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RETTIGHEDER FOR ALLE – hvordan Emmaus-grupperne sammen 
arbejder for de politiske prioriteringer 
 
 
Krydsning af Gibraltarstrædet for at sætte fokus på paragraf 13 
 

Den 11. august krydsede Alain og Maria, ledere af Emmaus-Samfundet i Saint-Étienne 
(Frankrig), Gibraltarstrædet, henholdsvis svømmende og i kajak. Formålet med denne 
sportslige og militante udfordring var at hylde de migranter, der omkom i Middelhavet, at 
påvise absurditeten i den aktuelle indvandringspolitik samt at forlange, at paragraf 13 i 
menneskerettighedserklæringen af 1948, som hævder retten til fri personfærdsel, bliver taget 
alvorligt. Alain og Maria tog fra Tarifa i Spanien og nåede de marokkanske kyster på fem timer 
efter at have tilbagelagt næsten 15 km. Der blev organiseret støttende forsamlinger i de 
europæiske byer Calais, Ruffec, Chambéry, Bruxelles og Paris. En underskriftsindsamling blev 
ligeledes sat i værk for at anmode om overholdelsen af paragraf 13. Den kan underskrives på 
http://article13-emmaus.wesign.it 
 
 
Besøg af Nicolas Hulot i Nokoué 
 

Nicolas Hulot, den Franske Republiks præsidents specialudsending for planetens beskyttelse, 
besøgte den 3. juli installationerne i So-Tchanhoué ved Nokoué-søen. Udsendingen stillede 
mange spørgsmål om beboerne ved søen, sygdomme forårsaget af dårligt drikkevand eller 
kvindernes plads i projektet, da han var meget interesseret i programmet, som både indvirker 
på sundheden og miljøet. Dette besøg i udsendingens allerede stramme program viser endnu 
en gang relevansen for vores indsats i Nokoué og interessen, som den kan vække på højeste 
niveau. 
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VIDNEUDSAGN  Philippe Dupont, direktør for Centre Abbé Pierre-Emmaüs (CAPE) i 
Esteville (Frankrig) 
 

”Formålet med CAPE er at udbrede mindet om Abbé Pierre og vise hans aktualitet. En rig 
scenografi og regelmæssige arrangementer kan fremhæve denne usædvanlige personligheds 
sammensathed: præst, parlamentsmedlem, frihedskæmper, fremadrettet inden for mange 
forskellige områder, stifter af en international bevægelse… Abbé Pierre har bevist, at man kan 
lave mirakler med helt små sager. Han står tilbage som en meget vigtig inspirationskilde i 
dag.” 
 
ENGAGER JER! 
 
Film om solidaritetssalg 
 

 En ny film om international solidaritet er lige udkommet! Fra solidaritetssalg i Cambridge 
(Storbritannien) den 16. maj 2015 til Emmaus-Samfundet i Krakow (Polen) – filmen skildrer 
vores solidaritetskæde. Den kan ses under rubrikken ”videoer” på vores hjemmeside. Og I, 
hvor langt er I i jeres årlige solidaritetssalg?1 
 
Økoturisme i Asien 
 

 De asiatiske Emmaus-grupper har siden 2008 udviklet aktiviteten økoturisme. De 
modtager de besøgende i deres infrastruktur og tilbyder dem en bæredygtig og solidarisk 
turisme. Emmaus Asien har udgivet en brochure, som kan findes på Emmaus Internationals 
intranet (Klik på Værktøjskasse  Solidaritet). Hvis du vil opleve denne anderledes måde at 
rejse på, så tag kontakt til gruppen. 
 
