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Formand Julio de la Granja har ordet 

”Meget er nået, men der er stadig nok at lave…” 

2012 blev et vigtigt år globalt for Emmaus-bevægelsen, og i særdeleshed i Europa. Fejringen af 100-året 

for Abbé Pierres fødsel var den største begivenhed. Året startede således med indvielsen af Mindecenteret 

i Esteville og afsluttedes med udstillingen om Abbé Pierres liv – menneskehedens broder og 

fredsprovokatør, i Roubaix i Frankrig. 

Der har i årets løb været vigtige møder i bevægelsen, særligt Emmaus Internationals verdensforsamling i 

Anglet og Emmaus Frankrigs kongres i Paris.  

Den gode energi fortsætter i 2003, hvor Emmaus Europa organiserer et europæisk træf i Verona, 

Italien. 

De europæiske grupper har endnu engang ydet en stor indsats for at opfylde det årlige solidaritetsprogram for 

2012 i Emmaus Europa. Vi kan konstatere, at traditionen med at lade Emmaus Europa deltage med stande på 

flere regionale messer i Frankrig hvert år, er blevet fast forankret.  

I 2013 vil man kunne finde den europæiske solidaritet på Messen i Paris, og efterspørgslen efter gruppernes 

deltagelse er stigende i forhold til de foregående år.  

Nye grupper er ved at gøre klar til at blive medlemsorganisationer i Emmaus-bevægelsen – både i Østeuropa 

(Rumænien, Bosnien, Albanien) og i Vesteuropa (Italien, Storbritannien, Frankrig). I EU-sammenhæng er 

der nu en tydelig anerkendelse af Emmaus Europas arbejde. Det er blevet bevist gennem flere møder, både 

med formanden for Europaparlamentet, M. Schulz, og med flere andre EU-parlamentarikere. 

Til trods for disse vigtige resultater er der stadig meget at gøre for at skubbe økonomi og politik over i 

menneskehedens tjeneste, så den ikke blot er til fordel for kapitalen og politikerne. Vi må kæmpe for 

minoriteterne (romaer, de rejsende folk), flygtninge og indvandrere, de hjemløse, de forgældede, ja helt 

generelt for mennesker i nød. 

I dag står vi over for en økonomisk kontrast, der er virkelig tydelig. En mindretal af personer søger efter 

steder, de kan placere deres penge, undersøger hvilket statsborgerskab, der vil være mest lukrativt for dem at 

tage imod for at betale så lidt som muligt i skat, samtidig med at et stort flertal har sværere og sværere ved at 

få enderne til at hænge sammen og klare sig igennem til slutningen af måneden.  

Abbé Pierres budskab er stadig aktuelt og til stede i vores liv. Beviset herpå er, at der hvert år er nye 

medlemmer, der slutter sig til organisationen – delvist ud fra forskellige behov, men også af idealisme. 

Emmaus i Europa har udført et bemærkelsesværdigt arbejde. Men ikke nok med det. Også vores alternative 

levevis vækker respekt. I kombination med det politiske græsrodsarbejde, bevægelsen udfører, er dette med 

til at få folk til at lytte til os og værdsætte vores daglige arbejde i de nødlidendes tjeneste overalt i Europa. 
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2. Den rigtige funktion af det interinstitutionnelle system i EU: en struktur som er i en konstant 

forandring. Er der nogle åbninger? 

 

Vi vil nu se på gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem. Oprindeligt blev det planlagt til at være 

parat i slutningen af 2012. Emmaus Europa startede på at mobilisere sig i forhold til den såkaldte 

”asylpakke” allerede i 2008. 

Indtil nu, kan det konstateres, at harmoniseringen er blevet bremset. Og blokeringen af denne proces 

gennemført af nogle medlemslande, har konsekvenser for de grundlæggende menneskerettigheder for 

asylansøgere. Forhandlingerne fører således til et reduceret system som indeholder mange redaktionelle 

forholdsregler og nogle vage formuleringer. Dette resulterer i uklare og upræcise normer. 

 

På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at finde en balance mellem de europæiske ambitioner og national 

politik, for at finde balance mellem de økonomiske og politiske udfordringer på en side, og på anden side 

beskyttelsen af menneskerettigheder. 

Selv om ideen om et fælles europæisk asylsystem, som kan anvendes i alle EU-medlemslande, er af 

afgørende betydning, er mange af medlemslandene stadig forsigtige på grund af de omkostninger, der vil 

følge af yderligere administrative byrder samt deres frygt for at skabe en slags opfordring til en strøm af 

indvandring. På den måde, ligner omlægningsprocesserne noget, der er mindre ambitiøst end det første 

forslag fra Europa-Kommissionen som blev offentliggjort i 2008. 

Ændringerne der blev udført, og som følger efter traktatreformerne, har ikke formelt omdannet det 

lovgivningsmæssige initiativ fra Kommissionen. På den anden side er implementeringen gradvist blevet 

udhulet som følge af udviklingen og harmoniseringen af den fælles beslutningsprocedure. 

 

I en tidlig fase i lovgivningsprocessen, ser Kommissionen sin rolle blive forøget som ”den ærlige mægler”. 

Den attitude kan lette opfyldelsen af en aftale mellem de to medlovgivere. 

Men hvis vi vender tilbage til vores eksempel på det fælles europæiske asylsystem, kan vi bemærke, at ingen 

aftale blev opnået mellem Kommissionen og Europa-Parlamentet om ”proceduredirektivet”. Det skal 

understreges, at selv om Kommissionen tog initiativ til et forslag til en procesreform, blev det ikke til nogen 

enighed. Denne svækkelse af Kommissionens rolle i den fælles beslutningsprocedure har ligeledes en 

indvirkning på dens evne til at fastlægge ambitionsniveauet af sine lovgivningsforslag. Kommissionen er 

begyndt at tage medlovgivernes holdninger i betragtning i udarbejdelsen af forslag.  

Dermed undgår man sandsynligvis at definere de anfægtede mål, der vil blive afvist i løbet af 

forhandlingsprocessen. 

 

Det nævnte lovgivningsinitiativ er også blevet kraftigt udhulet af EU’s Ministerråd. Faktisk er 

Kommissionen i stigende grad set som politisk forpligtet til at følge ”konklusioner eller forslag” fra 

Ministerrådet. Beslutningerne betragtes som ”uformelle mandater” som er rettet til Kommissionen. 

