
 

Emmaus Björkå og deres solidaritet med immigranterne  

 
- Fra Emmaus Internationals hjemmeside – de oprindelige versioner er 

illustreret med et billede fra Göteborg. 

 

Fransk: http://www.emmaus-international.org/fr/actualites/28-actualites-locales/1501-

emmaüs-björkå-solidaires-avec-les-migrants.html  

 

Engelsk: http://www.emmaus-international.org/en/news/54-local-news/1502-

emmaüs-björkå-solidaires-avec-les-migrants.html 

 

Spansk: http://www.emmaus-international.org/es/noticias/65-actualidad-local/1503-

emmaüs-björkå-solidaires-avec-les-migrants.html  

 

- Julie Helene Lauritzen har oversat fra den spansk version. 

 

Den svenske gruppe Emmaus Björkå udfører det klassiske arbejde i Emmaus: 

indsamling af genstande, sortering, og gensalg til lavere pris. Men det der gør 

gruppen speciel er at overskuddet hovedsageligt bliver brugt til støttende 

initiativer til forsvar for immigranterne.  

 

Interview med Kristin Ivarsson, ansat hos organisationen: 

 

I hvad består Emmaus Björkås arbejde med immigranterne? 

 

I april 2015 besluttede vi at forkusere al Emmaus Björkås solidaritet på at hjælpe 

immigranter og flytninge. Siden da, via flere samarbejdende organisationer, giver vi 

tøj, sko og købekuponer til vores salgscentre, både til europæiske immigranter som til 

immigranter “uden papirer” og til dem som er blevet nægtet asyl. 

 

Derudover støtter vi økonomisk andre organisationer som tilbyder boliger, mad, 

sundhedshjælp og juridisk assistance. På det internationale plan støtter vi projekter 

relateret til sundhed, uddannelse, og aktiviter for børn af immigranter fra Palæstina og 

Saudi Arabien, som bor i lejre under særligt svære omstændigheder hvor behovet for 

humanitær assistance er enormt.  

 

Bliver der også lavet mere politisk orienteret arbejde? 

 

Ja, eftersom vores formål – som vi deler med hele Emmaus-Bevægelsen – er at 

udslette årsagerne til fattigdom og uretfærdighed. I løbet af de sidste par måneder har 

vi deltaget i den svenske politiske debat for at forsvare en mere human og åben 

asylpolitik. Sidste efterår, da medierne spredte uhyggelige billeder af døde flygtninge, 

gjorde det folk bevidste. Både befolkningen såvel som politikerne fik en flygtig 

impuls af solidaritet og åbenhed; men lidt efter lidt blev den politiske holdning til 

flygtningene hårdere med det formål at afskræmme immigrantere fra at komme til 

Sverige. Fra begyndelsen af 2016 har Sverige indført identitetskontrol ved grænserne 

og har helt lukket døren for flygtninge og overtræder dermed princippet om ret til 

asyl.  
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Vi arbejder på, sammen med andre organisationer, at protestere mod denne 

overtrædelse af retten til asyl, igennem diverse initiativer: organisering af 

demonstrationer og brug af vores butiksvinduer til at gøre folk bevidste om 

flygtningene og immigranternes rettigheder.  

 

Sverige er et af de rigeste lande i verden og det er trist og skamfuldt at bevidne, 

hvordan situationen udvikler sig.  

 

Hvad kan Emmaus gøre for at forsvare immigranternes sag? 

 

Vi bør fortsætte med at foreslå alternativer. Emmaus International er en af de vigtigste 

organisationer, som forsvarer den fri bevægelighed for alle og retten til at slå sig ned, 

hvor man vil. 

   

Åbne grænser er den eneste fornuftige og realistiske måde at respektere 

menneskerettighederne. Vi bør fortsat forsvare dette princip og handle for at hjælpe til 

at redde liv. Immigranterne bidrager til modtagerlandene med nye ideer, erfaringer og 

viden. I dag er der mange studier, der viser de positive effekter som immigrationen 

har på økonomien i modtagerlandene. Men det er ikke pointen. Selv hvis de ikke 

“bidrog” med noget, burde vi alligevel modtage dem! Menneskerettighederne, i 

lighed med retten til asyl, er ikke rettigheder som man skal fortjene, men som gælder 

alle mennesker, uden undtagelse. 

 


