
Referat fra seminaret afholdt fra den 3. til den 5. november 2014 i Köln 

 
- Af Julien Kalimira Mzee Murhula, næstformand i Genvej til Udvikling (GtU) 

- fodnoter ved Jørgen Olsen, koordinator i GtU 

- En lang billedserie uden tekst - taget af Brigitte Mary, Emmaus International og 

Marie Tixier, Emmaus Europa - kan ses på 

https://picasaweb.google.com/113751925870139950442/FormationEmmausQuelleE

uropeCologne45Novembre2014TrainingEmmausEuropeInAllOfI?authkey=Gv1sRgC

Jaa1LmC1_-fmQE&feat=directlink#  

 

- Indledning 

 

Fra 3. til den 5. november 2014 afholdt Emmaus Internationals oplysningsudvalg i 

samarbejde med Emmaus Europa et seminar i Köln i Tyskland med 18 deltagere fra 9 

lande
1
 og under overskriften ”Emmaus – hvilket Europa?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Emmaus Europas formand, Julio de la Granja, la Poudrière, 

Bruxelles, Belgien og Julien K. M. Murhula 

(foto: Jean-Pierre Galopin)  

 

Thierry Muniglia
2
 åbnede seminaret og begyndte med at byde velkommen til alle 

deltagere. Han mindede os om seminarets dagsorden. Han sagde, at han ville lytte til 

os omkring vores forventninger til seminaret. Vores vært, Willi Does, præsenterede 

Emmaus-Samfundet i Köln, og den enkelte deltager præsenterede sig og sin 

medlemsorganisation. 

 

- Seminarets formål 

 

• Forstå Emmaus’ grundlæggers historie. 

• Forstå stiftelsen af Emmaus International og Emmaus Europa. 

• Identificere kerneværdier. 

• Giv nøglerne til forståelse af Emmaus’ historie og bevægelsens originalitet. 

• Forstå den europæiske dimension i Emmaus-bevægelsen. 

• Implementere bevægelsens værdier i medlemsorganisationerne. 

 

                                                        
1 Deltagerliste på side 6. 
 

 

2 Tidligere medlem af oplysningsudvalget. 

https://picasaweb.google.com/113751925870139950442/FormationEmmausQuelleEuropeCologne45Novembre2014TrainingEmmausEuropeInAllOfI?authkey=Gv1sRgCJaa1LmC1_-fmQE&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/113751925870139950442/FormationEmmausQuelleEuropeCologne45Novembre2014TrainingEmmausEuropeInAllOfI?authkey=Gv1sRgCJaa1LmC1_-fmQE&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/113751925870139950442/FormationEmmausQuelleEuropeCologne45Novembre2014TrainingEmmausEuropeInAllOfI?authkey=Gv1sRgCJaa1LmC1_-fmQE&feat=directlink


Mandag den 3. 11.2014  

 

- Ankomst og velkomst kl. 17. 

- Visning af en power point om Abbé Pierre ved Brigitte Mary
3
 

 

Tirsdag den 4. 11.  

 

Velkomst ved Thierry Muniglia Raynal. 

Besøg i Emmaus-Samfundet i Köln. 

Bevægelsens historie, historien om Emmaus Europa og Emmaus International af 

Brigitte Mary. 

Visning af film, fremvisning af nogle dokumenter og diskussioner med deltagerne, 

ledet af Thierry Muniglia Raynal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deltagere i dyb koncentration 

(foto: Julien K. M. Murhula) 

Onsdag den 5. 11. 

 

Velkomst ved Thierry Muniglia. 

Originaliteten i Emmaus ved Julio de la Granja, formand for Emmaus Europa, og 

Brigitte Mary. 

Emmaus-Bevægelsen i dag - af Willi Does, sekretær for Emmaus Europa
4
 og Brigitte 

Mary. 

 

- Deltagernes forventninger 

 

 Kendskab til historien om Emmaus-Bevægelsen. 

 Hvordan trænger Emmaus igennem over for offentligheden? 

 Fornemmelser af Emmaus’ fremtid.  

 Kendskab og udveksling af erfaringer i forhold til deltagere fra andre lande. 

                                                        
3 Den længst ansatte på Emmaus International – arbejder med arkivering, beskyttelse af Abbé 
Pierres navn og med de enkelte organisationers tilhørsforhold til bevægelsen. 
 

4 Willi Does er desuden leder af Emmaus-Samfundet i Köln samt national delegeret for Tyskland i 
Emmaus Europas repræsentantskab.  



 Hvordan Emmaus kan forholde sig til ønsket om at løse de aktuelle problemer 

på kontinentet såsom fattigdom og arbejdsløshed. 

 Tilpas  og opdater Emmaus i nutiden. 

 Kommunikation blandt medlemmer af Emmaus,  deling af information og 

viden. 

 Mødet med andre Emmaus-grupper. 

 Abbé Pierres realisationer uden for Frankrig. 

 Projekter og indsatsområder i Emmaus. 