 

Udviklingen gennem årene: 

 

Over for den udtømning af ubehandlede politiske områder, har andelen af nyskabende forslag, vedtaget af 

Kommissionen, undergået en væsentlig nedsættelse. 
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Yderligere er en udvidelse af den fælles beslutningsprocedure til nye politikområder blevet ledsaget af en 

reduktion af den nødvendige tid, der kræves for vedtagelse af lovforslag og ved en væsentlig formindskelse 

af konflikter på innovative forslag fra Kommissionen. 

Endelig har indførelsen af den fælles beslutningsprocedure i beslutningssystemet i EU på ene side og den 

faktiske drift af det interinstitutionnelle system på anden side, omdannet Kommissionens rolle, fra status af 

initiativtager til den, der skal forholde sig til initiativer. 

 

Det bliver interessant at se i 2013, i hvilket omfang de væsentlige ændringer i initiativretten, indført med 

Lissabon-traktaten, vil bidrage yderligere til at udhule det monopol på lovgivningsinitiativ, som Kommission 

formelt stadig sidder på. 

Over for dette fænomen er det nødvendigt at stille sig selv noget spørgsmål angående konsekvenserne af 

denne institutionelle maskine, når der træffes beslutning om beskyttelse af asylansøgere. Det fører til en 

langsommelighed, hvilket resulterer i en betydelig omkostning, frem-og-tilbage-bevægelser af 

parlamentsmedlemmer og af Europa-Parlamentets plenarmøder, også selv om vi er i en krise. 

 

Hvilken rolle vil Europa-Parlamentet spille i denne periode, hvor vi nærmer os valget til Europa-

parlamentsvalget i 2014? 

 

Vi vil gerne vende lidt tilbage til vores eksempel på det fælles europæiske asylsystem. Inden for disse 

rammer vil det europæiske valg i 2014 kunne få en væsentlig indvirkning i tilfælde af, at en harmonisering 

endnu ikke er udført. Det er imidlertid ikke ønskeligt, at parlamentsmedlemmerne giver op over for presset 

fra kalenderne og fra de medlemslande, som sidder i Kommissionen. Der vil være en risiko for at sætte 

asylansøgeres rettigheder på spil. 

 

Initiativer og de europæiske borgere i alt dette? 

 

Der er kommet en anden procedure, som påvirker lovgivningsprocessen. Det handler om De europæiske 

borgerinitiativer. For eksempel de europæiske borgerinitiativer vedrørende ”Vand til borgerne”, hvor der 

mobiliseres kampagner for at føre den sag for universel adgang til vand og anvendelse af vand, som 

begyndte i 2012. De vil også fortsætte i 2013. Emmaus Europa har engageret sig sammen med andre 

foreninger og Emmaus International i IERPE. I dette perspektiv arbejder Emmaus for at forbedre den sociale 

retfærdighed, så alle en gang kan nyde og gøre brug af de samme rettigheder, herunder de mest basale såsom 

adgang til vand.  

Nu består de europæiske lovgivende organer af en trio, hvor enhver af de tre organer skal bestemme 

indholdet af sin rolle, således, at lovgivningssystemet vil have sin betydning og det er meningen, at det skal 

være effektivt. 

 

 

Emmaus arbejder for at forbedre den sociale retfærdighed, så alle i verden 

har de samme rettigheder over ressourcer. 
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3. Hvad står Emmaus i Europa for i 2012? 

 

I 2012 bestod Emmaus Europa af 275 medlemsorganisationer fordelt i 16 lande. 

 

Nogle måneder med masser af liv i regionen sluttede Emmaus Europas syvende leveår. Intet kunne 

være muligt uden de betydelige præstationer og initiativer, som er gennemført af grupperne; intet 

kunne være udrettet uden de positive reaktioner på anmodningerne om deltagelse i arrangementerne 

og besvarelser af forespørgsler, uden den varme og venlige holdning fra alle sider. 

 

Der findes Emmaus i de lande, der er farvet mørkeblå på kortet: Tyskland, Spanien, Italien, 

Portugal, Storbritannien, Sverige, Finland, Holland, Schweiz, Polen, Ukraine, Rumænien, Frankrig, 

Bosnien-Hercegovina, Belgien, Danmark. 

 

Der er ligeledes 16 grupper som har sendt deres ansøgning om optagelse på prøve i 2012. En gruppe 

findes i hver af Bosnien-Herzegovina, Finland, Holland, Sverige og Frankrig. To italienske grupper 

har ansøgt – og 9 i Storbritannien. 

 

 

4. Hvad udretter de europæiske grupper? 

 

Det følgende var en del af gruppernes dagligliv i Europa i 2012: 

 

Aktiviteter inden for solidarisk økonomi: Indsamling, reparation og salg af brugte genstande. 

Modtagelse, oplæring og reintegration af sårbare mennesker. 

Sociale handlinger målrettet til: boliger, sociale ydelser (nødindkvartering, social ledsagelse, 

bekæmpelse af analfabetisme ... kampen for de svagestes rettigheder (modtagelse og hjælp til 

indvandrere, handicappede ...), miljøbeskyttelse, ligeværdig handel ... 
 

Initiativer for respekt for menneskerettigheder: Engagement for at respektere asylretten og for at 

bekæmpe menneskehandel (feltarbejde og henvendelser målrettet til de offentlige myndigheder). 

Mere generelt er Emmaus-grupperne forpligtet for et Europa, der respekterer indvandreres 

rettigheder (modtagelse og støtte). 

 

International solidaritet: Gennem forsendelser af containere og andre forskellige støtteaktiviteter i 

forhold til forskellige lande. 
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5. Det regionale liv med deltagelse og subsidiaritet 

 

 

A. Regionsrådsmøder, der er blevet afholdt af Emmaus Europa, et administrationsled 

svarende til en bestyrelse. Der er afholdt to sådanne møder i 2012. 

 

17. til 19. februar 2012 i Montreuil i Frankrig. 

 

Der var her to vigtige begivenheder ud over det egentlige møde, som vedtægterne påbyder. 

 

For det første en besigtigelse af tre af Emmaus Solidaritets bosteder og natteherberger med 

indbydelse til at deltage i aftensmaden (Paris). 

