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Emmaus Lublin: Solidariteten fortsætter ved Ukraines grænse 

- oversat af Sara Grund Sørensen fra 

Emmaus Lublin: solidarity continues at the border 

with Ukraine - Emmaus Europe (emmaus-europe.org) 

- fodnote af Jørgen Olsen. 

 

I Polen ligger Emmaus-Samfundet i Lublin ikke så 

langt fra grænsen til Ukraine. Zbigniew Drążkow-

ski, grundlæggeren af Emmaus Lublin, forklarer os, 

hvordan situationen udvikler sig i takt med, at kon-

flikten bliver forankret.  

 

Hej Zbigniew. Kan du give os nyheder omkring den 

nuværende situation? Hvordan står tingene til i Lub-

lin og ved den ukrainske grænse på nuværende tids-

punkt? 
 

Krigen fortsætter. Kampene fortsætter og er koncen-

trerede omkring den østlige og sydlige del af Ukraine; 

men missiler rammer også Kiev, landets hovedstad. 

Ingen kan føle sig trygge i Ukraine. 
  

I Polen har tingene ændret sig siden starten af konflik-

ten, og initiativer til at hjælpe flygtninge er ikke læn-

gere spontane og uplanlagte. Dette er et resultat af et 

forbedret samarbejde med de offentlige tjenester. I be-

gyndelsen af krigen var vi vidner til en ekstraordinær 

bølge af solidaritet fra det polske samfund: spontan, 

kæmpestøtte fra borgere og NGO’er, til en værdi esti-

meret til over 10 milliarder euro. Takket være denne 

bevægelse var det muligt for over 5,5 millioner men-

nesker fra Ukraine at blive bosat hos tæt på 500.000 

polske mennesker, uden støtte fra regeringen. Vores 

Emmaus-samfund tog imod de første flygtninge d. 26. 

februar, to dage efter invasionen fandt sted. 
 

Takket være myndighedernes indsats blev situationen 

stabiliseret efter seks uger. I dag kan de ukrainske 

flygtninge, som bor i Polen, få adgang til jobs, sund-

hedspleje og uddannelse, og de modtager 100 euro i 

støtte hver måned pr. person. Over halvdelen af flygt-

ningene arbejder. Værtsfamilier er blevet berettiget til 

at modtage omkring 8 euro fra regeringen pr. dag pr. 

person. Denne hjælp – som snart slutter – gav flygt-

ninge mulighed for at blive bosat i løbet af de første 

måneder af krigen.   
 

I dag har modtagelsesstationer, drevet af lokale råd, 

overtaget fra værtsfamilier. Siden maj, og siden kam-

pene er blevet koncentreret i Østukraine, er et stort 

antal af flygtninge taget tilbage til Ukraine. 

  

Den 29. august forlod 30.000 mennesker Polen for at 

tage til Ukraine, mens 25.000 mennesker krydsede 

grænsen i den modsatte retning. Flygtningestrømmen 

er nu kontrolleret, og grænsen til Ukraine er ikke læn-

gere overbebyrdet. 

 

Hvad er den generelle opfattelse i Polen omkring kri-

gen, som fortsætter? Og i Emmaus? Tror du, at følel-

serne har ændret sig siden begyndelsen af krigen?  
 

Den eneste forandring er at forordninger er bedre or-

ganiseret. Støtten til flygtninge er ikke faldet, hverken 

blandt den politiske klasse eller i civilsamfundet. Der 

er ingen nationalistisk retorik, og ingen holder en se-

parerende afstand, selv efter seks måneders krig. Fuld 

beskæftigelse i Polen er måske med til at hjælpe på si-

tuationen; men denne form for nationalt sammenhold 

bør anerkendes. Husly og støtte er betingelsesløst, 

lige som i Emmaus!  
 

Jeg ønsker at understrege, at denne situation – støtten 

som er givet til ukrainske flygtninge – er virkelig be-

mærkelsesværdig og vil have en langvarig effekt på 

relationerne mellem Polen og Ukraine, relationer som 

har været anstrengte grundet voldshandlinger under 2. 

verdenskrig.  
 

I forhold til vores Emmaus-samfund tog vores med-

lemmer den nemme beslutning at lægge hus til flygt-

ninge i vores hjem, på trods af de potentielle ofre: me-

get forstørret arbejdsbyrde samt at skulle finde plads 

til at fordoble vores beboelseskapacitet. Vores med-

lemmer, Emmaus og hele civilsamfundet har taget 

imod flygtningene med åbne arme.  