 Hvordan man kan være sammen i Europa. 

 

- Præsentation af deltagere 

 

Thierry opfordrer os til at sidde to sammen i 10 minutter for at præsentere sig for 

hinanden. 

 

- Præsentation af Jean-Pierre Galopin 

 

Han siger, at han er ansvarlig for CM FNG (Conseil Mondial- Formation Nouvelles 

Générations
5
)  

 

- Præsentation af Brigitte 

 

Hun fortalte os om sin historie og sit medlemskab i Emmaus. Hun har fungeret i 

mange år som sekretær og taler de tre sprog, som anvendes officielt i Emmaus
6
. Det 

var det, der har givet hende chancen for at få den stilling i Emmaus, hun er i 

besiddelse i dag. Der er gået 37 år, siden hun begyndte at arbejde i Emmaus. Siden 

2002 har hun overvejende fokuseret på arbejdet omkring arkiver og Emmaus’ 

historie. 

 

- Præsentation af Emmaus Köln af Willi Does 

 

Emmaus Köln havde sat aktiviteterne i gang med indsamling af brugte effekter.
7
 

Senere stod det for at arrangere sommerlejre for børn. Siden 1984 har Willi Does og 

hans hustru været ansvarlige for Emmaus Köln. Men Emmaus-Samfundet har 

eksisteret siden 1959.  

 

I starten sendte det containere til Latinamerika. I de 25 år, siden Sovjetblokken brød 

sammen, har Emmaus Köln sendt containere til østeuropæiske lande. 

 

Willi Does er glad for den måde, man lever sammen på i Emmaus-Samfundet i Köln. 

Han har fire børn og to børnebørn. En stor drøm blev til virkelighed, da et af de fire 

børn valgte at bosætte sig i Emmaus-Samfundet. Willi Does’ søn, svigerdatter og 

hendes to børn bor i samfundet.  

                                                        
5 = Oplysningsudvalget – den præcise titel på engelsk er World Council for Training and New 
Generations. På http://gtu.dk/EE_porto_fotos.pdf findes billeder med alle tre medlemmer af 
oplysningsudvalget: Franck Leton, Louis-Frédéric de Boussiers og Jean-Pierre Galopin. 
 

6 Fransk, engelsk og spansk. 
 

7 Med Emmaus Internationals tidligere næstformand, Stephan Drechsler, som den drivende kraft 
de første mange år. 

http://gtu.dk/EE_porto_fotos.pdf


- Indlæg af formanden for Emmaus Europa, Julio de la Granja: Historie og Emmaus 

Europas oprettelse 

 

På den internationale generalforsamling i 2003 i Ouagadougou i Burkina Faso blev 

det besluttet at organisere alle Emmaus-organisationer pr. verdensdel, så vores 

stemme bedre kunne høres.
8
  

 

Vores mål er at hjælpe europæiske grupper til at mødes og hjælpe hinanden mellem 

Øst og Vest. Vi vil også fremme en social og solidarisk økonomi. Spørgsmålet om 

migration er også vigtigt for Emmaus Europa. Vi sigter også mod at udfordre 

Europa-Parlamentet
9
 og i det hele taget kontakte relevante politikere i vores kamp. I 

den forbindelse har Emmaus Europa kontaktet et fransk medlem af Europa-

Parlamentet. Vi skal den 26. november mødes i Strasbourg med så mange Europa-

parlamentarikere som muligt.
10

  

 

Emmaus Europas næste generalforsamling afholdes den 3. til den 6. september 2015 i 

Manchester. Ideen er at bringe alle kræfter til at have stærke ideer om Emmaus-

programmet for perioden 2015 til 2019. Emmaus Europa har solidaritetsprogrammer, 

hvor hvert medlem er kaldet til at indsende ansøgninger.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Julien K. M. Murhula sammen med Zbigniew  

Drazkowski, Emmaus-Samfundet i Lublin, Polen 

(foto: Jean-Pierre Galopin) 

                                                        
8 Altså: Emmaus Europa, Emmaus Amerika, Emmaus Afrika og Emmaus Asien. Før 2003 var 
Europe delt op i tre regioner: Frankrig, Norden og Center-Syd, hvilket blev ekstra besværligt, da 
der begyndte at opstå Emmaus-organisationer i Østeuropa. Det med at blive hørt handler ikke 
mindst om EU – her er det absolut en fordel at kunne sige, at man har mandat til at tale på vegne 
af alle europæiske medlemsorganisationer. 
 

9 Jf. note 8. 
 

10 Jørgen Olsen, koordinator for Genvej til Udvikling, er medlem af Emmaus’ politiske udvalg, men 
har fravalgt deltagelse i dette møde. Dagsordenen fokuserer stærkt på dagligdagen i Emmaus-
samfund, sat i sammenhæng med, at et stærkt stigende antal indvandrere ønsker at bosætte sig i 
disse samfund. Ganske mange fra europæiske Emmaus-grupper har bedre forudsætninger for at 
udtale sig om disse problemstillinger.  I skrivende stund – 22. november 2014 – har omkring 50 
Emmaus-repræsentanter meldt sig til at deltage.  
 