For det andet arrangerede Emmaus Europas forretningsudvalg en diskussion fredag 17. februar om 

formiddagen omkring emnet "Emmaus Europa: Solidaritet, men inden for hvilke grænser?". 

 

Som afslutning på budgetperioden kom revisoren og aflagde beretning og anerkendte i den 

forbindelse Emmaus Europas regnskaber.  

 

Mere vigtigt var, at Regionsrådet dagen efter vedtog følgende erklæring: 

"Emmaus Europa er opbragt over det pres, der lægges på de fattigste med henvisning til, at 

gælden skal betales". 

 

19. til 21. oktober 2012 i Pamplona i Spanien. 

 

Mens det øsede ned i Navarra-regionen i Spanien, fejrede Emmaus Pamplona sit 40 års jubilæum. 

 

Såvel organisationens medlemmer som venner fra hele Europa mødte hinanden, i og med at 

Emmaus Pamplona var vært for regionsrådets 2. vedtægtsbestemte møde i 2012. En række 

medlemmer af Emmaus Pamplona var guider, da mødedeltagerne besøgte de forskellige steder, 

hvor Emmaus Pamplona arbejder – de fik et godt indtryk af de mange aktiviteter. 

  

En del af dette møde var specielt rettet mod emnet menneskehandel. Som svar på Emmaus Europas 

invitation mødte: 

 

Dovilé Gradyté fra ”Centeret til Støtte for Familierne til Forsvundne Mennesker” i Litauen, hvis 

arbejde med at advare unge piger mod menneskehandel er blevet udvidet til også at advare unge 

mænd. 

 

Amela Efendic fortalte om Emmaus Bosniens ”Internationalt Forum for Solidaritet”.  

 

Emmaus Europa udtalte sin intention om at handle på to niveauer, lokalt og europæisk; for 

de supplerer hinanden. Emmaus Europa regner også med at gå i gang med overvejelser m.h.t. sin 

holdning og sine planer med bevægelsen for så vidt angår menneskehandel og således komme 

videre på dette centrale punkt. 

 

Ingen i Emmaus-Bevægelsen kan være forblevet uvidende om, at Emmaus International på sin 

generalforsamling 2012 i Anglet vedtog som sin politik at bekæmpe alle former for udnyttelse af 

mennesker, slaveri og menneskehandel. 
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Emmaus’ regionalråd for Europa består af:  

 

De 11 generalforsamlingsvalgte, som også sidder i Emmaus Internationals styrelse:  
Simon Grainge, Javier Pradini, Jean Karekezi, Gérard Racinne, Hans van Beek, Margarita Zilliacus, 

Silvana Nogarole, Tobias Petersson, Dzenana Sabic, Gianni Belletti, Franck-Benoît Puntous. 

 

15 nationale delegerede:  

Willi Does fra Tyskland, Gérard Corpataux fra Schweiz, Gregorz Hajduk fra Polen, Gélu Nichitel 

fra Rumænien, José Maria Garcia Breso fra Spanien, Helka Ahava fra Finland, Jos van der Meer fra 

Holland, Delia Ressende Clément fra Portugal, Dave Perry fra Storbritannien, Nanna Nilsson fra 

Sverige, Maryana Sokha fra Ukraine, Claudine Gras fra Frankrig, Alma Alihodzic fra Bosnien, 

Silvana Nogarole fra Italien og Julio de la Granja fra Belgien. 

 

 

B. Emmaus Europas forretningsudvalgs møder. 

 

Medlemmerne af Emmaus Europas forretningsudvalg mødtes tre gange i 2012. Medlemmerne er: 

Julio de la Granja, formand, Willi Does, sekretær, Alain Capmas, kasserer, Xavier Vandromme og 

Silvana Nogarole. Alle mødte frem personligt i Emmaus-Bevægelsens fælleslokaler i Montreuil, 

den 5. maj, den 8. september og den 11. december 2012. 

 

 

C. De europæiske arbejdsgrupper. 

 

Siden generalforsamlingen i Strasbourg 2007 har Emmaus Europa haft en række arbejdsgrupper. De 

har en sammenfattende funktion, der bidrager til at give Emmaus Europa synlighed, styrke og 

påvirkningskraft, som er nødvendig i forbindelse med udadvendte aktiviteter (lokale og 

europæiske). 

Der er tale om arbejdsgrupper med det formål at organisere solidaritetsaktioner til fordel for 

mennesker, der har behov herfor, altid med et ønske om synlighed og varighed. 

 

Først og fremmest skal arbejdsgrupperne sikre, at solidaritetsaktioner i regionen forløber 

hensigtsmæssigt og i øvrigt følger Emmaus Europas solidaritetskriterier. For så vidt angår 

arbejdsgruppernes møder, så er de centrale i bestræbelserne på at skabe et levende miljø af 

solidaritet i regionen. Her følger nogle oplysninger om deres møder i 2012: 

 

 

De geografisk definerede arbejdsgrupper: 
 

Møder i arbejdsgruppen for Rumænien. 

 

20. januar i Emmaus-Samfundet i Bourges, Frankrig. 

 

27. og 28. september i Iasi, Rumænien. Dette møde blev fulgt af besøg hos og møder med 

organisationerne Amicii d´Emmaus i Târgu Jiu og Frères Europa i Satu Mare, to nye organisationer, 

der ønsker optagelse i bevægelsen (besøgene fandt sted i tidsrummet fra 29. september til 4. 

oktober). 

 



8 
 

Møder i arbejdsgruppen for Polen/Ukraine. 

 

20. april i Emmaus-Samfundet i Bougival og den 21. april i Montreuil, begge Frankrig. 

23. november i Emmaus-Samfundet i Lublin, Polen. Dette møde blev efterfulgt af en besigtigelse af 

det sted, hvor Emmaus-Samfundet i Rzeszów i Polen bygger det hus, som samfundets fastboende 

skal bo i fremover.  

 

Besøg og møder, der har fundet sted i Bosnien-Herzogovina. 

 

I juni var der møde med repræsentanterne for ”Internationalt Forum for Solidaritet” og 

organisationen ”New Generation”, som IFS præsenterede. Emmaus Europa deltog ligeledes i den 

officielle åbning af den internationale ungdomslejr i juli og også i den officielle mindehøjtidelighed 

for folkemordet i Srebrenica, herunder begravelsen af de senest identificerede ofre (11. juli). 

