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Siden 2008 har de syv medlemsforeninger i Emmaus Asien udviklet et initiativ omkring økoturisme. 
 
Mens finansiering af udviklingsprojekter i Asien reduceres, både fra offentligt og privat hold, og der 
sigtes mod projekter med et stadigt mere specifikt profil, begyndte Emmaus Asien i 2008 at tænke på 
forskellige måder, man kunne øge indkomsten på for at bevare hver enkelt organisations 
uafhængighed og bane vejen mod selvforsyning. ”Vi vil selv fortsat kunne udvikle projekter, som vi 
anser for vigtige og samtidig ikke være så afhængige af tilfældige finansieringskilder,” opsummerer 
Kamal, Emmaus Asiens ansatte koordinator. 
 
De ønskede at etablere et projekt ud fra den allerede eksisterende infrastruktur. De tænkte hurtigt på, 
at når de kunne modtage besøgende, kunne de også modtage turister. ”Vi lagde mærke til at turisterne 
interesserede sig mere og mere for udviklingsprojekter eller naturområder, hvor de før kun besøgte 
byområder eller historiske steder,” fortæller Kamal. Her triumferer ideen om økoturisme-aktivitet. 
 
Målet: At modtage besøgende i Emmaus rundt om i Asien for at tydeliggøre betydningen af at bevare 
de naturlige ressourcer, så de besøgende kan lære praksis om kulturelle og kunstneriske steder. Det 
er også en mulighed, at de kommer tættere på de alternative tiltag, som Emmaus-foreningerne har 
praktiseret i mange år vedrørende vand, bæredygtigt landbrug, kvinders deltagelse, etisk finansiering 
og håndværk. 
 
Fra og med 2009 har solidaritetssalg fra de forskellige grupper i Emmaus bidraget til at forbedre 
Emmaus-foreningernes muligheder for at modtage økoturister. Således har Emmaus Asiens 
foreninger i Indien, Bangladesh, og Indonesien siden 2010 løbende modtaget økoturister fra Frankrig, 
Finland, Sverige og Storbritannien. De besøgende betaler mellem 10 og 25 euro om dagen for kost og 
logi og for at lære om aktiviteterne i Emmaus-foreningerne. 
 
”Jeg forventede ikke sådan en fantastisk erfaring,” fortæller Gaël, en ung franskmand der besøgte 
Emmaus-foreningerne i det sydlige Indien i 2004. ”Emmaus-foreningernes projekter i Indien er meget 
forskellige i forhold til dem i Europa; men de er lige så relevante, og de kan virkelig ændre livet for 
dem, de arbejder sammen med. Foreningerne involverer økoturisterne i deres aktiviteter, foruden at 
viser dem alle de interessante attraktioner og de forskellige tiltag til udvikling af landdistrikterne. 
 
Selv om hver forening i dag modtager mellem 30 og 50 turister om året, har infrastrukturen en 
kapacitet til at rumme ca. 400. På kort sigt håber de asiatiske Emmaus-foreninger at øge antallet af 
besøgende med 50 %. 
 
Emmaus Asien har netop offentliggjort en brochure der på fransk og engelsk præsenterer 
økoturisme-programmet for at give en bedre formidling. Kom alle sammen og se Emmaus 
Asiens initiativer! 
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