11 Langt de fleste af disse ansøgninger omhandler udvidelser af aktiviteterne i organisationer i 
Polen, Ukraine, Rumænien, Bosnien-Hercegovina og Litauen; men det kan dog forekomme, at 
vesteuropæiske organisationer søger om hjælp til at oprette nye Emmaus-samfund eller komme 
over kriser.  



- Brigitte fortæller om udviklingen og stiftelsen af Emmaus-grupper i Europa og om 

originaliteten ved Emmaus 

 

Den udvikling, Brigitte Mary fortalte om, startede i 1949. Brigitte fortalte os om 

Emmaus’ manifest og om dokumentet, der benævnes ”Vidde og grænser for 

bevægelsens sociale engagement”. 

 

Thierry efterfulgt og talte om den næste verdensgeneralforsamling i 2016, Uruguay 

og Colombia hvis de har de nødvendige infrastrukturer.
12

 Der skal samles 500 

mennesker i april 2016 på Emmaus Internationals generalforsamling og temaet vil 

være: ”værdierne”. Ved definition værdien udtrykker en dyd, en kvalitet, en måde at 

tænke på, som er af betydning i forhold til hensigten eller det fælles formål. En værdi 

er en reference til det, som fortæller, hvorfor man har gjort den ene og ikke det 

anden. 

 

Emmaus har seks prioriterede programmer: 
 

Emmaus Europe/Emmaus International lægger vægt på følgende områder: 
 

- Adgang til vand: Adgang til vand er en grundlæggende menneskeret 
 

- Uddannelse som et middel til at bekæmpe årsagerne til fattigdom. Emmaus 

International ønsker at bekæmpe fattigdommen og dens årsager. På den lange liste 

over årsagerne, der fører til fattigdom, er manglende adgang til uddannelse desværre 

tydeligt. 
 

- Etisk finansiering fordi en forenet verden ikke kan bygges uden ligelig fordeling af 

velstanden. Emmaus International kæmper for en solidarisk økonomi og bekæmpelse 

af økonomisk udbytning og privatisering af fælles goder. 
 

- International Migration Emmaus International fortsætter med at proklamere 

migranters rettigheder. Globalisering er en kilde til store forandringer, og alt for ofte 

undertrykkelse af den enkeltes rettigheder. Migrationen fortsætter med at ekspandere; 

men det er alt for ofte og for alt for mange forbudt at komme og gå. Tilbagetrækning 

og undertrykkelse er ineffektive reaktioner. For Emmaus er udveksling mellem 

mennesker over hele verden en kilde til rigdom. 
 

- Sundhed: Retten til sundhed er en grundlæggende menneskerettighed. Emmaus 

International har i flere år arbejdet for at opbygge gensidige systemer for adgang til 

sundhedspleje baseret på solidaritet.
13

 
 

- Menneskehandel: International Emmaus en engageret i arbejdet med at bekæmpe 

menneskehandel, trafficking. 

 

 

 

                                                        
12 Mens dette skrives den 19. november 2014, ser det ud til, at generalforsamlingen forlægges til 
Europa, foreløbig uden nærmere angivelse. 
 

13 Små forsikringsordninger, som foreløbig er sat i værk i enkelte medlemsorganisationer i 
Bangladesh, Indien, Burkina Faso og Benin. 



Deltagerliste 

 

Gonda van Hal, Emmaus Feniks, Holland. 

 

Jos van der Mer, Emmaus Haarzuilens, Holland. 

 

Clément Garreau, Emmaus Satu Mare, Rumænien. 

 

Cristian Baciu, Emmaus Satu Mare, Rumænien. 

 

Daniel Nyman, Emmaus Westerwik, Finland. 

 

Boris Makaris, Nova Generacija, Bosnien-Hercegovina. 

 

Masha Mirkovic, Nova Generacija, Bosnien-Hercegovina. 

 

Pat Clews, Emmaus Bristol, Storbritannien. 

 

Julio de la Granja, La Poudrière, Belgien. 

 

Zbigniew Drazkowski, Emmaus Lublin, Polen. 

 

Willi Does, Emmaus Köln, Tyskland. 

 

Marie-Madeleine Balanant, Emmaus Rédéné, Frankrig. 

 

Cathérine Glass, Emmaus Yvelines, Frankrig. 

 

Jean-Pierre Galopin, Emmaüs Angers, Frankrig, Emmaus’ Oplysningsudvalg. 

 

Thierry Muniglia Raynal, Emmaus Plessis Trévise, Frankrig. 

 

Marie Tixier, Frankrig, Emmaus Europa. 

 

Brigitte Mary, Frankrig, Emmaus International. 

 

Julien Kalimira Mzee Murhula, Genvej til Udvikling, Danmark. 

 

 

 


