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Side 1 

Rettigheder for alle. Måden hvorpå Emmaus-grupper i fællesskab sætter gang i bevægelsens 

centrale prioriteringer. 

 

Det Sociale Verdensforum, Tunis 

Fra den 24. til den 28. marts deltager Emmaus International i Det Sociale Verdensforum i 

Tunis (Tunesien). Emmaus-delegationen består af nogle medlemmer af forretningsudvalget 

og medlemmer, som er aktive omkring retten til vand (Patrick Atohoun), omkring 

internationale migrationer (Renzo Fior) og omkring demokratiske forandringer (Koudbi 

Koala).  

Emmaus International skal organisere workshops og skal, i samarbejde med OCU 

(Organisationen for Universelt Medborgerskab), foreslå ideen om en international traktat om 

migrationer og universelt borgerskab.  

Andre workshops skal handle om Emmaus’ erfaringer, hvad angår folkelig og bæredygtig 

vandforvaltning og om opbakning til demokratiske forandringer, som er et meget vigtigt emne 

i Tunesien. Der skal også være andre workshops om adgang til grundlæggende rettigheder, 

om fælles goder og om etisk finansiering. 

 

Møde om Nokoué-projektet 

Emmaus-grupper, som er involveret i Nokoué-programmet
1
, mødtes den 4. februar i 

Montreuil (Frankrig). 

Mens opbygning af alle infrastrukturer næsten er færdig, skal der nu fokuseres på at styrke de 

lokale aktører og på hygiejneoplæring. I år får Emmaus ikke få støtte fra alle de donorer, der 

hidtil har bidraget. Det er imidlertid vigtigt, at alle Emmaus-grupper fortsætter med at støtte 

projektet, så det kan blive gennemført.  

Grupperne skal også arbejde videre om at opbygge politiske markeringer for at gennemføre 

dialog med de offentlige myndigheder om folkelig og bæredygtig vandforvaltning. 

 

Vidnesbyrd -> Grégoire Chauveau, 26 år gammel 

Grégoire deltager i undersøgelse om politiske handlinger i Emmaus op til den internationale 

generalforsamling. 

                                                           
1
 Projekt i Benin omkring Nokoué-søen - vedr. vandforsyning, sanitet og organisation. 



”I tre måneder skal jeg spørge forskellige Emmaus-grupper i Asien og Europa om deres 

inddragelse i Emmaus Internationals prioriterede opgaver. Nogle af Emmaus’ værdier er 

meget vigtige for mig, som for eksempel det enkelte menneskes økonomiske uafhængighed 

gennem indkomstskabende aktiviteter, genbrugsarbejdet, bevægelsens ikke-religiøse karakter, 

og kampen for adgang til grundlæggende rettigheder. Efter ti dages forberedelse i Emmaus-

Samfundet i Angers får jeg nu travlt med at møde Emmaus’ forskellige 

medlemsorganisationer i andre lande og at forstå realiteterne for hver enkelt.” 

 

 

Side 2  

Fra gruppe til gruppe - hvordan man kan skabe solidaritet mellem 

medlemsorganisationerne 

 

Engager jer! 

Synes godt om os på Facebook! 

 Fra nu af står Emmaus International på Facebook. Synes godt om vores side og lær 

mere om vores bevægelse, vores handlinger og vores politiske arbejde. Del vores 

Facebook side med dine venner. 

Planlæg jeres årlige solidaritetssalg! 

 I kan allerede starte med at organisere jeres 2015 solidaritetssalg! Vælg en dato, sælg 

varer og organisér en særlig begivenhed!  

Dette år vil solidaritetssalget finansiere projekterne, som skal godkendes af den internationale 

styrelse i maj 2016. 

Brochure om solidaritet 

 For andet år i træk udarbejder vi en brochure om afsendelse af containere. I brochuren 

kan du lære mere om, hvordan indholdet af containerne anvendes af de 

medlemsorganisationer, der modtager dem. Du vil få et eksemplar i slutningen af 

marts. 

 

Møder i de europæiske arbejdsgrupper  

Takket være de europæiske arbejdsgrupper kan medlemsorganisationerne mødes, tale om 

deres arbejde og gennemføre solidariske og kollektive handlinger i forhold til de konstaterede 

behov (finansielle støtter, arbejdslejre, afsendelse af materialer osv.) 

Polen-Ukraine-arbejdsgruppen samles den 13. og 14. marts i Kraków (Polen). Ved den 

lejlighed skal beboelseshuset i Emmaus-Samfundet i Kraków, som har fået støtte fra den 

internationale og europæiske solidaritet siden 2009, indvies. Emmaus Europa koordinerer 

også arbejdsgrupper for Bosnien-Hercegovina og for Rumænien.  



Solidariske konvojer sendt til Calais 

Omtrent 2.500 migranter lever under umenneskelige forhold i Calais
2
 (Frankrig). Siden 

oktober har Emmaus Frankrig sendt solidariske konvojer i samarbejde med lokale Emmaus-

organisationer, som allerede i flere år har støttet migranterne. Solidariske konvojer vil sige 

lastbiler med materialer (sko, dyner osv.) I dag er der allerede sendt mere end 30 lastbiler.  

Efter den store mobilisering den 18. december i Calais fortsætter Emmaus International, 

Emmaus Europa, Emmaus Frankrig og OCU (Organisationen for Universelt Medborgerskab) 

at appellere til politikerne. Et brev skal sendes til franske parlamentsmedlemmer. 

 

Side 3  

Arbejde og uddannelse i Brasilien 

Fra den 18. til den 29. gennemførtes fandt Emmaus Amerikas niende seminar i Cachoeira 

(Brasilien). For første gang indgik undervisning i seminaret.  

