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RAPPORT 
I foråret 2014 fokuserede Emmaus Europas lobbyvirksomhed på valget til 

Europaparlamentet i maj 2014. Eftersom den europæiske lovgivning har indflydelse 

på hverdagen for EU’s borgere, er Emmaus Europa opsat på at sikre, at det nye 

Europa-Parlament respekterer alles rettigheder og særligt rettighederne for dem, 

der oplever den største udstødelse af samfundet. For at fremme dette afholdt 

Emmaus Europa en rundbordsdebat hos Emmaus – La Poudrière i Bruxelles med 

overskriften Humanistisk Utopia i Europa. Inviterede var alle bevægelsens aktive i 

Europa og kandidaterne til Europa-Parlamentet. 

 

HVORFOR AFHOLDE EN RUNDBORDSDEBAT? 

Valget til Europaparlamentet afholdes den 22. til 25. maj 2014. Der afholdes valg til Europa-
Parlamentet hvert femte år. Parlamentet spiller en afgørende rolle i den forstand, at det, sammen 
med EU’s Ministerråd, er med til at stemme om europæisk lovgivning, og at denne lovgivning har 
direkte indflydelse på vores hverdagsliv. Hverdagen i Europa er særligt kendetegnet ved: 

1. En nedgang i respekten for migrantrettigheder. 
2. En forrykket social balance på grund af den økonomiske krise. 
3. Sparepolitikker med øget fattigdom og arbejdsløshed til følge. 
4. Marginalisering af flere områder i samfundet.  

 
Emmaus Europa har udført lobbyvirksomhed over for MEP’er (= medlemmer af Europa-
Parlamentet) siden 2009 for at sikre at de emner, vi brænder for, udgør en del af debatten i 
parlamentet. Som en fortsættelse af dette arbejde blev der arrangeret en rundbordsdebat i 2014, 
hvor potentielle MEP’er blev inviteret med til en drøftelse af vores værdier og daglige arbejde.  
 
 
 

Støtter en europæisk lovgivende forsamling i 2014-2019 

som går ind for et forsonet Europa, et Europa hvor 

menneskerettigheder frit kan udøves. 

Lad os bekæmpe apati! 



Der er behov for et mere socialt og humant Europa. I de seneste 60 år har Emmaus valgt at følge denne 
kurs ved at modtage migranter og kæmpe for at deres rettigheder beskyttes og respekteres, for en social 
og solidarisk økonomi, miljøvenlige rutiner og forbrug samt bæredygtig udvikling. Disse drøftelser hjælper 
med til at demonstrere at vores arbejde åbner for et alternativ til de nuværende sociale værdier. 
  

DAGENS PROGRAM 

Tirsdag den 6. maj var delt op i to sessioner: 

 Formiddagen var afsat til workshops for bevægelsens egne medlemmer med emnerne Migration 
og menneskehandel, Bæredygtig udvikling samt Alternativ økonomi: der blev dannet tre 
arbejdsgrupper, og hver gruppe arbejdede med alle tre emner. Målet var at aflægge rapport om 
den nuværende situation og stille forslag.  

 Eftermiddagen var reserveret til drøftelse med MEP-kandidaterne: redegørelse for bevægelsens 
hverdag, forklaring af vores arbejdsform og demonstration af at den virker. 

 

DELTAGERE 
Medlemmer af Emmaus Europa: 

