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Emmaus Geo er solidarisk i modtagelsen af mennesker på flugt 

- oversat af Patricia Langvad Jensen 

fra https://emmaus-

europe.org/georgie-emmaus-geo-

solidaire-pour-laccueil-de-personnes-

refugiees/ 

Krigen i Ukraine har udløst en 

solidaritetsbølge i Europa og i verden. 

Emmaus-grupper, der er til stede i Ukraines 

nabolande, bidrager med deres hjælp til 

personer på flugt, idet de hver især etablerer 

aktiviteter i overensstemmelse med deres 

formåen, såsom Emmaus Geo i Georgien. 

Emmaus Geo har siden sin oprettelse været i 

kontakt med de georgiske befolkningsgrupper, 

der er fordrevet som følge af Ruslands 

annektering af Abkhasien og Sydossetien i 

2008.  

Emmaus Geo er til stede på flere lokaliteter i 

forstæderne til Tbilisi, på industrielle 

ødemarker, hvor mange fordrevne mennesker 

har søgt tilflugt. Her uddeler de tøj, varme 

måltider og fødevarer. Emmaus-gruppen 

assisterer også de fordrevne i deres 

administrative og juridiske henvendelser. 

 

 

Montage på Emmaus Geos Facebook-profil 

(foto: Emmaus Geo)
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Nogle af de ukrainske flygtninge, som Emmaus Geo samarbejder med 

(foto: Emmaus Geo)

 

Siden slutningen af februar og 

invasionskrigen, som Rusland fører på 

ukrainsk territorium, har Emmaus Geo fortsat 

denne mission blandt ukrainere, der flygtet fra 

kampene: serviceydelser, tøj (mere end 500 kg. 

siden starten af marts), børnesenge og 

fødevarer. Takket være Emmaus Europas 

Ukraine-fond er foreningen i stand til at uddele 

mere end 500 hygiejnesæt til mennesker på 

flugt. 

På nuværende tidspunkt har mere end 30.000 

mennesker fra Ukraine søgt tilflugt i Georgien, 

og omkring 500 nye ankommer hver dag. De 

tager rejsen med fly eller bil, via Polen, 

Armenien, Østrig eller Tyrkiet. 

Lige som det er tilfældet i forhold til Kroatien 

har båndene mellem Georgien og Ukraine 

været stærke siden de forskellige krige, som 

Rusland har taget initiativ til. I 1993 og 2008 

støttede Ukraine den georgiske hær ved at 

sende soldater til at kæmpe ved deres side. 

Den russiske invasion vil yderligere forstærke 

båndene mellem de to lande. 

Emmaus Geo, første gruppe af 

bevægelsen i Georgien 

Emmaus Geo er en forening grundlagt i 2015 

med det formål at støtte de dårligst stillede i 

Georgien gennem modtagelse og husning af 

sårbare personer samt uddeling af basale 

fornødenheder (tøj, mad, skoleudstyr...).  

 

 

Emmaus-gruppen har været i udvikling siden 

2017, Emmaus Geo erhvervede samme år et 

hus, hvor fem fastansatte bor og arbejder under 

vilkår, der minder om medlemmer af Emmaus-

samfund i f.eks. Frankrig.  

Foreningens hovedaktivitet er indsamling af 

tøj, som sælges fra to butikker, beliggende i 

Tbilisi og Kvareli, samt opsøgende arbejde 

blandt sårbare befolkningsgrupper i 

forstæderne til Tbilisi, hvor man når ud til 

omkring 300 familier. 

Koordineret solidaritet for at 

håndtere situationen i Ukraine 

Emmaus Europas Ukraine-fond, som 

Emmaus-grupper rundt om i verden bidrager 

til, gør det muligt at opretholde de daglige 

aktiviteter i vores medlemsorganisationer i 

Ukraine og Polen.  

Fonden gør det også muligt at støtte udvalgte 

aktiviteter i andre østeuropæiske lande, 

hovedsagelig modtagelse og husning af 

personer på flugt. Emmaus Europa, som 

koordinerer initiativerne, støtter grupperne i 

forhold til de udgifter, der hver måned 

afholdes som konsekvens af krigen i Ukraine. 

Russere på flugt fra mobiliseringen 

I en mail af 3. november oplyser Emmanuel 

Rabourdin på Emmaus Europas sekretariat, at 

russere, som ikke ønsker at være med i den 

russiske hær, er begyndt at ankomme til 

Georgien. 

 