 

Arbejdsgruppemøderne har også givet mulighed for at blive nærmere bekendt med de realiteter, 

grupperne lever under og drøftelser af 

1. Hver enkelt gruppes situation (lokaler, aktiviteter, muligheder for at modtage mennesker). 

2. Fremskridt i aktiviteter, der blev støttet af Emmaus Europa og Emmaus International i 2012. 

3. Ønskerne om støtte for 2013 (materielt og økonomisk). 

4. Transporter (udførte transporter af brugte effekter og behov herfor i den næste fase af planens 

gennemførelse). 

 

 

Den emnedefinerede arbejdsgruppe: 
 

6. og 7. juli 2012 mødtes arbejdsgruppen angående folkevandringer og menneskehandel i Bruxelles, 

Belgien. Forud besigtigede man Centeret for Modtagelse af Asylansøgere, kaldet Petit-Château, 

midt i hjertet af Bruxelles. Under dette møde erindrede man om aktiviteterne i Litauen og Bosnien. 

 

Emmaus Europa havde inviteret Fru Fadela Novak, der præsenterede aktiviteterne hos FN´s 

Højkommissariat for Flygtninge, for så vidt angår kampen mod menneskehandel, og gjorde rede for 

den Europæiske Kommissions direktiv fra 2005, der skal reguleres inden 6. april 2013. 

 

Også Fru Zoï Sakelliadou, repræsentantfor bestyrelsen i Koordineringen af Kampen mod 

Menneskehandel, fremlagde fremskridtene i den europæiske kommissions initiativer i så henseende. 

Hun nævnte især den Europæiske Kommissions vedtagelse i juni 2012 af EU’s strategi for perioden 

2012 - 2016 for afskaffelsen af menneskehandel: Forebyggelse, beskyttelse, støtte til ofre og 

opsporing af de skyldige. 

 

Deltagerne i mødet lagde vægt på udvekslingen af erfaringer, påpegning af problemet, fælles 

aktioner og statsborgerret. 

 

Disse møder byder på gode muligheder for at drage fordel af hinandens erfaringer og videreudvikle 

de successer, man har haft. 
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D. Et blik på begivenhederne, jubilæerne og forskellige møder i Europa. 
 

4. februar: Åbning af det nye salgssted i Trignac, Frankrig. 

 

7. til 9. april: Besøg af delegerede fra Emmaus Europa hos de britiske grupper Hull og Medway, 

som anmoder om medlemskab på prøve. 

 

9. april: Italienske grupper mødes i nærheden af Emmaus-Samfundet i Quarrata for at fejre påske. 

Man fejrede de kammerater, der har været aktive i længst tid i de italienske Emmaus-samfund. 

 

11. april: Repræsentanter for Emmaus Europa tager del i en konference afholdt af 

Europaparlamentet angående de moderne byers udfordringer af social, økonomisk og miljømæssig 

karakter (byernes vækst, boliger, social inddragelse). Bruxelles, Belgien. 

 

14. april: Regionalt salgsfremstød i Bourgogne/Franche Comté - i Besancon med deltagelse af 

Emmaus Europa. 

 

28. april: Regionalt salgsfremstød i Cambrai i det nordlige Frankrig. 

 

27. maj: La Poudrière i Belgien fejrer 30 års jubilæum for sin filial i Péruwelz.  

 

10. juni: 20 års jubilæum for Emmaus Krefeld, Tyskland. 

 

14. juni: Første store regionale salgsfremstød i den franske region Ile de France, i Montreuil til 

støtte for Emmaus-Samfundet i Paris. 

 

13. september: Medvirken af Emmaus Europa i et fransk regionsmøde i Bourgogne - Franche 

Comté Langéron. Frankrig. 

 

14. og 15. september: Festligheder i forbindelse med 40 års jubilæet i Emmaus-Samfundet i 

Etagnières, Schweiz. Emmaus Europa var repræsenteret. 

 

Yderligere i september: De svenske og finske Emmaus-organisationer mødtes på Ålandsøerne. 

Emmaus-organisationerne i Tyskland havde også et indbyrdes møde. 

 

10. og 11. november: Fælles salgsfremstød i Angers, Frankrig. 

 

1. og 2. december: Festligheder i anledning af 30 års jubilæet hos Emmaus i Forbach, Frankrig. 
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6. Arbejdsområder 

 

I. Bæredygtig udvikling, nedvækst og den alternative økonomi. 

 

”Som vi lever sammen i Emmaus- samfund, har vi et lavere CO2 fodaftryk, eftersom vi bruger færre 

ressourcer ved at leve sammen. Meget stærke værdier, såsom deling af arbejde og ideer, genbrug og 

solidaritet med hele verden, eksisterer i Emmaus. Alt dette er værdier, vi har til fælles med ideerne om 

nedvækst …”
1
 

- Sagt af en beboer i et Emmaus-samfund.
2
 

 

Emmaus-Bevægelsen indgår i en bredt funderet bæredygtig udviklingsdynamik gennem sit arbejde i 

hvert af elementerne i en bæredygtig udvikling, dvs. miljømæssig, social og økonomisk udvikling. 

Emmaus forstærker sin identitet og viser et eksempel i forhold til, hvad der gøres for at ændre 

miljøet: vi hjælper med at reducere spild, selv om, paradoksalt nok, Emmaus lever af 

forbrugersamfundet. Genbrug og genanvendelse er vores stærke punkter. Denne vision om 

bæredygtig udvikling deles i Europa. Vi har nu brug for at udvide vores arbejde til at omfatte nye 

eksperimenter og tilskynde samfundet til at styrke den dynamik, der allerede er i gang i Emmaus!  

 

Med medvirken fra Emmaus i Europa er skrevne og visuelle hjælpemidler blevet udviklet til at 

fremvise de miljøvenlige metoder og foranstaltninger, medlemsorganisationerne har taget til sig, og 

også for at fremme deres gennemførlighed og være en kilde til inspiration. Relevansen af de 

eksisterende metoder er blevet fremmet og formidlet internt siden 2009. I 2012 lavede vi en oversigt 

over de praktiske gode råd, der vil gøre det muligt for hver enkel medlemsorganisation at forbedre 

dens daglige miljøvaner. Denne information blev offentliggjort i form af en håndbog. Vand, mad, 

indkøb af forbrugsvarer, affald, bolig, energi og transport er de spørgsmål, der behandles i 

håndbogen.  

