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Manchester, 3. – 6. september 2015 
 

- oversat fra engelsk af Nanna Veje Olsen. 

 

VERDENSUDVALGET FOR POLITISK HANDLING OG INTERNATIONAL SOLIDARITET 

 
Forord: Emmaus Internationals styrelsesmøde d. 11. - 15. april 2007 i Åland (Finland): 

Styrelsen bekræfter fortsat behovet for politisk udvalg for  

a) fortsat at bevare de tætte forbindelser omkring regionens arbejde gennem dokumenter og e-mails og  

b) deltage i de regionale møder og involvere sig i aktiviteter relateret til international solidaritet samt 

politiske aktiviteter på lokalt, nationalt, regionalt og internationalt plan. 

Medlemmerne af politisk udvalg skal være i løbende kontakt med både region Europa og den internationale 

styrelse. 

De må holde sig opdaterede omkring regionens solidaritetsprojekter for at være i stand til at forsvare dem 

over for Emmaus Europas styrelse. 

 

Aktivitetsrapport: 

I løbet af perioden 2011- 2015 har hovedfokus været på at evaluere solidaritet i praksis i en tid præget af en 

stadig mere alvorlig og akut flygtningesituation. 

1.   Vi har deltaget i debatter angående interne og eksterne evalueringer af solidariske forpligtelser og metoder 

indledt på Emmaus Internationals generalforsamling i 2012. 

Denne forsamling udarbejder bevægelsens prioritetsområder fire år frem, og det blev endnu engang slået 

fast, at solidaritet er kerneværdien, som understøtter alle yderligere initiativer foretaget af Emmauns 

International. 

 

2.    Udvalget mødtes i Montreuil i februar 2013 (på grund af begrænset økonomisk formåen var der intet møde i 

2012). Udvalget så på initiativerne, som var fremlagt i relation til Emmaus Internationals prioritetsområder i 

løbet af de sidste ti år, indholdet af programmet for 2013 samt solidariske projekter til finansiering i 2013. 

For de valgte europæiske medlemmer var hovedprioriteten at sikre bæredygtigheden af de forelagte 

aktiviteter; fremme partnerskaber; arbejde hen imod selvforsyning og opfordre både medlemsorganisationer 

og enkeltindivider at påtage sig ansvaret for både egne og samfundsmæssige forandringer; 

kapacitetsopbygning blev angivet som en essentiel målsætning. 

Kriterierne for at acceptere konkrete projekter blev taget op til fornyet undersøgelse med beslutningen om at 

insistere på et minimumkrav for EI-medlemmer: - de skal have betalt deres kontingent, afholdt et 

solidaritetssalg samt forelagt opfølgningsrapporter for tidligere projekter til den aftalte tid. 

 

Det blev også foreslået at sørge for bedre tilgængelige informationer omkring projekterne finansieret af 

Emmaus International, samt at revidere projekternes finansieringsproces med formålet at effektivisere og 

forkorte processen mellem projektets finansieringsgrundlag og dets fuldførelse. 

Medlemmerne af politisk udvalg forpligtede sig på at implementere 16 initiativer i løbet af de forestående 

fire år. Denne plans formål er at sikre inddragelsen af nye medlemsorganisationer på tværs af regionen inden 

for de forskellige prioritetsområder og solidaritetsinitiativer, inklusiv containere og solidaritetssalg. 

 

 

 



 

 

(Da vi præsenterede denne arbejdsplan på det europæiske styrelsesmøde i Lviv, Ukraine i oktober 2013, 

fandt vi det udfordrende at få europæiske repræsentanter til at forstå, hvorfor vi havde brug for deres støtte i 

implementeringen af beslutninger taget på den internationale generalforsamling. Til sidst fik vi budskabet 

frem, og vi formåede at føre en meget frugtbar debat angående solidaritet på det tilsvarende møde i Porto i 

september 2014.) 

 

3.   Emmaus Europa - seminar i Verona, Italien, april 2013. Dette var en oplagt mulighed for at diskutere de 

problemer og udfordringer, Emmaus konfronteres med samt reflektere over de udspil, der blev givet i forhold 

til visionerne i deres region. 

