
Emmaus Europa anerkender, at Nobels fredspris i år er tildelt den 

Europæiske Union.  

 

Arbejdet gennem de sidste halvtreds år har effektivt bidraget til at formindske spændingerne mellem Unionens 

forskellige lande ved at organisere et skærpet økonomisk samarbejde.  

 

Emmaus Europa ønsker imidlertid at minde om, at i grundlæggernes ånd var den økonomiske Kul- og Stålunion 

kun én fase mod skabelsen af fred, og at det er nødvendigt at gå længere for at sikre fred i både Europa og resten af 

verden, i særdeleshed i det sociale domæne, hvilket er skrevet i traktat efter traktat.  

 

Det virker, som om Europa-Kommissionen tror på, at den økonomiske hældning til kapitalismen i stigende grad vil 

frigøre de begrænsninger, som skader målsætningerne om fred og reduceringen af fattigdom og social udstødelse. 

Europa-Kommissionen fastsatte temaet ”Stop Fattigdom” for 2010. Formanden for Kommissionen præciserede, at 

kampen mod fattigdom og social udstødelse måtte indgå i kampen for at komme ud af den økonomiske krise, en 

kamp som Unionen er særdeles optaget af. 

 

Hvad sker der så i dag? Fattigdomstemaet er ikke længere moderne, og kun medlemsstaternes statsunderskud er i 

centrum for den europæiske interesse. Underskuddet er ganske rigtigt reduceret, men regulering af de sociale 

overførsler burde være det første, der derefter skete. Imidlertid er det de udstødte og fattige, som netop ikke drager 

fordel af investeringerne og statslig samt europæisk bistand, og det er dem, der direkte underkastes denne 

reducering af opmærksomhed og omsorg og lider herunder. På samme tid fortsætter bankfolkene med at tage fra 

de fattige og give til de rige, og de understøttes i deres handlinger af regeringer, som er kommet i gæld og dermed 

er afhængige af bankerne.  

 

Unionen fortsætter med at bruge 1.000 milliarder euro på at beskytte sine grænser, og lader 

grænsebevogtningsinstitutionen Frontex bruge mere end 24 millioner euro på at blokere for 57.000 illegale 

immigranter. Kampen mod fattigdom og social udstødelse skal ikke være en kamp mod immigranter og for at 

udstøde dem! Kampen for fred foregår ikke igennem finansiering af krige som i Afghanistan eller Libyen – det var 

bedre at bruge disse penge til at reducere fattigdom og social udelukkelse.  

 

Emmaus Europa afviser de manøvrer, som på en alarmerende måde forstærker sociale spændinger og minder om, 

at krigene ikke kun opstår af økonomiske problemer imellem lande, men også af uudholdelige sociale spændinger 

blandt de fattigste og mest udstødte.  

 

Emmaus Europa opfordrer EU (Kommissionen, Parlamentet, Rådet) til at arbejde effektivt og virkningsfuldt med 

sociale beskyttelsesforanstaltninger. Nobelprisens symbol bør presse EU hen imod at lægge afstand til uhæmmet 

kapitalisme og skabe et mere retfærdigt og fredeligt europæisk samfund ved hjælp af konkrete kollektive 

handlinger, som begrænser den individuelle griskhed. Dette forlanger borgerne konstant, og hvis Unionen ikke 

imødegår det og ikke handler, risikerer den at udløse en social krig.   

 

 

 


