
 

Slutdokument fra Emmaus Europas regionalforsamling 

3. - 6. september 2015 i Manchester 
 

- oversat fra fransk og engelsk af Gunver Bjærre 

 
- engelsk http://gtu.dk/emmaus_europa_EN_Following%20EERA_2015.pdf  

- fransk http://gtu.dk/emmaus_europa_FR_Suites%20AREE%202015.pdf  
- spansk http://gtu.dk/emmaus_europa_ES_Orientaciones%20post%20aree_2015.pdf  

 

 
I nedenstående er foranstillet en mailintroduktion til de europæiske medlemsorganisationer: 
 

 

Kære venner 

Vedhæftede (= nedenstående) er den udtalelse, som de forsamlede europæiske grupper vedtog 3. - 6. 

september i Manchester. 

Det er nu op til hver enkelt gruppe at bidrage til den fælles opgave i samarbejde med de forskellige 

aktive i medlemsorganisationerne, hvad enten det er medlemmerne i Emmaus-samfundene, de 

frivillige, de ansatte mv.  

Det er på dette arbejdsgrundlag, Emmaus Europes bestyrelse vil udarbejde initiativer inden februar 

2016. Initiativer som skal være et fælles fundament for alle, og som vi skal omsætte til handling. 

Vi tror på den europæiske idé som inspiration for kommende generationer. Derfor videregiver vi 

dem Emmaus' anbefalinger og holder fast i dem fremover. Lad os fortsat og uden ophør være 

bevidste herom! 

Venlig hilsen 

Willi Does, formand for Emmaus Europa 

…………………….. 

 
Til alle medlemsorganisationer 

Montreuil, 18. september 2015 
 

Vedr. Emmaus Europa: handlinger og retningslinjer 
Resultat af Emmaus Europas 5. regionalforsamling i september 2015 i Manchester 
 

Kære venner! 
 

De aktuelle nyheder er overordentlig oprørende: præget af endeløse, tragiske hændelser for 
migranter og af tekniske diskussioner om migrationspolitik, som aldrig fører til humane løsninger. 
 

Emmaus Europas 5. regionalforsamling var præget af situationen med fordrevne på vandring rundt i 
Europa, afvist af lande, europæiske institutioner og politikere af forskellig observans.  

 

http://gtu.dk/emmaus_europa_EN_Following%20EERA_2015.pdf
http://gtu.dk/emmaus_europa_FR_Suites%20AREE%202015.pdf
http://gtu.dk/emmaus_europa_ES_Orientaciones%20post%20aree_2015.pdf


 
Det er imidlertid ikke noget nyt for de europæiske Emmaus-grupper. De er de første vidner til nød 
og svigt fra samfundets side. 

 
Som en fredelig bevægelse vil Emmaus fortsat bekæmpe fremmedhadsk og eurofobisk tale, fordi vi 

gennem vores arbejde beviser, at et venligt, åbent og solidarisk samfund er en mulighed. En løsning 
kommer ikke af ingenting, den næres af lokale og regionale erfaringer og af medlemsgruppernes 
arbejde og aktiviteter - de grupper som mødtes i England i eftersommeren 2015. 

 
Efter to års forberedelser og et stort antal møder lykkedes det Emmaus Europas regionalforsamling 

at samle 169 medlemsorganisationer med stemmeret, seks prøvemedlemsorganisationer og 
yderligere et dusin organisationer, som deltog i debatterne. De sidstnævnte var 
medlemsorganisationer, som ikke havde stemmeret, fordi de ikke var ajour med 

kontingentindbetalingerne. 
 

Intet af dette havde været muligt uden bidrag fra alle jer 250 deltagere fra forskellige lande i Europa. 
Der var tale om Tyskland, Belgien, Bosnien, Danmark, Spanien, Finland, Italien, Frankrig, England, 
Holland, Portugal, Polen, Rumænien, Schweiz, Sverige og Ukraine. Albanien kunne ikke deltage, 

da der ikke kunne opnås visum til lederen af organisationen. 
 

Der blev om aftenen den 5. september valgt nye medlemmer til styrelsen for Emmaus Europa, som 
også skal sidde i Emmaus Internationals styrelse, lige som der blev valgt medlemmer til de to 
internationale udvalg, oplysningsudvalget og politisk udvalg. De valgte repræsentanter tiltræder i 

april 2016 under den næste generalforsamling for Emmaus International i Jesolo, Italien. I 
Manchester blev der endvidere valgt ny formand for Emmaus Europe, Willi Does. Willi Does er 

medlem af Emmaus Køln, Tyskland, og tiltrådte som formand for Emmaus Europa den 7. 
september. 
 

Intet af dette havde været muligt uden medlemskontingenter, uden en enestående indsats fra 
grupperne i Englands nordvest-region, og uden positiv respons på opfordringer til at deltage i de 

forberedende møder. Stor tak til jer alle og til den afgående regionale styrelse for dens indsats  
i Emmaus-bevægelsen. 
 

En varm tak til jer alle for deltagelse i dette vedtægtsbestemte Europa-møde! Vi vil gerne 
delagtiggøre jer vores i forpligtelser, både til at engagere jer i forslagene fra vore workshops og til 

at organisere møder for alle bevægelsens aktører omkring de debatterede emner. Det er nu op til 
hver enkelt gruppe at påtage sig den fælles opgave i samarbejde med de forskellige aktører i 
medlemsorganisationerne, hvad enten det er medlemmerne i Emmaus-samfundene, de frivillige, de 

ansatte mv.  
 

Herunder finder I det arbejdsgrundlag, Emmaus Europes bestyrelse vil udarbejde initiativer i 
forhold til inden februar 2016. Initiativer som skal være et fælles fundament for alle, og som vi skal 
omsætte til handling. 

 
Vi tror på den europæiske idé som inspiration for kommende generationer. Derfor videregiver vi 

dem Emmaus' anbefalinger og holder fast i dem fremover. Lad os fortsat og uden ophør være 
bevidste herom! 
 

- Willi Does, Silvana Nogarole, Michael Heap, Birgitta Göranson-Iliste, Julia Finer, Hans 

Van Beek. 

 



 

5. regionalforsamling for Emmaus Europa 

Handlingsplan 

 

De europæiske Emmaus-grupper på mødet bekræfter deres forpligtelse til at styrke aktiviteter og 

kampe for at bekæmpe årsagerne til eksklusion. Imod den aggressive, internationale finansverden, 

de økonomiske og sociale politikker, som forårsager nøden, de sikkerhedsorienterede 

migrationspolitikker, disrespekten for miljøet - i samarbejde med civilsamfundet. 

 

For at nå disse mål har grupperne udarbejdet følgende handlingsplan: 

1. Vedholdende at udfordre Den Europæiske Union på de for Emmaus væsentlige temaer, idet vi 

henviser til og trækker på gruppernes daglige aktiviteter. 

2. At fremme uddannelse for at kunne analysere og forstå udfordringerne i samfundet af i dag. 

3. At modarbejde de aktuelle migrationspolitikker for at forsvare retten til fri bevægelighed i 

samarbejde med Emmaus International og Emmaus-bevægelsens nationale organisationer (i 

henhold til artikel 13 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne samt Genève-konventionen). 

4. At forsvare og beskytte fælles ressourcer for at garantere alle adgang dertil. 

5. At styrke solidariteten i Emmaus-bevægelsen. 

 

NB: Referat af 5. regionalforsamling i Emmaus Europa vil blive offentliggjort i løbet af de 

kommende uger. 