 
Hvordan er situationen for ikke-ukrainske flygtninge? 
 

Lige som i andre lande i Europa har vi set, at andre 

flygtninge, som også er på flugt fra konflikt, bliver 

behandlet anderledes. Nogle blev endda tilbageholdt i 

lejre til at starte med. De har nu ret til den samme be-

handling som ukrainerne og den samme støtte fra re-

geringen finansieret af Den Europæiske Union.  
 

Dog har de desværre stadig ikke den samme status. 

Det er tragisk at sammenligne den velkomst, som gi-

vet til ukrainere i forhold til den, som gives til flygt-

ninge fra Afrika, Nær- og Mellemøsten, som krydsede 

grænsen mellem Belarus og Polen siden august 2021.

  

 

 

https://emmaus-europe.org/language/en/emmaus-lublin-solidarity-continues-at-the-border-with-ukraine/
https://emmaus-europe.org/language/en/emmaus-lublin-solidarity-continues-at-the-border-with-ukraine/
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Ukrainske familier, som har boet i Emmaus-Samfundet i Lublin 
(foto: Emmaus Lublin)

 

Disse flygtninge blev brugt af Belarus’ præsident til 

at destabilisere Polen og Europa. Og det virkede. 

Denne krise udløste en skammelig reaktion fra den 

polske regering: Push-backs, som er forbudt af 

Geneva Konventionen; introduktion til en undtagel-

sestilstand i grænseområderne; bygning af en mur 

langs grænsen. Dusinvis af aktivister og offentlige fi-

gurer (skuespillere og kunstnere), som hjalp disse 

flygtninge, blev behandlet som om de var kriminelle 

eller menneskesmuglere. Mens antallet af ankomster 

fra Belarus nu er faldet, er der stadig familier som er 

tilbageholdt i lejre.  

I greb til handling helt fra starten af konflikten; kan 

du beskrive det græsrodssolidaritets arbejde, som I 

foretager? 
 

Vi holdt et møde i Emmaus-samfundet to dage efter, 

konflikten begyndte. Vi spurgte os selv, hvad vi 

kunne gøre for at hjælpe. Vi vedtog flere beslutnin-

ger: at skabe bosteder til flygtninge i hvert af de fire 

samfunds-huse (25 bosteder blev skabt); at støtte og 

hjælpe 30 polske værtsfamilier ved at uddele mad, 

sengetøj, møbler og hygiejneprodukter; og at hjælpe 

med overførsel af flygtninge til andre europæiske 

lande (Frankrig og Belgien). 

 

 

 
1 Jf. PK152-12-13.pdf (gtu.dk)  

 

Og vi er selvfølgelig blevet et opbevarelses- og mod-

tagelsessted for humanitær bistand fra Emmaus grup-

perne i Europa. Jeg ønsker at benytte denne mulighed 

til at takke alle de Emmaus-grupper, som har hjulpet 

os på denne måde. I løbet af to måneder har vi sendt 

fem lastbiler til Ukraine og Emmaus Ose Lya1. Der-

udover har vi sendt varevogne til andre ukrainske 

grupper og til andre områder af Polen. De flygtninge 

som bor hos os har hjulpet med at sortere og lade last-

bilerne. De bidrog til den kollektive indsats og inte-

grerede sig i vores community. 
 

Nu lægger vi blot hus til to kvinder og fire børn. De 

fleste af flygtningene er rejst hjem til Ukraine og vi 

har holdt kontakt med nogen af dem. Ved at donere til 

Ukraine-fonden har Emmaus grupperne givet os mu-

lighed for at finansiere ordentlig støtte til disse fami-

lier over en periode af adskillige måneder. 

 

Er der noget andet, du kunne tænke dig at tilføje? 
 

Jeg vil gerne understrege, at denne krig påvirker os 

alle: Krigen bliver ført imod os og imod europæisk ci-

vilisation. Russisk imperialisme undertrykker os, og 

det vil ikke stoppe, før det har demonstreret og ce-

menteret dets dominerende position i verden. Det er 

grunden til, at vores støtte til ukrainske flygtninge er 

så vigtig. Handling var nødvendig, og vi er fortsat 

nødt til at handle. 

http://gtu.dk/PK152-12-13.pdf

