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I solidaritet med ofrene for terrorismen overalt i verden 
 

I en krisetid er det fristende at føre krig mod en veldefineret fjende, hellere end at arbejde for freden 

og angribe roden til det onde. 

 

Og når denne krise tager form af morderiske attentater, er det lettere at puste til angsten og støtte 

behovet for sikkerhed end at arbejde på bevidstgørelse og forståelse. 

 

Vi er i færd med at gå fra den ene klimakonference til den næste, vi går fra årtusindskiftets mål for 

udvikling i FN's regi fra 2000, til mål for bæredygtig udvikling (FN fra 2015), men alligevel graves 

kløfterne farligt dybere, nedbrydningen af miljøet mærkes i hele verden og rammer først og frem-

mest de svage. Spændinger og konflikter øges. 

 

Vi vil ikke endnu en gang acceptere, selv over for den ubeskrivelige terror i attentaterne 13. 

november, at vores ansvarlige politikere trækker os med som ”sikkerhedsgaranti” i endnu en  

”krig”, en forlængelse af den vi har sagt nej til siden 2003, da millioner af mennesker i hele verden 

gik på gaderne i for at sige nej til en ulovlig og håbløs krig i Irak. 

 

Disse selvsamme ansvarlige må omsider lytte til os, vi som arbejder utrætteligt for fred, 

retfærdighed, for adgang til fundamentale rettigheder for alle. Deres døvhed har kostet alt for mange 

uskyldige liv, og deres stædighed risikerer at koste endnu hundred tusinde ofre. 

 

I Syrien og andre steder har diktatorernes magtbeføjelser resulteret i de samme resultater: 

fattiggørelse af befolkningen, indhug i fundamentale rettigheder, opkomst af yderligtgående og vol-

delige bevægelser.  

 

I Syrien og også i Frankrig, afføder straffriheden for nogles vedkommende og korruptionen for nog-

le andres vedkommende, uhellige alliancer, kynisme og dyb bitterhed, en rig grobund for de mest 

ekstreme ideologier.  

 

I Syrien, som overalt, skaber volden – hvad enten den er krigerisk eller social – fattigdom, sult og 

fortvivlelse, og hundredvis af mennesker presses til at søge et mere værdigt liv i lande, hvor de hå-

ber at kunne få bedre levevilkår. 

 

 

http://www.emmaus-international.org/fr/actualites/1448-attentats-du-13-novembre-2015-construire-la-paix.html
http://www.emmaus-international.org/fr/actualites/1448-attentats-du-13-novembre-2015-construire-la-paix.html
http://www.emmaus-international.org/en/news/1452-attacks-of-13-november-2015-building-peace.html
http://www.emmaus-international.org/en/news/1452-attacks-of-13-november-2015-building-peace.html
http://www.emmaus-international.org/es/noticias/1453-atentados-del-13-de-noviembre-de-2015-construyamos-la-paz.html
http://www.emmaus-international.org/es/noticias/1453-atentados-del-13-de-noviembre-de-2015-construyamos-la-paz.html


Politisk ansvarlighed består i at erkende nederlaget og inkonsekvensen i strategier uden 

løsning, men også i omsider at handle på årsagerne til disse onder og ikke skabe nye, dvs. 

 fremskynde en retfærdig og ligelig fordeling af rigdom 

 gentænke vores livsførelse for at muliggøre livet på jorden 

 handle med udsyn til verden, snarere end at vende sig ind imod sig selv, sit eget land og sine 

egne privilegier 

 oplyse i fredens og sameksistensens tjeneste. 

 

Med sine 350 medlemsorganisationer over hele verden, vil Emmaus-Bevægelsen arbejde af alle 

kræfter på dette, og investere al sin energi! 

 

”Fundamentalisme er et tilflugtssted for de elendige, fordi den giver et glimt af håb 

for dem, der ingenting har. Gid nøden må forsvinde, så fundamentalismen mister sine tropper”. 

- Abbé Pierre, januar 1995. 

 

- Willi Does, formand for Emmaus Europa 

- Thierry Kuhn, formand for Emmaus Frankrig 

- Jean Rousseau, formand for Emmaus International. 

 
 