 

4.   Emmaus Europas styrelse mødtes i Lampedusa, Italien i april 2014, og var imødekommende over for det 

arbejde, som medlem af politisk udvalg, Franco Monnicchi, havde udført. Her var repræsentanterne i stand 

til for dem selv at se den fulde udstrækning af de vanskeligheder, der er forbundet med de mange flygtninges 

forsøg på at krydse Middelhavet – tusindvis af mennesker er druknet, og overlevende bliver mødt med 

lidelsesfulde og utilstrækkelige kår, når de bliver budt velkommen til Europa. Turismen på øen bliver 

påvirket af mediernes omtale af øen som værende en flygtningedestination. Organisationer med 

tilstedeværelse på øen deltog også i et seminar i tilknytning til styrelsesmødet. Franco var sammen med 40 

frivillige fra Legambiente (en miljøorganisation) med til at fjerne affald og rydde op på øen. Libera 

International arbejder på at bekæmpe mafiaen og styrke menneskerettighederne. Seminaret lyttede til 

personlige fremstillinger fra flere flygtninge, som var kommet fra Eritrea, Tunesien osv. De fortalte om deres 

landes udfordringer, og hvad der fik dem til at rejse. 

Franco Monicchi trak sig tilbage fra sit medlemskab af politisk udvalg, da han blev valgt som formand for 

Emmaus Italien i november 2014. 

 

5.   Udvalget mødtes i Montreuil i november 2014 for at drøfte EI’s spørgeundersøgelse angående international 

solidaritet. Spørgeundersøgelsen afslørede en utilstrækkelig grad af engagement i international solidaritet fra 

medlemsorganisationernes side – kun 50 procent af dem afholder solidaritetssalg, og der var sket en 

betydelig nedgang i antallet af deltagere i container-programmet. Dette er det rette tidspunkt at genoverveje 

vores begreb om solidaritet, forny vores programmer og finde nye måder, hvorpå vi kan informere og 

motivere vores medlemsorganisationer i en global sammenhæng. Emmaus International har gjort et godt 

stykke arbejde for at gøre informationer mere tilgængelige; men der er stadig masser at opnå i forhold til 

sprog og brug af de sociale medier som et kommunikationsredskab, udvikling af institutioner på nationalt 

plan, samt at få skabt opmærksomhed og motivation i medlemsorganisationerne omkring alle aspekter af 

international solidaritet. På dette møde blev det nævnt, at der somme tider kan forekomme manglende 

koordination imellem Emmaus Europa, Emmaus International og Emmaus Frankrig, og dette er måske et 

område, hvor de europæiske udvalgsmedlemmer har en afgørende rolle, i og med de rent faktisk er 

forbindelsen mellem Europa og de øvrige regioner. Den europæiske region har sit eget solidaritetsprogram; 

men vi er nødt til at anerkende, at vi er bevægelsens mest velhavende region og kilde til majoriteten af 

Emmaus’ solidaritet, og at det er essentielt, at alle deltager. Vores kamp for at skabe opmærksomhed, 

informere og motivere folk er derfor afgørende. 

 

6.   Container-program: Marie-France deltog i container-dagene i Köln, Montreuil og Chatou, og Margaret deltog 

i mødet i Coventry i november 2012 – et vigtigt møde for de britiske Emmaus-organisationer. Indtil da var 

det kun meget lidt, briterne vidste om programmet. I bevægelsen er der både argumenter for og imod 

programmet – med særligt fokus på spændingen mellem afhængighed og selvforsyning. Uanset hvad, er 

sendingen af containere fra Europa til Afrika / Sydamerika samt de forsendelser i Europa en realitet. 

Organiseringen af programmet er blevet forbedret – alle er i bedre grad informeret, og distributionen af 

behov og projekter er mere fair. Vi må forstå, at der i nogle lande simpelt hen ikke er nok brugte effekter at 

indsamle – og at vi, hvis vi fastsætter kriteriet for selvforsyning for højt, vil udelukke mange projekter. 

Under alle omstændigheder kan Emmaus International kun imødekomme 50 procent af forespørgslerne hvert 

år. 



 

 

 

7.   Den afrikanske/asiatiske gensidige helbredsfond: Denne gensidige sundhedsfond er fuldstændig i trit med de 

initiativer, der arbejdes med i udviklingspolitikken inden for bevægelsen i kampen for selvforsyning. Marie-

France Bedleem har siddet i den styrende komite siden 2002 for Emmaus Afrikas gensidige helbredsfond. 

