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Med gul baggrund: 
 

FÆLLES VÆRDIER 

Tam-tam: Emmaus’ vægavis 

”Alle strukturer går i forrådnelse, hvis de ikke har nogen sjæl; hvis de ikke har noget indre liv. 

Beskyttelsen må komme indefra.” – Abbé Pierre 

 

Med blå baggrund i højre øverste hjørne: 

Alle ombord  

 Genlæs de grundlæggende tekster! 

For at vi kan forberede os til generalforsamlingen er det en god idé at genlæse Bevægelsens 

grundlæggende tekster. Find dem under About us > History > Founding texts på vores hjemmeside 

www.emmaus-international.org. 

 

 Del jeres bidrag til vores værdier! 

Har jeres gruppe arbejdet med værdierne og handlingsprincipperne? Send endelig jeres fotos, 

tekster og alle andre slags bidrag til os. Så deler vi dem på siden, der er tilegnet formålet: 

http://sites.google.com/site/assembleemondiale2016/ 
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Med grøn tekst: 

Mellemlanding i… Cambridge (Storbritannien)  

Simon Grainge er medlem af styrelsen og næstformand i Emmaus International. Han er også 

medlem af den komité, som koordinerer konsultationerne omkring værdierne i forberedelsen til 

generalforsamlingen i 2016. 

 

Hvorfor er der igangsat en refleksion over Emmaus Internationals værdier? 

Styrelsen er nysgerrig efter, om vores værdier stadig bliver forstået i en hurtigt forandrende verden. 

Det er ikke, fordi vi tvivler på vores værdier, men det er for at se, hvordan de bliver fortolket i en 

bevægelse, der udfører mange forskellige aktiviteter i meget forskellige lande og kulturer. Hvad 

betyder vores værdier for en gruppe i Peru, f.eks.? Og betyder de det samme for dem, der er med i 

en ukrainsk gruppe? 

 

Hvad forventer du af arbejdet med værdierne? 

Jeg håber vi kan bekræfte, at vores værdier er det afgørende element, der binder os sammen. Det 

kunne blive udviklet til et nyt grundlæggende dokument, som belyser vores værdier og gør dem 

mere forståelige for alle vores nuværende og fremtidige medlemmer. 

 

Påvirker værdierne styrelsens beslutninger? 

Styrelsen har altid Emmaus’ værdier i baghovedet, når der arbejdes og skal tages beslutninger. Det 

ville være uretmæssigt ikke at have det på den måde. Den værdi, jeg finder vigtigst, er respekten for 

mennesker, deres værdighed og deres omgivelser. Hvis vi glemmer den værdi, vil det blive enden 

på Emmaus. Som medlem af styrelsen føler jeg mig selvfølgelig ansvarlig for vores værdier, men 

jeg tror også, at det gælder for alle i Bevægelsen. 

 

Hvilken værdi bed du mest mærke i, da du begyndte i Emmaus? 

Jeg kom fra et meget anderledes miljø, og det var den ubetingede velkomst, der overraskede mig 

mest. Jeg havde aldrig før oplevet den slags værdi, og det tog mig noget tid at vænne mig til den. 

Nu hvor jeg selv har oplevet den, så forstår jeg, hvorfor den er så vigtig. 

 

 
 



Med rød tekst: 

 

Emmaus i bevægelse 
Forud for verdensforsamlingen i 2016, har den første fase af konsultationen af 
medlemsorganisationerne fremhævet fem fælles værdier. De medlemmer af de vises råd, som 
sammenfattede gruppernes bidrag giver os deres syn på hver af disse værdier. Først bringer 
vi en leder af Jean Rousseau, formand for Emmaus International og derefter giver vi ordet til 
Régis Thimoreau fra Emmaus Frankrigs vismandsråd. Til sidst kommer udtalelser fra de fire 
medlemmer af Emmaus Internationals vismandsråd, sammenfaldende med den aktuelt 
nedsatte værdikomité, eftersom de står i spidsen for arbejdet med at nå frem til formuleringer 
af de fælles værdier. 
 
 

LEDER 
Lige siden Emmaus International blev grundlagt i 1969, har vi afholdt verdensforsamlinger, 
der giver muligheder for at reflektere og se mod fremtiden. Den første verdensforsamling i 
1971 markerede Emmaus’ 25. jubilæum og temaet dengang var ”Emmaus, dets fortid og 
fremtid”1… Temaet for 2016 er valgt af styrelsen, repræsentanter for vores aktive arbejde, 
indskriver sig i en gammel tradition fremmet af Abbé Pierre, på at basere vores arbejde og 
udvikling på vores originale værdier. Temaet for 2016, «Emmaus: fælles værdier –
morgendagens handlinger» forsøger at bekræfte inspirationens herredømme over handling, 
at tage hensyn til at forny generationer, at vække slumrende passioner, at få nye 
medlemsorganisationer til at slutte op om vores manifest. Vi må ikke glemme det faktum, at 
når man står over for hæmningsløs udstødelse, så er de eneste værdier, der er noget værd, 
dem der bliver vedtaget helhjertet, og de eneste handlinger af værdi er dem, der oprindeligt 
respekterer de fattiges bestræbelser. Vores fælles solidaritet og politiske styrke vil blive 
forvandlet!     
 
