri delt det 

overordnede ansvar mellem to ledere, Aïcha 

Sissoko og Suzanne Waré.  

  

Fristelser 
 

AFA står for Association des Femmes Amies = 

Kvindernes Venskabsforening; men det er en 

mand, vi korresponderer med om varekøb. Det 

kunne vi føle os fristet til at ironisere over. 
 

Langt mere trist er det, at vi har vedtaget helt at 

droppe kommunikationen med vores mangeårige 

partner Kooperativet i Amataltal, som vi 

samarbejdede med om et stort egnsudviklings-

projekt 1999-2010. Dengang var vores 

kontaktperson og kooperativets ubestridte leder 

Ghabdouane Mohamed – død 2018. I dag skriver 

hans søn, Ahmed Ghabdouane, til os. Problemet 

er, at han ikke svarer på det, vi gentagne gange 

spørger ham om. 
 

Her kunne vi forsøge at kontakte nogle andre i 

kooperativet og fortælle, at det er dumt at dem at 

have AG til at være deres kontakt udadtil. 
 

Men nej! Ligeværdige omgangsformer indebærer, 

at man ikke blander sig i hinandens organisation. 
 

Det hænder heldigvis, at skoleinspektør Kabirou 

Chaïbou sender os billeder fra skolen i Amataltal. 

 

Corona-situationen 
 

I mange lande er det ikke sygdommen, der er 

værst, men kuren. Store indgreb i den uformelle 

økonomi har frataget millioner af mennesker deres 

indkomstgrundlag, herunder mange af dem, som 

Emmaus-organisationer arbejder iblandt. Det har 

haft afsmittende effekt på mange Emmaus-

medlemmer; men ikke en eneste har måttet lukke 

som følge af coronaen. I udgangspunktet er 

Emmaus ikke en nødhjælpsorganisation; men i 

usædvanlige situationer må man af og til være 

fleksibel og give en håndsrækning, der 

forhåbentlig vil vise sig at være midlertidig. 
 

Læs denne artikel om Covid-19 i Afrika – den fik 

vi også i Globalnyt 

PK148-14-15.pdf (gtu.dk) 
 

I vores hjemlige verden nåede vi et par 

udstillinger på Bazar Skelund, julemarkedet på 

Møllestien i Aarhus, julemarkedet i Kulturhuset i 

Arden og endelig salgsfremstød på Social- og  

 

 

Sundhedsuddannelsen i Herlev, inden 

smittetallene igen lukkede for markederne. Det 

lykkedes at sælge for en anelse mere i 2021 end i 

2020. 

  

En rutschebane til Benebnooma 
 

Vi har i 2021 sendt 1.000 euro til den burkinske 

Emmaus-organisation Benebnooma 

https://www.emmaus-international.org/en/who-

are-we/emmaus-around-the-world/africa/burkina-

faso/benebnooma.html Beløbet er anvendt til 

indkøb af en rutschebane til organisationens 

børnehave, hvor der er 120 elever og 5 pædagoger 

/ pædagogmedhjælpere. Vi har valgt at støtte 

initiativet, da Benebnooma lægger vægt på, at leg 

har et sundhedspædagogisk sigte, ikke mindst for 

den store del af børnehavens børn, som er døve. 

 

Brugte briller 
 

Vi har sendt en pakke med briller til foreningen 

”Syn for Sagen i Afrika” 

http://www.gtu.dk/syn_for_sagen_i_afrika.pd

f. - 

 

Emmaus Internationals generalforsamling 
 

forventes afholdt den 9.-13. maj i Uruguay, og 

undertegnede regner med at deltage. En del af 

dagsordenen blev afviklet på et virtuelt møde den 

30. nov. – 2. dec. 2021, som GtU ikke deltog i. 

 

Den øvrige mødeaktivitet 
 

Vi har i det omfang, det har været muligt, plejet 

vores kollektive medlemskaber: Inge Torkild-

Hansen og Jens Elgaard Madsen har været til 

møder i CISU, Inge har desuden været til 

generalforsamling i Mundu. Birgitte Juul Nielsen, 

Jørgen Olsen og Marianne Dithmer har været til 

forskellige møder i FN-forbundet. 

 

Tak og vel mødt på generalforsamlingen 
 

Jeg vil slutte af med at rette en varm tak til alle, 

der har ydet en indsats for foreningen det forløbne 

år, oversættere, øvrige skribenter, beslutnings-

tagere, regnskabsfører, parlamentariske revisorer, 

aktive på udstillinger m.fl.  
 

Læs indkaldelsen på side 7! 

- Jørgen Olsen. 
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