
 

 

 

- Om en Emmaus-sommerlejr i Palermo fra den 5. juli til den 30. august 2015 

- af Laura la Scala, studentermedhjælper på Emmaus Europa, som besøgte lejren fra den 31. juli til 

den 3. august  

- oversat fra engelsk af Julie Hedegaard Jensen. 

Baggrund 

d. 1.-5. oktober 2014 afholdtes SABIR-festivallen på den italienske ø Lampedusa. Dette er en festival af 

Middelhavs-kulturer med det formål at samle forskellige solidaritetsorganisationer, herunder Emmaus 

Italien. Denne festival banede vej for mødet mellem Emmaus Cuneo og den italienske anti-mafia 

organisation, Libera.  

Disse to organisationer har forskellig oprindelse, men deler fælles værdier såsom understregningen af 

vigtigheden af lands lov og ret, beskyttelsen af miljøet og den mere ligelige fordeling af ressourcer, kampen 

for sammenhold, beskyttelsen af de svages rettigheder, samt bekæmpelsen af grundlagene for social 

uretfærdighed. I denne sammenhæng blev ideen skabt om at dele erfaringer og samarbejde om skabelsen 

af et projekt til fordel for miljøet, nemlig ”Civil Passion”-sommerlejren i Palermo fra d. 5. juli til d. 30. 

august.  

Formålet 

Formålet med Palermo 2015 sommerlejren var at skabe social bevidsthed omkring miljøet, samt 

beskyttelsen og genanvendelsen af de fælles ressourcer i overensstemmelse med Emmaus-bevægelsens 

egne værdier og genbrugsarbejde. Desværre er Palermo berygtet for sine miljømæssige problemer, såsom 

tilstedeværelsen af mange ubrugte og forsømte offentlige områder, og byens mangel på en velfungerende 

affaldsrydning. Af denne grund blev nogle bestemte områder af Palermo udvalgt som destinationen for 

vores initiativ.  

 



Hvorfor Palermo og Fiera del Mediterraneo? 

Selve administrationen blev placeret i en symbolsk lokalitet i Palermo – nemlig i La Fiera del Mediterraneo. 

1Denne bygning på 86.000 m2 blev bygget i 1946, og blev i mange år brugt til forskellige arrangementer for 

Palermo og byens opland. Dog er bygningen ikke blevet brugt gennem de sidste 10 år, hvilket den nu 

forfaldne bygning også bærer præg af. Palermo byråd gav derfor Emmaus og Libera en bevilling til fri 

afbenyttelse af dele af bygningen indtil september 2015.  

Vores samarbejde med Libera, en organisation med en meget dybtgående viden omkring det lokale område 

og dets sociale dynamikker, har været absolut altafgørende for skabelsen af bevidsthed omkring emnet, 

samt den praktiske udførelse af arrangementerne. 

Der var mellem 40 og 70 frivillige deltagende om ugen, hvor de fleste af dem var indbyggere fra Cuneo og 

den lokale Emmaus gruppe. Der var dog også frivillige fra andre italienske regioner og resten af verden. De 

deltog i følgende arrangementer: 

 Sociale aktiviteter og informering af de lokale med det formål at skabe bevidsthed, samt indsamling 

og videresalg af genbrugsartikler. 

 Organisering/deltagelse i møder med lokalregeringen. 

Jeg var selv med til en del af indsamlingen og videresalget af de brugte artikler i en bod i La Fiera. Hver 

gruppe af frivillige opholdt sig udelukkende i det kvarter, de nu arbejdede i. Det er værd at understrege at 

disse er yderst underprivilegerede kvarterer, hvor økonomisk nød er roden til og konsekvensen af mafia-

aktivitet.  

Ballaro, Guadagna, og Zen er alle højrisikoområder, som tilbyder meget få offentlige ydelser til beboerne. 

Da disse områder fungerer som ghettoer, skaber de deres egne samfund med selvstyre. Emmaus’ frivillige 

organiserede daglige aktiviteter, såsom: 

 Oplysende aktiviteter omkring miljø og lovgivning 

 Fritidsaktiviteter, såsom fodbold, gør-det-selv og kreative workshops 

 Læsning, skrivning og italienskundervisning for emigranter.  

NB: Liberas tilstedeværelse var endnu en gang essentiel for disse aktiviteter, da var med til at etablere et 

tillidsfuldt miljø i de forskellige områder.  
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 Middelhavets stolthed. 



 

 

 

Emmaus har fokus på at støtte de lokale områder, så de kan udvikle sig til at opbygge selvstændighed og 

dermed blive uafhængige af enhver form for økonomisk hjælp. I denne sammenhæng skulle mødet med 

anti-mafia-anklageren, Antonino Di Matteo, vise sig at være yderst relevant. 

Resultater 

Palermo-sommerlejren var ikke kun en stor succes blandt de frivillige i alderen 17-25 år, men også blandt 

de involverede voksne – især lærere, ingeniører, advokater og pensionister. Flere forskellige lokale 

foreninger arbejdede med i projektet og hjalp til med organiseringen af forskellige aktiviteter. Deriblandt 

den katolske organisation Caritas, som sørgede for to daglige måltider til de frivillige.  

Projektet fik desuden en god modtagelse blandt de lokale, også i de førnævnte lokalområder, på trods af en 

smule tilbageholdenhed fra de lokales side. Projektet fik en hård start, som mest af alt skyldtes 

sammenfaldet med sommerferien, og modvilje i forhold til at købe genbrug, heldigvis kom salget i gang 

efterhånden, og lejren tjente 500 euro dagligt. Der blev under hele forløbet uddelt brochurer i de 

forskellige dele af byen, hvilket medvirkede til en enorm mediedækning af begivenheden. Der blev også 

reklameret en del på de forskellige sociale medier.  

Muligheden for at skabe et Emmaus-samfund i Palermo evalueres i øjeblikket, da Emmaus’ aktiviteter gav 

gode resultater. Man overvejer desuden andre initiativer, såsom et samarbejde mellem Emmaus Cuneo og 

Caritas i arbejdet med immigranter i Palermos havneområde, i ønsket om at give dem den bedst mulige 

modtagelse. Der er desuden planlagt en speciel oplæring for de involverede frivillige som skal være med i 

modtagelsen. 

De førnævnte aktiviteter i lokalområderne vil fortsætte hele august, og endda længere.  