                                                           
1
 Det diskuteres i Emmaus, om det er en god idé at bruge et ord som ”nedvækst” (fransk ”décroissance”, engelsk 

”degrowth”), fordi ordet er negativt. ”Bæredygtig vækst” forekommer nogle at være et bedre ord. 

 
2 På fransk står ”compagnon”, hunkøn "compagne". Ordet dækker de traditionelle medlemmer af Emmaus-samfund, 

som arbejder på heltid til kost, logi og lommepenge + fornødenheder i øvrigt, at skelne fra nogle få almindeligt 

aflønnede, fra ansatte i beskæftigelsesprojekter i samarbejde med kommuner og endelig at skelne fra de frivillige og 

ulønnede.  

"Compagnon' er (det er svært at finde et godt dansk ord - jeg prøver mig frem ud fra sammenhængen) er for de flestes 

vedkommende mennesker med barske skæbner: Traditionelt alkoholikere, tidligere straffede, gamle fremmedlegionærer 

- de seneste årtier er der kommet flere og flere migranter fra store dele af verden. (fodnoter ved Jørgen Olsen) 
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Følgende oplysninger er givet for hvert af de fremhævede temaer: Identifikation af behov, deres 

praktiske gennemførlighed, tilgængelige teknologier, fordele, ulemper, henvisninger til bevægelsen, 

tips og anbefalinger. Håndbogen sigter ikke mod at være udtømmende. Formålet med initiativet er 

at give alle de oplysninger, der er brug for for at forbedre metoderne på hvert område. Besøg 

venligst www.emmaus-europe.org for at downloade håndbogen. 
 

Alternativ økonomi 

Økonomisk aktivitet kan støtte social og faglig integration samt være et redskab for solidaritet. 

Emmaus-grupperne er særlige steder, i hvilke normale økonomiske regler ikke helt finder 

anvendelse. Emmaus-samfundene er baseret på at dele, tage imod mennesker og være uafhængige 

af de offentlige myndigheder. At dele handler om at dele de økonomiske ressourcer, men også og 

især om at respektere og gøre brug af alles kompetencer. Ved at samle ind, genbruge og sælge 

brugte varer, udfører samfundene også social og faglig integration, idet de ansætter folk, der oplever 

vanskeligheder og indtil nu ikke har kunnet findearbejde arbejde eller har mistet deres job på 

forskellig vis. 

Opnåelse af et overskud bør ikke være det eneste formål med økonomisk aktivitet. Økonomien i 

øjeblikket i verden generelt genererer utrolig rigdom, som deles ud meget uretfærdigt. Dette 

forårsager ustabilitet og udstødelse. Den økonomiske solidaritet i Emmaus samler tusindvis af 

lokale initiativer, der beskæftiger socialt udstødte personer og tilbyder alternative former for 

beskæftigelse, opsparing, beslutningstagning og forbrug.  

Emmaus’ lokale økonomiske solidaritet søger ikke at erstatte markedsøkonomien, men fokuserer i 

stedet på de mest nødlidende borgeres problemer, og de individuelle og kollektive behov, der er 

blevet overset af markedet og staten. Vores ambition er også, at Europa skal blive en verdensdel, 

hvor ingen udstødes og et område, hvor mænd og kvinder er frie og lige i rettigheder. 

 

Disse var ordene fra formanden for Emmaus Europe, Julio de la Granja, da Emmaus Frankrigs 3. 

branche holdt møde (3. branche står for solidarisk økonomi og arbejdsmarkedsintegration
3
) den 9. 

marts i Europe-parlamentet i Strasbourg. Ikke alene deltog de franske organisationer fra branche 3, 

men også Emmaus Frankrigs formand samt Simon Grainge fra Storbritannien og Javier Pradini fra 

San Sebastian i Spanien.
4
 

                                                           
3
 Emmaus Frankrig har opdelt sine medlemsorganisationer i tre brancher, hvor 1 er de traditionelle Emmaus-samfund, 2 

er organisationer til afhjælpning af bolignød samt organisationer udelukkende bestående af frivillig arbejdskraft, og 3 er 

som nævnt de organisationer, der laver beskæftigelsesprojekter sammen med kommunerne. 
 

4
 Grainge og Pradini sidder i Emmaus Internationals styrelse og forretningsudvalg, Simon Grainge som næstformand. 

http://www.emmaus-europe.org/
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II. Emmaus Europa øger bevidstheden blandt de europæiske borgere – vores politiske 

lobbyarbejde. 

 

”Hvis vi er ulastelige i vores arbejde, kan vi foretage politisk lobbyvirksomhed ved at trække på 

vores dag-til-dag erfaringer.” 

- Sagt af en Emmaus-aktivist. 

 

Selv om Emmaus er en bevægelse, der nægter at blive taget til indtægt af politiske partier, har den 

politiske verden dog indflydelse på medlemsorganisationerne. Diskussioner og besøg viser, at 

politikerne ikke kender os godt nok. 

Desuden understreger Emmaus Europa behovet for at gå ud over de nationale grænser for at lade de 

aktives synspunkter blive hørt på den europæiske scene. Faktisk skyldes over 70 pct. af den 

nationale lovgivning nu beslutninger, der træffes i Bruxelles, eftersom offentlige politikker får en 

stadig mere europæisk vinkel. Emmaus Europa ønsker at fremhæve sin tilstedeværelse på den 

europæiske scene som en reaktion på dette fænomen. 

  

To ting er vigtige for Emmaus Europa: 

- Ægte harmonisering af europæiske standarder. 

- Ægte solidaritet mellem stater. 

 

Vores politiske lobbyvirksomhed er baseret på en menneskerettighedstilgang via arrangementer, der 

tager et standpunkt, der respekterer forskellene i Europa, og engagementet af alle de grupper, der 

arbejder på dag-til-dag basis, er nøglen til vores fremtid; en fremtid tæt knyttet til udviklingen af det 

kriseplagede Europa. Vi er nødt til at fortsætte med at udfordre politikerne. 