  Med blå overskrifter:

 

IMØDEKOMMENHED 
Régis Thimoreau 
Vise personers komité, Emmaus Frankrig 
Alle som ankommer til Emmaus, skal blive budt velkommen uanset deres oprindelse, religion, 
situation eller helbred. Siden bevægelsens start har dét været den gyldne regel. Abbé Pierre 
bød Georges velkommen og Georges bød til gengæld Abbé Pierres forslag om samarbejde 
velkommen. Sammen bød de de første følgesvende velkomne og skabt de første samfund. 
Abbé Pierre sagde, at hvis Emmaus ophørte med at eksistere, så ville det ikke tage mere end 
én person med gode kår, at byde en anden med trange kår velkommen og sige ’kom og hjælp 
mig med at hjælpe’, og bevægelsen ville være genfødt.  
 
 

                                                        
1 Disse oplysninger er upræcise. Emmaus’ start regnes til at være november 1949, og den første 
verdensforsamling blev holdt i 1969 i Bern i Schweiz, jf. http://gtu.dk/1969.pdf  

http://gtu.dk/1969.pdf


SOLIDARITET  
Véronique Ghanih 
Værdikomité, Afrika 
Emmaus blev skabt fordi Abbé Pierre og hans første følgesvende fandt sammen for at hjælpe 
andre som var i nød. Solidaritet er udgangspunktet for bevægelsen. Emmaus grupperne 
fortsætter med at bevise dette ved, at samle deres resurser og udføre store projekter, der 
forbedrer livet for tusinder af mennesker. Solidaritet har hjulpet os til at indføre sygesikring2 
og Nokoué-programmet3. Det gør det muligt for vores regioner at leve og håndtere 
udfordringer. Solidaritet er hjertet i Emmaus bevægelsen. Det er afgørende for at skabe en 
verden af fred og retfærdighed.  
 

ÅBENHED 
Luis Tenderini 
Værdikomité, Amerika. 
Abbé Pierre sagde, at vi altid skal have mindst ét vindue med en ødelagt rude i hvert samfund, 
så vi kan føle kulden og huske på, at der er mennesker, som lever udendørs. Åbenhed handler 
først og fremmest om at være opmærksom på andre, men det er meget mere end det. I en 
verden af intolerance, handler det om, at være åben for forskellighed. I en verden af 
selviskhed, handler det om, at give bevis på broderskab og næstekærlighed. I en verden af 
korruption, handler det om at prioritere gennemsigtighed, ærlighed og kollektiv forvaltning. I 
en baggrund af ulighed, udnyttelse og social udstødelse i Amerika, prøver Emmaus-grupperne 
på at vise et godt eksempel.  
 

RESPEKT 
Alexander Sawarimuthu  
Værdikomité, Asien 
Respekt betyder at ære folk, deres idéer, deres synspunkter og deres kulturer uden 
diskriminering. Emmaus viser, at der er muligt at krydse grænser og bringe folk fra alle 
baggrunde sammen til én enkelt familie. Det er en væsentlig værdi i bevægelsen. I dag skaber 
voksende selviskhed problemer og konflikter i vores lande. Den eneste måde at leve sammen 
på, et ved at forstå og respektere folk. Vi mener, at dette koncept er centralt for 
kerneværdierne i Emmaus, såsom imødekommenhed, solidaritet og gennemsigtighed.  
 

DELING  
Birgitta Göranson Iliste 
Værdikomité, Europa 
For at kunne skabe en verden af retfærdighed og solidaritet, er det nødvendigt, at deling er 
centralt i vores tanker og handlinger. Det indebærer både en måde at samleve med andre på 
og en måde at agere på. Deling er afgørende, ikke kun for Emmaus, men også for verden. Ulig 
adgang til resurser har altid været en kilde til konflikt. Ved at dele kan vi sørge for, at alles 
fundamentale behov bliver dækket uanset om det er materielt eller moralsk. Det er den 
eneste måde at skabe en verden af fred og retfærdighed.  
 

                                                        
2 Internt i nogle af medlemsorganisationerne, herunder i Afrika og Asien. 
3 http://gtu.dk/PK120-9-10-11-12-13.pdf  
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