 Julio De La Granja, formand for Emmaus Europa 
 Xavier Vandromme, bestyrelsesmedlem for Emmaus Europa 
 Margaret Tuccori, Emmaus Brighton & Hove – Storbritannien 
 Jean-Pierre Galopin, Emmaus Angers – Frankrig 
 Willi Does, Emmaus Köln – Tyskland 
 Pascale Does, Emmaus Köln – Tyskland 
 Michael Barnett Brecht, Emmaus Krefeld – Tyskland 
 Jorgen Olsen, GtU – Danmark 
 Birgitte Juul Nielsen, GtU – Danmark 
 Lydia Feghloul, Friperie Solidaire – Frankrig 
 Roberto Lapia, Friperie Solidaire – Frankrig 
 Marja Ebbers, Emmaus Feniks – Holland 
 Harry Suiskens, Emmaus Feniks – Holland  
 Herbert Bitter, Emmaus Haarzuilens – Holland 
 Gerlof Van Reehnen, Emmaus Holland 
 Marie-France Bedleem, Emmaus Armentières – Frankrig 
 Anne Saingier, Emmaus La Halte Saint Jean – Frankrig 
 Amela Effendic, Internationalt Forum for Solidaritet (ISF) – Bosnien 
 Gabriela Martin, koordinatrice for Emmaus Europa 
 Marie Tixier, arrangementsassistent, Emmaus Europa 
 Naïs Laurandel, studentermedhjælper i Emmaus Europa – med relationen til EU som 

arbejdsområde. 
 
Kandidater til Europa-Parlamentet 

 Guillaume Balas, lærer, byrådsmedlem i Paris – Frankrig, opstillet i Paris valgkreds 
 Antoine Varoquié, generalsekretær for den franske socialistiske delegation i Europa-Parlamentet – 

opstillet i Paris valgkreds 
 Dominique Riquet, repræsenteret af sin assistent i parlamentet – MEP – Frankrig, opstillet i 

valgkreds nordvest 
 Marc Tarabella, repræsenteret af sin assistent i parlamentet – MEP – Belgien. 

 
 



WORKSHOPS 
 
Migration og menneskehandel 
 
Observationer 

 Medlemsorganisationernes situation er under konstant forværring, og deres levevilkår er svære. 
 De administrative procedurer for reguleringen af status for udokumenterede immigranter og 

asylsøgere ændres hele tiden. Hvordan kan rettigheder oprigtigt respekteres på denne baggrund? 
 Et emne der ikke tiltaler samfundet og politikere. 

 
Forslag 

 Etablering af zoner i store europæiske byer til afprøvning af Emmaus-modellen for modtagelse af 
og opfølgning på migranter (kan også foreslås for social og solidarisk økonomi). 

 Intern udnævnelse af en kontaktperson for migrationsområdet for hvert af Emmaus-landene i 
Europa: Personens rolle vil være at aktivere netværkene og yde grundlæggende teknisk support i 
tilfælde af regionale administrative og lovgivningsmæssige udfordringer. 

 Fastlægge fælles indikatorer for Emmaus Europa: modtagelse, diversitet, styrken i vores sociale 
værdier. 

 Oplære de aktive, særligt når de skal forholde sig til detentionscentrene, hvor immigranter ofte 
anbringes. 

 Netværksbaseret arbejde. 
 Opfordre de europæiske autoriteter til at indføre ubegrænsede rejsevisa. 
 Fortsætte lobbyvirksomheden; demonstrere over for samfundet og politikerne, at vores model er 

funktionsdygtig. 
 
Den sociale og solidariske økonomi – Bæredygtig udvikling 

 Den sociale og solidariske økonomi er et alternativ til den nuværende økonomiske model: Emmaus 
anerkender modellens fundamentale principper: den baseres på identificerede behov og anvender 
økonomiske ressourcer med det formål at tjene den almene velfærd. 

 Denne økonomi gør os i stand til at sætte os ud over produktivitetskonceptet og skabe aktivitet og 
værdi for alle. 

 Emmaus’ solidariske økonomiske aktiviteter er tæt knyttet til miljøet (genbrug og indsamlinger): 
det medfører en forbedret miljømæssig påvirkning og hjælper med til social integration af 
mennesker, der har det svært.  