 

I tråd med arbejdet med migration og menneskehandel bør følgende initiativer fra 2012 fremhæves: 

- Skrivelser til parlamentsmedlemmerne om manglende velvilje, når de accepterer den 

europæiske asylpakke. 

- Pressemeddelelser og åbne breve, der falder sammen med 60-årsdagen for Genève-

konventionen, og som protesterer over kriminaliseringen af de hjemløse i Europa. 
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Formålet med sidstnævnte var at gentage bestemmelserne i EU-charteret om grundlæggende 

rettigheder og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder, som fremmer principperne om menneskelig værdighed, fysisk og moralsk 

integritet, frihed, privatlivets fred, lighed og ikke-forskelsbehandling, og som samtidig forbyder 

umenneskelig og nedværdigende behandling.  

 

Ungarn blev derfor opfordret til straks at ophæve den lov, der kriminaliserer de hjemløse i 

landet, og dermed bedt om at overveje den bedste måde at løse hjemløshedens problem. Ved 

at gøre dette, fordømte Emmaus Europa en praksis, som ikke bør udvides til noget andet 

europæisk land under nogen omstændigheder. 

 

- Erklæring i en situation med finanskrise og gæld: "Emmaus Europe protesterer mod pres 

på de fattigste mennesker i søgen efter at tilbagebetale gæld" - et uddrag fra erklæringen: 

Emmaus Europa nægter at acceptere, at disse selvsamme regeringer vælger en økonomisk 

løsning, der sætter deres borgere i alvorlig knibe, borgere, der er blevet forarmet af drastiske 

nedskæringer af lønninger og sociale ydelser samt skattestigninger. Emmaus-grupperne 

oplever, at andre non-profit organisationer må lukke eller skære i de tjenester, de tilbyder på 

grund af mangel på tilstrækkelige bevillinger, og dem, de hjalp, banker nu på Emmaus’ dør. 

Disse beslutninger forårsager en økonomisk tilbagegang, der kun mærkes af de fattige. 

 

Emmaus Europa er foruroliget over den voksende sociale kløft mellem de rige og magtfulde og den 

voksende fattige befolkning, der kun huskes, når de penge, der aldrig hjalp dem i første omgang, 

skal tilbagebetales. 

Emmaus Europa opfordrer regeringerne til at:  

 Gennemføre robuste finansielle reguleringsmekanismer.  

 Beskatte finansielle transaktioner.  

 Ændre deres politiske adfærd for at beskytte de svageste i samfundet.  

 Undlade at straffe husstande, der lever på trangsbestemte ydelser. 

En ny social model baseret på ægte solidaritet skal hurtigt oprettes med henblik på at gøre det 

muligt for ethvert menneske at leve et værdigt liv.  

 

Emmaus Europa ønsker at engagere hver eneste borger i retning af at hjælpe organisationer, der 

respekterer den menneskelige værdighed (etiske banker og den lokale og solidariske økonomi), og 

ønsker at gentage sine egne erfaringer med, hvordan meget forskellige mænd og kvinder, der vælger 

at leve enkle liv og gør brug af den utrolige mængde af affald, der produceres af det moderne 

samfund, kan leve sammen i harmoni. 
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Disse dokumenter blev rundsendt internt og blev sendt til de politiske beslutningstagere i de 

europæiske institutioner, MEP'er, akkrediterede journalister i Bruxelles og den franske presse og 

non-profit netværk. 

 Emmaus Europas svar på Nobels fredspris tildeling til EU.  

 

Emmaus Europa hilser med interesse, at dette års Nobelpris bliver tildelt Den Europæiske Union. 

Emmaus Europa opfordrer Den Europæiske Union (Kommissionen, Parlamentet og Ministerrådet) 

til at arbejde effektivt på sociale beskyttelsesforanstaltninger. Nobelprisen bør opmuntre EU til at 

differentiere sig fra grasserende kapitalisme og langt om længe skabe et mere retfærdigt og fredeligt 

europæisk samfund gennem konkrete kollektive initiativer, som begrænser den enkeltes grådighed. 

Borgerne kræver det konsekvent, og hvis EU ikke lytter til deres ønsker, kan en social krig meget 

vel bryde ud. 

 

Brevet blev sendt til dem, der har til opgave at tildele Nobelprisen. Det blev sendt til det norske 

Nobelprisudvalg og dets direktør, Geir Lundestad, til medierne og pressen, organisationer / netværk 

og sendt i kopi til EU’s institutioner. 

 

 2012 bød også på offentliggørelsen af tre nyhedsbreve om medlemsorganisationernes 

erfaringer med at forsvare menneskerettighederne og bekæmpe krænkelser af 

menneskerettighederne.  

 

Alene overfloden af initiativer i hvert land, hvor Emmaus arbejder, er umålelig, men er absolut 

håndgribelig og konkret. Den bliver testet på daglig basis for at forsvare dem, der lider mest. 

 

Emmaus Europa har søgt at fremme sine erfaringer via vidnesbyrd og møder, der rapporteres om i 

nyhedsbrevene.  

 

Emmaus-grupper bliver konfronteret med konsekvenserne af menneskehandel på daglig basis: 

Mange ofre banker på deres dør for at bede om hjælp. Overalt i Europa, uanset om det er 

oprindelseslande eller bestemmelseslande, modtager Emmaus ofre for menneskehandel, beskytter, 

støtter og søger løsninger til at sikre, at ofrene ikke falder tilbage i kløerne på deres bagmænd. 

 

 Et møde blev afholdt den 25. september 2012 med Martin Schulz, formanden for Europa-

Parlamentet i Bruxelles. Repræsentanter for Emmaus Europa: præsident Julio de la Granja, 

sekretær Willi Does og kasserer Alain Capmas samt koordinatrice Gabriela Martin. 

Repræsentant for Emmaus International: præsident Jean Rousseau. 

