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Rettigheder for os alle 

Hvordan Emmaus-grupperne sætter handling bag bevægelsens prioriteringer – ved samarbejde. 

 

COP 21: - Civilsamfundet slår kræfterne sammen! 

Fra den 30. november til den 11. december 2015 er Frankrig vært for den 21. FN-konference for 

klimaændringer (COP21).  Formålet er at nå frem til en universel klimaaftale og begrænse den globale 

opvarmning til 2˚ celsius. I tiden op til begivenheden har mere end 130 franske civilsamfundsorganisationer 

slået kræfterne sammen for at skabe Klima 21- koalitionen, der hævder at COP21-forhandlingerne ikke vil 

være tilstrækkelige til at bekæmpe klimaændringer og alle de uligheder, de fører med sig. Som en reaktion 

på denne presserende situation, opfordrer koalitionen civilsamfundet til at stille op sammen for at vise, at 

der findes alternative løsninger. Emmaus International støtter dette initiativ. I starten af december finder 

en række begivenheder sted rundt i hele verden – vær velkommen til at stille op som talsmand for Emmaus 

ved disse fora! 

Kontakt: Stéphane Melchiorri – s.melchiorri@emmaus-internationel.org 

 

Opdatering på Emmaus’ sundhedsforsikringsordninger 

En delegation har lige besøgt medlemsorganisationen Tara Projects (Indien) for at evaluere 

sundhedsforsikringsordningen, der blev etableret for fire år siden, og resultaterne er opmuntrende! I løbet 

af et år er forsikringsfondens medlemstal øget fra 1.750 til 2.127. Sundhedsvæsenet udvikler sig ligeledes i 

høj fart, og fonden har etableret partnerskaber med syv sundhedscentre. Det forebyggende arbejde (fokus 

på hygiejne mv.) er et fortsat projekt med et mål om at sænke frekvensen for, hvor hyppigt den enkelte 

konsulterer læger og sundhedscentre. I øjeblikket er 67 % af omkostningerne i forsikringsordningen 

egenfinansieret sammenlignet med 56 % for et år siden. Den næste delegation tager til Bangladesh og 

Burkina Faso.  

Kontakt: Thomas Bodelet - t.bodelet@emmaus-international.org 
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Vidnesbyrd    Marie Luisa Testori, styrelsesmedlem for Emmaus International fra 2016 til 2020: 

”Det er en ære for Italien at være vært for den internationale generalforsamling. Denne forsamling er et 

mødested og en mulighed for at opfylde det politiske ansvar, som er gået i arv fra Abbé Pierre. Selv om vi er 

nødt til at tilbringe nogle få dage væk fra vores respektive organisationer, er det vigtigt, at vi er sammen om 

at afgøre vores fremtid samt at vi bliver aktører frem for blot statister.”  

 

Side 2: 

Solidaritet Hvordan Emmaus-grupperne støtter hinanden. 

Involvér dig! 

Registrering til den internationale generalforsamling – kun én måned tilbage! 

 Du har nu kun en måned tilbage til at registrere dig til Emmaus’ internationale generalforsamling, 

som finder sted fra den 18. til den 23. april 2016 i Jesolo i Italien.  

Kom og mød de 343 Emmaus-grupper fra hele verden og hjælp med at få etableret vores centrale 

fokus for de næste fire år! 

 

Kontakt: Filippo Lo Bello 

f.bello@emmaus-internationel.org 

Migrantdagens appel! 

 Den 18. december er det Den Internationale Migrantdag. For at markere denne begivenhed vil 

Organisationen for Universelt Medborgerskab offentliggøre en officiel appel om en international 

ændring i migrationspolitikken, som den har haft forberedt gennem adskillige måneder. 

Organisationen vil ligeledes udvide familien af indehavere af dens hjemmelavede universelle pas. 

Mere information følger! 

Containerprojektets resultater for 2015 

 Ved udgangen af 2015 vil vi have sendt 59 containere! Container-uddannelsesdagen afholdt i 

Rédéné i Bretagne i begyndelsen af oktober opmuntrede nye medlemsorganisationer til at involvere 

sig i dette solidaritetsinitiativ. 

Kontakt: Paola Da Fonseca 

p.dafonseca@emmaus-internationl.org. 

 

Emmaus’ bosætningsengagement 

I 2015 slog Fondation Abbé Pierre sig sammen med Emmaus International for at finansiere udvalgte 

projekter målrettet forbedringer i de bosætningsprojekter, som Emmaus-organisationerne står for i Afrika, 

Amerika, Asien og Europa. De ti udvalgte projekter fokuserer hovedsagelig på at opføre og renovere 

indlogering for medlemmerne af Emmaus-samfundene, at etablere fællesområder, så beboerne i Emmaus-

samfundene bedre kan trives samt at gøre det nemmere at modtage nye medlemmer i samfundene. Et 

tilsvarende initiativ bliver implementeret i 2016 – projektforslag indsendes til din region inden udgangen af 

december! 
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Solidaritet med Bosnien 

I oktober 2014 lancerede Emmaus International en nødappel som følge af oversvømmelserne i Bosnien. 

Gennem fælles indsats, der involverede 14 medlemsorganisationer, var vi i stand til at indsamle 23.240 €. 

Med disse penge kunne den lokale Emmaus-gruppe, Forum for International Solidaritet, gennemføre et 

antal solidaritetsprojekter til gavn for den berørte befolkning – 1.000 måltider blev uddelt fra december 

2014 til maj 2015, og der blev uddelt pakker med fødevarer og hygiejneprodukter til 110 mennesker i maj 

2015. Endelig blev otte familiers hjem i Doboj og Samac genopbygget takket være dette solidaritetsinitiativ. 

Mange tak til alle involverede! 