Emmaus kommunikerer i Rhône-Alpes-regionen i Frankrig 
 

 I september lancerede Emmaus-grupperne i Rhône-Alpes (Frankrig) en stor 
kommunikationskampagne: ”Vogt jer for ordinære mennesker… de kan være 
ekstraordinære!”, som har fået enorm succes. En indsats som kan bevidstgøre det brede 
publikum om Emmaus’ aktiviteter og aktører i regionen. 
Få adgang til kampagnen her: http://les-extraordinaires-emmaus.org 
 
FRA DEN ENE GRUPPE TIL DEN ANDEN – hvordan man skaber solidaritet mellem 
grupperne - Containerdage i Rédéné 
 

De næste containerdage finder sted den 29. og 30. september i Rédéné i Bretagne (Frankrig). 
Mere end 8 grupper fra regionen forventes at komme til stede foruden nogle engelske 
grupper, som ønsker at lære mere om containerforsendelse. Nestor Leon Crisanto fra Piura-
gruppen (Peru) og Aïcha-Bintou Sissoko fra Pag-la-Yiri-gruppen (Burkina Faso) vil ligeledes 
være til stede for at fortælle om de tiltag, der udrettes i deres organisationer takket være det, 
som sendes i containerne.  
 
 
 

                                                        
1 Der er tale om en sen påmindelse. Det årlige obligatoriske salg hos hver enkelt Emmaus-medlemsorganisation 
til fordel for Emmaus Internationals solidaritetsfond skal finde sted så vidt muligt i juni; men man må vente til og 
med august. Påmindelsen i oktober lader ane, at nogle ikke har levet op til kravet – det er hvert år tilfældet for ca. 
halvdelen af medlemsorganisationerne.  
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En læsset container bliver sendt til Emmaus CPSS-gruppen (Cameroun). Efter at have sendt 
51 containere af sted i 2014, bliver målet i 2015 at sende 60 af sted!2 
 
Møde for de amerikanske Emmaus-grupper i Fortaleza 
 

Fra den 17. til den 23. august har den brasilianske gruppe Amor e Justicia i Fortaleza været 
vært for et møde for de ansvarlige i de amerikanske Emmaus-grupper, som havde temaerne 
Emmaus-samfundenes økonomiske aktivitet, socialt arbejde og uddannelse. Specifikke 
workshops for hvert tema samt plenarforsamlinger fik de 70 deltagere til at reflektere og 
udveksle erfaring med at integrere det igangværende arbejde i vores værdier og 
handlingsprincipper. Derudover blev en hel dag brugt på et besøg i grupperne Amor e vida og 
Vila Velha.3 På dette møde har vi kunnet nedsætte flere anbefalinger og forslag på et regionalt 
niveau. 
 
ZOOM PÅ … - regionalforsamlingerne 2015 
 

Regionalforsamlingerne* for Afrika, Asien, Amerika og Europa finder sted fra september til 
december 2015. Vi sætter fokus på hver regionalforsamlings indsats, idet vi giver ordet til 
regionsformændene. 
 

For Europa er ”målsætningen at udarbejde handlingsplaner for regionen indtil 2020 med 
udgangspunkt i debatter om vores forhold med omverdenen og om Emmaus-modellens 
fremtid,” forklarer Julio de la Granja. 
 

I Asien bliver spørgsmålet om gruppernes selvforsyning stillet gennem ”arbejdsmøder om 
forskellige indkomstskabende aktiviteter,” forklarer Moon Sharma. 
 

Koudbi Koala forklarer, at Afrika-regionen skal gribe muligheden ved regionalforsamlingen i 
december for at ”udforme en stærk markering i bevægelsen på næste verdensforsamling.” 
 

I Amerika giver regionalforsamlingen lejlighed til at debattere ”dannelsen af en regional 
politisk kommission” og ”udformningen af et regionalt forslag til de politiske hovedlinjer i 
Emmaus International,” forklarer Juan Melquiades. 
 

Regionalforsamlingerne kommer ligeledes til at gå med forberedelse til verdensforsamlingen i 
2016. I 2015 skal hver region derfor vælge deres internationale repræsentanter. 
Verdensforsamlingens formål og det centrale tema ”Emmaus: fælles værdier, bedrifter for 
morgendagen” bliver også debatteret i regionerne for at mobilisere 
medlemsorganisationerne. 
 

                                                        
 

2 Links til profilerne – på engelsk – for de tre nævnte organisationer  
http://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/the-
americas/peru/piura.html  
http://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/africa/burkina-faso/pag-
la-yiri.html 
http://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-
world/africa/cameroon/cpss.html  
 

3 Links til profilerne – på engelsk – for de to nævnte organisationer  
http://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/the-americas/brazil/amor-
e-vida.html  
http://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/the-americas/brazil/vila-
velha.html  
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”Vi skal igangsætte en aktiv deltagelse i størstedelen af grupperne i forhold til 
verdensforsamlingen og sørge for at, at de kommer til stede,” konkluderer Juan Melquiades. 
 