Willi Does introducerede delegationen og fremhævede derefter det arbejde, som Emmaus gør i 

Tyskland. Han talte specifikt om Köln, hvor der har været et suppekøkken hver aften i 50 år, og 

Krefeld, hvor Emmaus samfundet tilbyder en ubetinget velkomst til indvandrere. Emmaus Europas 

repræsentanter understregede, at Emmaus-samfund føler, at det er deres kald til at byde indvandrere 

velkommen. De forklarede, at indvandrere gennem arbejde genvinder deres værdighed. Rystet over 

den måde, indvandrere behandles på i EU, opfordrede de medlemsstaterne og de europæiske 

institutioner til at tage ansvar for at sikre, at indvandringspolitik respekterer den menneskelige 

værdighed og asylansøgerne. 
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Med hensyn til migration understregede Martin Schulz, at de 27 medlemsstater tegner sig for 8 % af 

verdens befolkning. Disse 8 % lukker sine grænser til resten af verdens befolkning. Europæerne er 

nødt til at forstå, at en retfærdig fordeling af rigdom er uundværlig. Paradoks: Bekæmpelse af 

fattigdom er en prioritet for Europaparlamentet, men ikke for Ministerrådet. Hvor Europa- 

Parlamentet og Kommissionen mener, at EU bør være baseret på solidaritet og samarbejde, henviser 

medlemsstaterne i Ministerrådet til deres nationale interesser for at retfærdiggøre lukninger af 

grænsekontroller. De sætter spørgsmålstegn ved den stiftende filosofi af Den Europæiske Union ved 

at gøre dette. 

Martin Schulz understregede, at Emmaus’ arbejde stadig er fuldstændig relevant i dag. De 

problematikker, som Emmaus arbejder med, fortsætter i det 21. århundrede. 

 Møde med Myria Vassiliadou, europæisk koordinatrice mod menneskehandel, på Europa- 

Kommissionens anti-menneskehandelsdag, den 18. oktober 2012 i Bruxelles. Emmaus 

Europa deltog i denne konference som gæsteorganisation. 

 

 Møde mellem MEP Nadja Hirsh og Elli Kreul og Willi Does. Arbejdet i Emmaus grupperne 

blev præsenteret på mødet. Ligeledes blev spørgsmålet om at modtage hjemløse og 

udokumenterede migranter og deres egen og deres børns sundhed og uddannelseskrav 

diskuteret.  

 

 Fru Hirsh fremhævede de betydelige vanskeligheder, der er forbundet med at øge 

politikernes bevidsthed om disse emner (på lokalt, nationalt og europæisk niveau) og slog til 

lyd for vigtigheden af at kommunikere specifikt på lokalt plan. 

Behovet for dialog og lobbyisme er reelt og deles blandt medlemsorganisationerne i Europa. Både 

positive og negative erfaringer er dagens orden. 

 

”At støtte dynamisk regional lobbyvirksomhed, der virker for alle” 

Konkrete initiativer til bekæmpelse af menneskehandel: 

 

Støtte til et krisecenter for ofre for menneskehandel i Vilnius (Litauen) med en Emmaus-

partnergruppe, der tilbyder ofrene praktisk, psykologisk og juridisk støtte og hjælp til at vende 

tilbage til deres familier og reintegrere i arbejdslivet og i samfundet som helhed. 

Støtte til International Solidarity Forum i Bosnien-Hercegovina, en Emmaus-gruppe, der yder 

beskyttelse, lægehjælp, retshjælp og psykologisk støtte, så ofrene kan overvinde eftervirkningerne 

af deres erfaringer. 

Der findes også initiativer om indvandringspolitik og menneskehandel i Europa, der er værdige til 

at blive omtalt. Derudover er grupper, der er placeret i følsomme oprindelseslande, langt fra de 

eneste organisationer til at køre denne slags initiativer. Menneskehandel eksisterer i hele Europa og 

er ikke udelukkende forbeholdt bestemte lande. 

Det er klart, at Emmaus Europa ikke alene kan møde udfordringerne i spørgsmålet om migration og 

de forskellige former for handler, herunder menneskehandel, som er meget kompleks og mobiliserer 

store menneskelige og finansielle ressourcer. 
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Emmaus som bevægelse er helt berettiget til at tage stilling til dette spørgsmål på grund af sin 

erklærede mission, varige karakter og globale tilstedeværelse.  

Vi er kun lige i de tidlige faser af dette lobbyarbejde. Der er udbredt harme over dette frygtelige 

problem! Lad os i 2013 bringe liv til de eneste to konventioner, der kan beskytte ofre: 

 Europarådets konvention for bekæmpelse af menneskehandel  

 FN-konventionen om migranters rettigheder. 

 

7. Emmaus Europa støtter ideen om et Europa solidarisk med de dårligst stillede 

grupper. 

 

Emmaus Europa har ikke sit eget budget til at gennemføre solidaritetsprojekter. Støtten til 

solidariske projekter ydes gennem donationer fra medlemsorganisationerne. 

Hvert år sendes således et solidaritetsprogram til alle medlemmer. Det giver dem mulighed for at 

deltage i finansieringen af en eller flere solidaritetsprojekter til fordel for europæiske organisationer, 

der har anmodet om støtte. 

I 2012 blev følgende fire europæiske aktiviteter støttet af grupperne: 

ørelsen af aktiviteter og drift i Emmaus-samfundet i Lvov i Ukraine ved at betale 

løn til 5 medarbejdere. 

Litauen til at undgå menneskehandel og tage afstand fra 

den. 

 autonomi ved at styrke salgs- og landbrugsaktiviteterne i Iasi i Rumænien. 

et Emmaus-samfund til modtagelse af bortløbne unge samt indrette et område målrettet 

til salg, opbevaring og drift af værksteder i Târgu Jiu, i Rumænien. 

Opfølgning af aktiviteter gennemført af Emmaus Europe har til formål at: 

øtte europæiske organisationer i udarbejdelsen af ansøgninger; 

 Emmaus Europas valgte organer at indgå i grundige overvejelser omkring 

ansøgningerne om finansiering; 

 Emmaus Europa at gøre etapevis fremskridt i de støttede foranstaltninger og 

for at kommunikere om der er fremskridt;  

ikre retfærdighed og gennemsigtighed mellem de europæiske organisationer. 
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Desuden er de aktiviteter, der er blevet støttet gennem Emmaus Internationals solidaritetsfond, 

blevet drøftet og analyseret gennem hele året 2012. Det handler om: 

beboerhus i Emmaus-Samfundet i Rzeszow (Polen). 

 Byggeriet af beboerhus i Emmaus-Samfundet i Krakow (Polen). 

For disse aktiviteters vedkommende har Emmaus Europa været et bindeled mellem de aktive 

organisationer og Emmaus International. 