 Emmaus spiller en markant rolle inden for bæredygtig udvikling. 
 Eftersom de mennesker, der modtages i Emmaus-samfund og i andre Emmaus-organisationer, er i 

stor nød, vil de have vanskeligt ved at forholde sig til at tage miljømæssige hensyn. Hvordan øges 
bevidstheden om dette, når man kæmper for sin daglige overlevelse? 

 
Forslag 

 Over for Europa-Parlamentet: Lobbyvirksomhed for at opfordre til indførelsen af en europæisk 
lovgivning om etablering af den sociale og solidariske økonomi; arbejde på produktionskonceptet 
for at ændre produktionsmodeller (bevæge os i retning af produktionsmodeller baseret på 
solidaritet og miljøhensyn). 

 Fokusere mere på ”aktivitetskonceptet” og mindre på ”arbejdskonceptet”: Emmaus-modellen 
fremmer velfærd frem for materiel produktion. ”Aktivitetskonceptet” hjælper med til at sætte 
mennesket i fokus igen.  

 Promovere Emmaus-modellen, være stolte af den og kæmpe for den. 
 



DEBATTEN 
 
Emmaus-bevægelsens europæiske medlemmer og kandidaterne til Europa-Parlamentet drøftede emnerne i 
næsten to timer. Formanden for Emmaus Europa, Julio De La Granja, åbnede diskussionen. Et uddrag af 
hans tale: 
 
”Emmaus-bevægelsen kan tilbyde et økonomisk, socialt og miljøvenligt alternativ (…) At opnå succes i 
dette arbejde involverer ligeledes lobbyvirksomhed over for både politikere og det civile samfund (…) 
Emmaus Europa opfordrer til en sand og gennemgribende harmonisering af retningslinjerne for 
migranter, en sand solidaritet mellem staterne i modtagelsen og fordelingen af flygtninge. Emmaus 
Europa tager afstand fra de uhyrlige udgifter til overvågningen af EU’s grænser og fra de krænkelser af 
menneskerettighederne, som denne overvågning forårsager (…) I 2014, 60 år efter Abbé Pierres berømte 
opråb, er det stadig afgørende, at vi griber til handling. Politiske problemstillinger bør ikke veje mere end 
respekten over for menneskerettighederne i Europa. Beslutsomme mennesker fortsætter med at kæmpe 
for at nedbryde muren af egoisme og endnu engang bringe liv til solidariteten i samfundsbevidstheden. ” 
 
Et resumé af diskussionens hovedpunkter 

 

 Varoquié og Balas hyldede den måde, hvorpå det civile samfund driver lobbyvirksomhed over for 
de valgte repræsentanter og har indflydelse på debatten i Europa-Parlamentet. EU befinder sig på 
et afgørende tidspunkt i sin historie. Krisen har forårsaget en eksplosion i ulighederne. Den har ikke 
skabt solidaritet, men har fremkaldt angst, har forårsaget at mennesker har trukket sig tilbage fra 
samfundet og har styrket nationalismen. Disse valg til Europa-Parlamentet er vigtige, da de byder 
på en chance for at forny parlamentet. For at ændre EU, er det nødvendigt med mere demokrati. 
Derfor er det afgørende, at den næste kommisionsformand kommer fra det nye flertal i 
parlamentet, og dermed skal stå til ansvar over for det.  

 
Det er nødvendigt at finde løsninger hurtigt. Tiden er inde til at genbekræfte 
menneskerettighederne og genbekræfte det faktum, at de vejer tungere end økonomiske 
rettigheder. 
 
Der er behov for en ny udviklingsmodel baseret på transition af energi, en ny form for fælles 
styreform, økonomiske kredsløb, hvor alle er involveret i alle af disse aspekter. Emmaus skal have 
ros for sin pionerrolle på dette område. 
 
Den sociale og solidariske økonomi og bæredygtig udvikling 
 

 Lydia Feghloul: Det er vigtigt, at den sociale og solidariske økonomi anerkendes af lovgivningen. 
Imidlertid er den sociale og solidariske økonomi svær at gøre rede for. Den er manifestationen af 
borgerinitiativer, der adresserer lokale behov og tilstande.  