Hundrede af mennesker (beboere i Emmaus-samfund, ledere, ansatte) fra hele Amerika, fra 

Frankrig, fra Burundi og fra Burkina Faso deltog i Joao Benevides - seminaret. Joao 

Benevides er grundlæggeren af gruppen Igualdade
3
, hvor seminaret fandt sted.  

For første gang kombinerede Amerika-regionen arbejde og undervisning. ”Med disse 

seminarer ønsker vi at styrke engagement, politiske forpligtelser og ledelsen af grupperne,” 

forklarer Jorge Ambiado, Emmaus Amerikas styrelses repræsentant for uddannelse og 

projektkoordinering. ”Gruppearbejdet om uddannelse var baseret på disse temaer, især for at 

tilskynde nye generationer til at være mere proaktive og tænksomme.” 

Om morgenerne foreslog lokale undervisere forskellige aktiviteter omkring ledelse, 

gennemførelse af kreative projekter, selvforsyning, politiske spørgsmål, analyse af politiske 

sammenhænge, eller om Abbé Pierres liv og Emmaus-Bevægelsens værdier. Eftermiddagene 

var helliget det konkrete arbejde i Emmaus-Samfundet: Sortering af affald, snedkerhåndværk, 

reparationer, sortering af tøj mv.  

En offentlig demonstration og et stort salgsfremstøds i forbindelse med seminaret gjorde 

Emmaus-arbejdet bekendt i området.  

 

Kort sagt! 

Tag vores logo til jer! 

Emmaus International har for nylig ændret sin logo. Lige som det tidligere logo afviger det en 

smule mellem regioner, lande og medlemsorganisationer. Hvis din organisation vil have sit 

eget logo tilsendt, send os en e-mail: communication@emmaus-international.org 

                                                           
2
 Calais er en kystby langt mod nord i Frankrig, tæt på Belgien. De omtalte migranter håber på at komme til 

England; men England vil ikke tage imod dem, og så kommer de indtil videre hverken frem eller tilbage. 
 
3
 Portugisisk for lighed. 

mailto:communication@emmaus-international.org


 

Udvalget om værdier fortsætter! 

Mere end 45 % af medlemsorganisationerne har svaret på udvalgets første spørgerunde om 

Emmaus’ værdier. Svarene blev indsamlet på nationalt plan og bliver nu sammenfattet i 

regionerne. På den næste styrelsesmøde i Emmaus International vil vi lave en syntese af 

svarene. Fra juni 2015 skal vi identificere handlingsprincipper ud fra værdierne. 

Du kan besøge hjemmesiden https://sites.google.com/site/assembleemondiale2016/ 

Indvielse af Kinto 

Hver tredje måned samler styringskomitéen for Nokoué-projektet
4
 i Benin de forskellige 

aktører. I marts bliver projektenheden i Kinto indviet, hvilket markerer fuldførelsen af 

arbejdet for adgang til drikkevand. Denne indvielse er meget vigtig, fordi det var særdeles 

vanskeligt at finde en drikkevandskilde i dette område.
5
  

 

Side 4  

Kalender 

 

16. – 17. marts 

Værdiudvalget mødes med komiteen, som forbereder Emmaus Internationals 

generalforsamling i 2016.  

 

Fra den 24. til den 28. marts 

Det Sociale Verdensforum, Tunis
6
 

 

Fra den 22. til den 29. maj 

Emmaus Internationals styrelse holder møde. 

 

23. maj 

Organisationen for Universelt Medborgerskab arrangerer internationalt seminar. 

 
                                                           
4
 Jf. note 1. 

 
5
 Nokoué-søen indgår i en flod, og Kinto ligger et sted, hvor søen snævrer ind, så floden får normal bredde. 

Dette betyder, at vandet er ganske uroligt på stedet, hvilket igen betyder, at det er svært at grave og bore og 
finde rent drikkevand. Men nu er arbejdet altså fuldført. 
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 Jf side 1. 

https://sites.google.com/site/assembleemondiale2016/


Fra den 3. til den 6. september 

Emmaus Europas generalforsamling (Manchester, Storbritannien) 

 

Marta Deudero Mayans, lederen af økonomi- og finansafdeling, og Blandine Denoncin, 

ansvarlig for ekstern finansiering, er fratrådt fra Emmaus Internationals sekretariat og skal 

snart blive erstattet.  

75 % af Emmaus’ medlemsorganisationer er involveret i mindst to af Emmaus Internationals 

solidaritetsprogrammer.  

 

Hvordan fungerer det? 

De internationale generalforsamlinger 

 Hvem? 

På de internationale generalforsamlinger mødes alle Emmaus Internationals 

medlemsorganisationer og organisationer, der er medlemmer på prøve. Forsamlingerne er 

Emmaus Internationals øverste myndighed. De fastlægger de overordnede retningslinjer og 

fornyer mandaterne. De har magten og tager beslutningerne.  

 Hvornår? 

Den internationale generalforsamling mødes hvert fjerde år i et af de lande, der tilbyder at 

arrangere, og den varer omkring en uge. Næste forsamling finder sted i april 2016 i Europa. 

Man har ikke endnu bestemt i hvilket land. 

 Hvad? 

På den international generalforsamling kan deltagerne gøre status over de sidste fire år og 

fastlægge retningslinjer og specifikke mål for de fire kommende år. Beslutninger træffes af 

alle medlemsorganisationer, og hver gruppe repræsenteres af én stemme.  

 Hvordan? 

Medlemmerne deltager både i plenarmøder og i workshops. Forsamlingen stemmer om de 

forslag, der bliver fremsat i forløbet. Styrelsen mødes og vælger et forretningsudvalg. 

Emmaus Internationals formand vælges direkte af forsamlingen.  
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