 

 

A. Sommerlejre som arbejder efter ideer om fællesskab og det at lære andre at kende! 

Hver sommer mellem 15. juni til 15. september, modtager et antal af europæiske Emmaus-grupper 

nogle frivillige unge på mindst 18 år, i en periode på en uge til to måneder. 

Antal i 2012: 8 lande, hvor Emmaus findes, har afholdt sommerlejr: Belgien (1), Bosnien (1), 

Finland (1), Frankrig (28), Spanien (1), Italien (4), Holland (2) og Rumænien (3). 

Emmaus Europa har igen været en informationsformidler gennem sin hjemmeside. 

 

International Ungdomslejr og konvoj i Bosnien: 

I juni 2012 rejste nogle ansatte medarbejdere, nogle medlemmer af Emmaus-samfund samt nogle 

frivillige til Bosnien. To dage senere ankom 8 lastbiler og 23 passagerer til Emmaus-foreningen 

International Forum for Solidaritet (IFS/FIS) i Bosnien. FIS har nu ansvaret for den humanitære 

bistand, som skal fordeles til trængende familier fra Srebrenica, Bratunac, Zvornik Vlasenica og 

andre områder. Arbejde, fritidsaktiviteter, opdagelser og møder indgik, da konvojen var på besøg i 

Bosnien. 

Forsvaret af Emmaus værdier i Europa består af: 

Stifte bekendtskab med Emmaus’s ånd, som den opleves i andre områder. Sammen at tænke på 

alternative forslag for et mere solidarisk og retfærdigt Europa. 

 

B. Europæisk tilstedeværelse ved Paris-Messen til fordel for International solidaritet. 

Som i alle årene opfattes denne store salgsbegivenhed som en stærk solidaritetsudveksling og en 

værdifuld mulighed for at opbygge relationer og samarbejde til begge parters fordel. 

30 europæiske grupper var til stede den 24. juni 2012 ved Porte de Versailles. De kom fra 

Storbritannien, Frankrig, Holland, Belgien, Italien, Schweiz, Polen, Rumænien og Ukraine. 



18 
 

I 2012 blev 179 328 €, som var overskuddet ved messen (indtægter 872.401 €, udgifter  

693.073 €), anvendt til at finansiere 12 projekter, drevet af Emmaus-grupper i Afrika. F. eks. vil en 

gruppe i Cameroun kunne øge sin loppemarkedskapacitet for bedre at imødekomme befolkningens 

behov, og samtidig skabe arbejdspladser.  Andre aktiviteter i Afrika, som bliver finansieret af dette 

internationale salg, knytter an til landbruget og kvinders rettigheder.  

Solidaritet er afgørende i Emmaus-Bevægelsen: 

Intern solidaritet mellem dem, der bor i Emmaus-samfundene, venner og andre involverede binder 

grupperne sammen. Denne solidaritet skaber et møde ... Den eksterne solidaritet opstår ved at støtte 

andre personer og grupper til at vokse, til at blive stærkere, uafhængige og motiverer os i vores 

arbejde og gør os voksne. 

Disse aktiviteter er forbundne indbyrdes. Disse handlinger er kun gennemførlige ved at 

inddrage alle, som er med i Emmaus. 

 

8. Et kort kig på præcise initiativer til at bringe os tættere sammen. 

Sekretariatet er blevet forstærket af et IT-system designet af en praktikant, der skabte et 

onlinebibliotek med oplysninger om Emmaus-strukturer i Europa, kontaktpersoner og aktive, så 

arbejdet er blevet mere overskueligt for sekretariatets medarbejdere. 

Ligeledes har en praktikant, som er specialiseret i visuel kommunikation, moderniseret og opdateret 

Emmaus Europas kommunikationsressourcer. En ny institutionel informationspakke blev oprettet, 

bærende en tegning af Abbé Pierre udført af den samme praktikant. En dokumentholder, nye 

introduktionssider på hjemmesiden samt plakater blev også skabt i 2012. 
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9. Fremtidsudsigter for 2013 - Verona: tid til udvekslinger. 

Verona-mødet sigter mod at være et debatforum, hvor det er muligt for os at tage os tid til at tage 

bestik af, hvad Emmaus handler om, hvad der sker i verden uden for Emmaus samt yderligere at 

klarlægge den retning som Emmaus ønsker at tage for hvert temas vedkommende, samtidig med vi 

ser på, hvad vi kan i fremtiden. 

 

2013 vil byde på en chance for regionen at mødes i Verona, den 26. og 27. april. 

 

Dette møde sigter mod at være i takt med medlemsorganisations ønske om at have et forum, hvor vi 

kan tænke over sociale spørgsmål og de udfordringer, vi står over for, og som vi skal tage fat i i 

praksis. 

 

Mødet vil kulminere den 27. april 2013 ved at foreslå initiativer i prioriteret rækkefølge, som 

afspejler regionens visioner. 

 

Vi inviterer så mange af jer som muligt til at bidrage til at stille forslag. Vi vil gøre det muligt for 

hver enkelt at forklare forslag i dybden. De forslag, hver enkelt stiller, kan meget vel blive 

forvandlet til initiativer efter mødet. 

 

"Lad os arbejde sammen om at gøre Europa til en dynamisk region, hvor vi er ivrige efter at lytte til 

hinanden, reflektere og skride til handling! " 

 

Vor metode består i at skabe, støtte og opmuntre dannelsen af et miljø, hvor alle føler sig frie og 

respekterede og kan få opfyldt deres egne behov og hjælp hinanden. 
 

(Artikel IV i Emmaus-bevægelsens universelle manifest, udarbejdet i Bern (Schweiz). 
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10. Hvordan kontakter man Emmaus Europas sekretariat? 

  

Camille Decaens: Solidaritetskoordinatrice. 

 

Ambre Takei: Administrativ og økonomisk assistent. 

  

Julie Bardèche: Frivillig advokat. 

  

Gabriela Martin: Koordinatrice.  

  

Pr. e-mail:  

contact@emmaus-europe.org 

 

www.emmaus-europe.org 

  

Pr. telefon:  

0033141 58 2570 /71 eller 73  

 

Pr. post:  

47, Avenue de la Résistance, 93 104 - Montreuil Frankrig.  

 

 

 

mailto:contact@emmaus-europe.org
http://www.emmaus-europe.org/