Der blev taget et vigtigt skridt i grundlæggelsen i november 2013 af lokale organisationer i Benin og Burkina 

Faso. Der afholdes møder hvert år, enten i Frankrig eller i de vedkommende lande, for at få en oversigt over 

aktioner og registrere fremgange i hvert af de pågældende lande. Initiativet kræver yderligere finansiering. 

Selv om selvforsyning teknisk set er etableret, er finansiel selvforsyning stadig ikke en realitet. For 

øjeblikket dækker det kontingent, som medlemmerne af fondene betaler, kun omkring 40 procent af 

fornødenhederne. 

 

8.    Lobbying: Vi deltog omkring det runde bord i en debat organiseret af Emmaus Europa i Bruxelles i maj 

2014 med kandidater til det Europa-Parlamentet. 

 

9.    Emmaus Europas styrelse: Medlemmerne af politisk udvalg modtager altid en invitation til disse møder, 

hvor vi deltager i debatter og stiller information til rådighed angående solidaritet og politisk aktivisme; dog 

uden at have stemmeret. Marie-France og Jørgen er medlemmer af en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et 

internt reglement til at supplere Emmaus Europas vedtægter. Om formiddagen for styrelsesmødet i februar 

2012 var der en diskussion på dagsordenen: ”Hvad er Emmaus Europas virkefelt omkring solidaritet?” (17. 

februar 2012). 

 

10. Nokoué-projektet i Benin: Vi var repræsenteret af Jørgen på Nokoué-projektets årlige møder i 2011, 2013 og 

2015. Projektet går ud på at skaffe rent drikkevand og gode hygiejneforhold, som den lokale 

brugerorganisation forvalter. På disse møder tog vi også fat på generelle debatter omkring vand, sanitet og 

organisationsformer. 

 

11. Diverse aktiviteter: Vi deltog i forskellige regionale storloppemarkeder, der bliver stadig større (Lille, Les 

Herbiers i Vendée i Frankrig osv.). Vi deltog i møder arrangeret af migrationsarbejdsgruppen (som Margaret 

har været medlem af siden 2009), og i vores respektive lande talte Margaret og Marie-France om solidaritet i 

forskellige sammenhænge i bevægelsen. Marie-France sidder i solidaritetskomiteen i Emmaus Frankrig og 

deltog i demonstrationen i Calais imod ”skammens mur”, som er bygget omkring havneområdet. 

 

Vi arbejder på forskellige måder. Margaret Tuccori og Marie-France Bedleem har tætte forbindelser til en 

stor del af Emmaus’ medlemsorganisationer, med hvilke de mødes regelmæssigt. De er i stand til at indgå i 

dialog og dele ud af informationer til medlemmerne af de pågældende organisationer samt motivere disse i 

deres arbejde – både i forhold til bevægelsens solidaritet og på alle niveauer af de politiske programmer. I 

modsætning hertil er Jørgen Olsen i højere grad nødsaget til at stille sig tilfreds med det skrevne ord med 

mindre mulighed for snak. Det, at han kan begå sig på forskellige sprog, gør ham i stand til at korrespondere 

på e-mail med Emmaus’ ansatte og valgte repræsentanter (fra de fire regioner og på internationalt plan), og 

i mange tilfælde med alle medlemsorganisationerne! Desuden skaber han nye kontakter – udbreder Emmaus’ 

grundlæggende værdier og deler informationer – i det danske udviklingsmiljø uden for selve bevægelsen. 

 

12. Hvad der stadig mangler at blive gjort: 

Arranger skype-møder – helt essentielt netop nu i forhold til at sikre det effektive samarbejde. 

Find metoder, der kan forbedre kommunikationen mellem de forskellige EI-regioner. 

Vær mere proaktiv, når det kommer til at sikre inddragelsen af medlemsorganisationer i forbindelse med 

kontingenter og det årlige solidaritetssalg på vegne af Emmaus International. 

Tjek, at der bliver fulgt ordentligt op på projekter, og at opfølgningsrapporter bliver indsendt af 

medlemsorganisationerne, der modtager støtte. 

 

- 30.6.2015 Margaret Tuccori, Marie-France Bedleem, Jørgen Olsen.  