 

Side 3: 

Fokus på… 

Resultater af vores politik, kampagner og solidaritetsarbejde 

Mens der bliver set frem til den internationale generalforsamling, evaluerede Emmaus International 

medlemsorganisationernes involvering i politiske kampagner og international solidaritet. Her følger et 

sammendrag af resultaterne. 

På de seneste tre internationale generalforsamlinger besluttede Emmaus-grupper fra hele verden i 

fællesskab at støtte op om de seks centrale politiske kampagneområder. I starten af 2015 besøgte seks 

frivillige 134 Emmaus-grupper i 29 forskellige lande for at vurdere deres engagement. Undersøgelsen 

afslørede at 73 % af grupperne var involveret i forskellig grad i mindst fire ud af de seks politikområder, og 

at 85 % af grupperne gennemførte specifikke aktiviteter sammen med andre græsrodsbevægelser, som 

relaterede sig til de forskellige temaer. Det store engagement, der blev udvist på ”gulvet” resulterede 

imidlertid ikke i en særlig høj grad af politisk kampagnearbejde i forhold til lokale og nationale 

beslutningstagere. 

En undersøgelse af gruppernes engagement i international solidaritet indikerer, at mere end halvdelen af 

dem, fra alle fire regioner, deltager i et eller flere af Emmaus Internationals programmer, deltager i store 

fælles salgsfremstød eller har reageret på nødappeller. Imidlertid har momentum for international 

solidaritet været aftagende i de seneste år. For eksempel afholdt kun 55 % af grupperne solidaritetssalg i 

2014. Organisationerne lader til at prioritere lokal eller direkte solidaritet, hvis indflydelse de øjeblikkeligt 

kan måle. 

Hvordan kan vi revurdere vores aktioner og kampagner med henblik på at finde et nyt momentum? Er 

vores form for engagement stadig relevant? Hvordan kan vi udvikle nye initiativer? Alle disse spørgsmål 

bliver taget op til diskussion på den internationale generalforsamling! 

Se resultaterne på Intranettet: www.emmaus-internationel.org/intranet (brugernavn: intranet; kodeord: 

1949). 
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Korte nyheder: 

 Regional forsamling i Asien 

Den regionale forsamling i Asien blev afholdt fra den 23. til den 25. oktober i Pondicherry i Indien. 

Medlemsorganisationerne valgte deres internationale repræsentanter og drøftede, hvilke emner, 

der skulle tages op på den internationale generalforsamling. De begyndte også at evaluere 

projekterne i Asien vedrørende adgang til vand, mikrokredit, uddannelse og økoturisme, som har 

været i gang siden 2012.  

 

  Regional forsamling i Amerika 

I Amerika var den regionale forsamling (28. oktober til 2. november) en anledning for 

medlemsorganisationerne til at evaluere det arbejde, der blev gennemført i 2013 samt skitsere et 

forslag til fremtidige prioriteringsområder, som de vil præsentere på det kommende 

bestyrelsesmøde i Emmaus International. Der blev også foretaget valg af regionens nye 

internationale repræsentanter. 

 

 De regionale sekretariater mødtes 

Fra den 30. september til den 2. oktober mødtes de regionale sekretariater og de internationale 

sekretariater i Montreuil for at drøfte deres arbejdsmetoder og forbedre deres interaktion. Der var 

særligt fokus på forberedelserne af den internationale generalforsamling samt på projekterne 

finansieret af Fondation Abbé Pierre.  

 

Side 4: 

Husk datoerne! 

14. – 16. december 

Styrelsesmøde i Emmaus International med det formål at forberede den internationale generalforsamling. 

18. december 

Den Internationale Migrantdag. 

31. december 

Deadline for tilmelding til Verdensforsamlingen. 

4. marts 

Deadline for ansøgninger til posten som formand for Emmaus International. 

 

24 medlemmer i Emmaus Internationals styrelse 

Styrelsesmedlemmerne er ligeligt fordelt mellem regionerne: 12 i Europa og 4 i hver af de andre regioner 

(Afrika, Amerika og Asien). 

 

 



En brugermanual til… 

Valg af formand for Emmaus International 

 Hvad? 

Emmaus Internationals formand vælges af medlemsorganisationerne. Han eller hun præsiderer den 

internationale generalforsamling, styrelsen og forretningsudvalget og er medlem af de to 

sidstnævnte instanser.  

 

 Hvornår? 

Formanden vælges på den internationale generalforsamling for en periode på fire år, der kan 

fornyes én gang. Den næste formand bliver således valgt den 22. april 2016 og sidder indtil den 

næste generalforsamling i 2020. Ansøgninger til posten skal sendes til Emmaus International inden 

den 4. marts 2016. 

 

 Hvem? 

Kandidater til posten som formand skal have været aktive medlemmer af bevægelsen i mindst fem 

år og skal bakkes op af deres medlemsorganisation, den nationale eller regionale organisation eller 

af mindst 5 % af medlemsorganisationerne. Hver kandidat skal forelægge en ansøgning ledsaget af 

et CV og et arbejdsprogram såvel som af en erklæring fra kandidatens nationale samt regionale 

organisation, der angiver, at de ikke har nogen indsigelser for så vidt angår hans eller hendes 

integritet og retskaffenhed. 

 

 Hvordan? 

Medlemsorganisationerne, der er til stede på den internationale generalforsamling, vælger 

formanden ved hemmelig afstemning. Valg i første runde kræver mindst to tredjedele af 

stemmerne, mens der blot kræves simpelt flertal i anden valgrunde.  

Kontakter: 

Nathalie Péré-Marzano – n.pere-marzano@emmaus-international.org 

Grégoire Chauveau – g.chauveau@emmaus-international.org  

……………………………. 
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