*Regionalforsamlingerne samler alle grupperne fra hver region for at gøre status over deres 
indsats og for at vedtage arbejdsperspektiver. 
 
 
 
I FÅ ORD! 
 

 
 En ny formand for Europa 
 

Regionalforsamlingen i Emmaus Europa fandt sted fra den 3. til den 6. september 2015 i 
Manchester (Storbritannien). Her blev Willi Does, som er leder af Emmaus-Samfundet i Köln 
(Tyskland), valgt som ny formand for Emmaus Europa! 
 
 Store salgsfremstød til fordel for international solidaritet 
 

Adskillige regionale salg vil finde sted, inden året er omme: 
 Île-de-France i Roche-Guyon søndag den 13. september 
 Reims søndag den 20. september 
 Auktionssalg ved Emmaus International i Tours lørdag den 17. oktober 
 Rouen og Niort søndag den 8. november 

 
 Tilmelding til verdensforsamlingen 
 

Tilmeldingerne til verdensforsamlingen er åbne! I har indtil den 31. december 2015 til at 
melde jer til. Adskillige dokumenter er blevet sendt til jer for at forklare, hvem der kan deltage 
og hvordan man udfylder og returnerer tilmeldingen. Find alle de respektive dokumenter til 
forberedelsen af verdensforsamlingen 2016 på intranettet: www.emmaus-
international.org/connexion 
Brugernavn: intranet. Kodeord: 1949. 
 
 
KALENDER: 
 

12. til 14. oktober 
 

seminar ”Emmaus, hvilket Europa?”, Köln (Tyskland) 
 

24. til 25. oktober 
 

Regionalforsamling i Asien, Pondichery (Indien) 
 

28. oktober til 2. november 
 

Regionalforsamling i Amerika, Montevideo (Uruguay) 
 

19. til 20. november 
Generalforsamling i Emmaus Frankrig 
 

23. til 29. november 
 

20. udgave af De Atypiske Nætters festival, Koudougou (Burkina Faso) 
 

7. til 9. december 
Regionalforsamling i Afrika, Tohoué (Benin) 

http://www.emmaus-international.org/connexion
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HVORDAN FOREGÅR DET? - Deltagelse i Verdensforsamlingen 
 

 HVORNÅR? 
Verdensforsamlingen foregår i Jesolo (Italien) den 18. til 23. april 2016 med temaet ”Emmaus: 
fælles værdier, bedrifter for morgendagen”. 
 

HVORFOR? 
Verdensforsamlingen er en stor begivenhed for bevægelsen. Det er Emmaus Internationals 
højeste organ, som besidder al magten og alle kompetencerne. Hver gruppe har en stemme og 
er med til at tage de store beslutninger for den internationale bevægelse. 
 

 HVEM? 
Alle medlemsorganisationerne er til stede ved denne verdensforsamling.4 Så vidt det er muligt 
kan mødet være en lejlighed til at støtte de nye repræsentanter eller fremtidige ansvarlige ved 
at lade dem arbejde sammen med mere erfarne deltagere. Der opfordres til mangfoldighed af 
aktører (medlemmer af Emmaus-samfundene, frivillige, ansatte). 
 

 HVORDAN? 
Selv om det måtte være din første deltagelse i en verdensforsamling, er det nødvendigt, at du 
forbereder dig godt til debatterne, da du er med til at tage beslutninger, der påvirker hele 
bevægelsen og din egen organisation de næste fire år. Forbered dig ved at læse 
dokumenterne, som bliver sendt ud efterhånden og ved at diskutere indbyrdes i grupperne. 
 

Kontakt: Filippo Lo Bello – f.lobello@emmaus-international.org 
 
…………… 
 
Siden maj 2015 har Emmaus International fået 6 nye medlemsorganisationer. 
…………… 
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4 Det er mere realistisk, at mellem halvdelen og to tredjedele af medlemsorganisationerne møder op.  
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