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Emmaus Europa  
 

Etableret den 21. maj 2005. En nonprofit solidaritetsorganisation, som samler 

medlemsforeninger i Europa på linje med tilsvarende organisationer i Afrika, Amerika og 

Asien.  

Emmaus Europa (EE) er sammensat af tæt på 275 grupper med tilstedeværelse i 16 lande og 

med start i 1948. 

Emmaus taler med en samlet stemme i forbindelse med betydningen af EU inden for 

økonomi, politik og kultur i verdenen i dag.  

EE engagerer sig i kampen for de svages rettigheder og for de grundlæggende 

menneskerettigheder.  

Emmaus, en international solidaritetsbevægelse, adskiller sig ved at have et konkret mål: 

”Først og fremmest at hjælpe de mest lidende” og ”kæmpe mod elendighed og årsagerne til 

elendighed”.  

EE har til formål at styrke og beskytte Emmaus identitet i Europa og skal: 

- Handle imod alle former for udstødelse og diskrimination inden for socialområdet, 

politik, økonomi, religion, filosofi, etnicitet og race m.v.  

- Arbejde for anerkendelsen af rettighederne for de dårligst stillede.  
 

”Den enkeltes ansvar indebærer to ting: ” At ønske at vide og turde sige”. Abbé Pierre 

 

Solidaritet  
 

Sommerlejre for unge 
 

Hver sommer bliver der organiseret lejre og åbne arbejdspladser for frivillige unge fra hele 

verden. Denne oplevelse giver deltagerne mulighed for at opdage, hvordan dagligdagen i en 

medlemsorganisation fungerer, og hvordan de arbejder: det er en unik model etableret og 

udviklet af Emmaus. 

 

Afsendelse af varer 
 

Transporten af varer udgør en uundværlig del af arbejdet i mange organisationer.  

I de mindre favoriserede områder giver genbrugsindsamlinger og donationer stadig ikke vores 

medlemsorganisationer mulighed for at leve af deres arbejde. Derfor gennemfører 

medlemsorganisationer i bedre stillede lande transporter af genbrugsvarer til disse mindre 

velstående organisationer: med modtagelsen af disse varer kan de dårligst stillede få støtte til 

deres behov, skabe handling og en lokal økonomi; således er princippet om selvforsyning 

ikke sat i fare.  

 

Arbejdsgrupperne 
 

Arbejdsgrupper er skabt for at overvåge og koordinere solidariteten mellem de europæiske 

organisationer. 

Formålet er at: 

- Facilitere samarbejdet mellem de forskellige aktører på området. 

- Organisere mere strukturerede og bæredygtige solidaritetsaktiviteter. 

Der eksisterer tre arbejdsgrupper med ansvar for solidaritetsaktiviteter i bestemte lande: 

Bosnien, Polen-Ukraine; Rumænien. 

 

Politisk udfordring 
 

Et overordnet gennemgående tema fokuserer især på mobilisering: 

- Imod repressiv indvandringspolitik 

- Imod menneskehandel 



For at bekæmpe disse problematikker, støtter EE konkret organisationer, som arbejder med 

disse emner. Dette udnyttes på den politiske scene, hvor EE gør opmærksom på deres 

organisationers erfaringer. EE knytter sig til sager, der har med elendighed at gøre set fra alle 

vinkler. 

 

Bæredygtig udvikling 
 

Medlemmerne af Emmaus-netværket befinder sig i kraft af deres indsats i hjertet af 

bæredygtig udvikling: Socialt, miljømæssigt og økonomisk.  

Centrale emner som: 

- En lykkelig nedvækst 

- Vand som fælles gode 

- Påvirkning af miljøet  

er temaer som bevægelsen fremover vil handle ud fra, da man ikke længere kan se bort fra 

disse overvejelser i den menneskelige udvikling.  

Disse er træk som er centrum for arbejdet hos Emmaus i Europa og danner det fælles 

grundlag for organisationens medlemmer.  
 

Du er nødvendig – andre har brug for dig, ikke dig alene, men dig og mig, os alle 

sammen. – Abbé Pierre. 

 

Organisation og kontakt 
 

Sekretariat: 47, Avenue de la Résistance, F-93104 Montreuil Cedex 

Tlf: +33 (0)1 41 58 25 70 Fax: +33 (0) 1 48 18 79 88 

contact@emmaus-europe.org 

www.emmaus-europe.org 

 

Generalforsamlingen 
 

Medlemsorganisationerne vælger formanden. 

 

Det regionale råd 
 

12 internationale rådgivere - 16 nationale delegerede 

 

Bestyrelsen  
 

Formanden + X antal medlemmer valgt af rådet 

 

Sekretariat 

 

Generalforsamlingen 

er samlet hvert fjerde år. Medlemsorganisationerne bestemmer her de overordnede 

mål for Emmaus Europa.  
 

Det regionale råd 

består af tolv rådgivere fra hele Europa og seksten nationale delegerede (en fra hvert 

land). Rådet formulerer tiltag for at gennemføre de tiltag, der er besluttet af 

generalforsamlingen, hvorefter de føres ud i livet af bestyrelsen.  
 

Bestyrelsen 

sætter gang i de konkrete tiltag som det Regionale Råd dikterer.  
 

Sekretariatet  

har ansvaret for koordineringen af tiltag inden for solidaritet, information og 

kommunikation i Europa-regionen.  

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