 Kandidaterne understregede at social politik fortsat er den enkelte medlemsstats ansvar. EU kan 
koordinere særlige områder og komme med anbefalinger. Der findes imidlertid ingen europæisk 
social politik i konceptets egentlige forstand, og det er et problem. EU’s ministerråd stiller sig 
gentagne gange i vejen for den sociale lovgivning, som parlamentet ønsker at iværksætte. 
Førsteprioriteten er derfor at finde en måde at harmonisere den sociale politik på europæisk plan 
ved at udnytte de eksisterende nicher til at skabe sociale kompetencer i EU.  

 Varoquié og Balas advokerer for fastsættelsen af en europæisk mindsteløn og et europæisk 
arbejdstilsyn. 
 



De mener, at den sociale og solidariske økonomi uden tvivl har sin berettigelse. Problemet er, at 
ikke alle lande har den samme tilgang til det, og nogle mener, at ansvaret herfor ligger hos de 
offentlige myndigheder. Den sociale og solidariske økonomi bør dog ikke erstatte staten, og ej 
heller bør den fungere som et røgslør for nogle virksomheder. Europa-Parlamentet kan beskytte 
Emmaus’ arbejde for den solidariske økonomi i Europa gennem sin lovgivning, men bør ikke 
regulere dette, da den sociale og solidariske økonomi ikke for nuværende kan defineres ud fra 
fælles kriterier.  
 
Kandidaterne advokerede for større EU-investeringer fra den Europæiske Banks side i kampen mod 
fattigdom. Dette skulle foregå via budgettet og via beskatning af finansielle transaktioner. Den 
fremtidige økonomiske aktivitet må baseres på nye former for energiforsyning for at kunne skabe 
bæredygtig og ansvarlig beskæftigelse. Vi må bevæge os væk fra den traditionelle 
produktionspolitik. 
 
Migrationspolitikker 
 

 Balas: Udgifterne til Frontex fortsætter med at stige samtidig med at resultaterne er katastrofale. 
Det er urealistisk at lave Europa om til et fort. Der er behov for rigtige europæiske 
migrationspolitikker.  

 Riquets assistent: Det er nødvendigt med en global tilgang til migrationspolitik, der sætter kvoter 
og skærper dialogen med de relevante tredjelande. Det er nødvendigt at fastholde et budget for 
den europæiske grænsesikkerhed, fordi det gør regionen i stand til at bekæmpe trusler som 
terrorisme og alle former for menneskehandel. Forsvarsbudgettet bør reduceres med henblik på at 
øge budgettet for sikkerhed i udvidet betydning.  

 
Anne Saingier: Hvor er det humane Europa? 

 

 Riquets assistent: Mobilitet er en positiv karakter hos det europæiske folk 

 Balas: Europa må flytte fokus over mod de kræfter i samfundet, der ikke opfatter, at samfundet er 
til for dem. Det humane Europa er et Europa, der respekterer den almene velfærd. Måleenheden 
for den almene velfærd er involvering.  

 
Anerkendelser 
 
Tak til Emmaus La Poudrière for at lægge lokaler til mødet, til formand Julio de la Granja, til Xavier 
Vandromme der styrede diskussionen dagen igennem, til bevægelsens aktive for deres engagement og 
arbejde, til de tilstedeværende kandidater og assistenter for den interesse de viser over for vores netværk 
og vores værdier og tak til Pierre og Linda, de to tolke.  
 
Dette møde har vist at migrationspolitik, den sociale og solidariske økonomi samt bæredygtig udvikling 
også i fremtiden fortsætter med at være udfordringer. Lad os fortsætte med at advokere for vores værdier 
og lad os stå stærkere og mere talrigt sammen for i fællesskab at udvikle initiativer og være fælles om en 
model baseret på fred og solidaritet.  


