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Montreuil, den 10. juni 2014 
************************ 

Målet er fuldt! 

Emmaus International og Emmaus Brasilien, som på 25. år kæmper imod fattigdommen i syv store byer i det 

land, der er vært for verdensmesterskaberne i fodbold, gør opmærksom på: 

 den vedvarende korruption, som hersker i størstedelen af de offentlige og private anlægsarbejder, der 

gennemføres i forbindelse med verdensmesterskaberne 

 FIFA’s voldsomme og autoritære indblanding i enhver planlægning og gennemførelse af VM ved at 

stille krav og lade hånt om Brasiliens kultur og lovgivning 

 de uforudsete risici for eskalering af sexturismen i forbindelse med de tusindvis af udlændinge, der 

besøger Brasilien under verdensmesterskaberne 
 

fordømmer 

 de motiver og interesser, som af politiske eller stemmetaktiske hensyn manipulerer med folkets 

protester og ønsker 

 den konservative presses bevidste medvirken til spredning af information, som ikke stemmer overens 

med de faktiske forhold 

 den vold og vandalisme, som miskrediterer kampen for bedre levevilkår for de fattigste 

befolkningsgrupper. 
 

Emmaus International og Emmaus Brasilien støtter de rimelige krav, som de folkelige bevægelser stiller 

vedrørende forbedring af grundlæggende, offentlige tjenester, såsom uddannelse, sundhed, bolig, 

transport, sikkerhed. Vi gør opmærksom på, at respekten for det enkelte menneske, hvem det end måtte 

være, mand eller kvinde, barn eller ung, rig eller fattig, ven eller uven, er en ret, som ingen må tilsidesætte 

eller krænke, uanset i hvilket land eller i hvilken situation. 

Grundlagt af Abbé Pierre. Emmaüs International tæller 336 medlemsorganisationer I 37 lande  
i Afrika, Asien, Amerika og Europa. Emmaus sætter lokale økonomiske aktiviteter i gang for de 

mest udstødte, så de som alle andre kan få adgang til fundamentale rettigheder. 
Sammen viser vi ved kollektive handlinger, at der eksisterer alternativer i verden for at komme 

uretfærdighederne til livs. 
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Pressekontakt: Marie-Anne Dubosc 

ma.dubosc@emmaus-international.org 
01 41 58 25 72 

- oversat for Genvej til Udvikling af Gunver Bjærre 

- baseret på dette åbne brev fra Emmaus Brasilien http://gtu.dk/Emmaus_Brasilien_da.pdf 

- pressemeddelelsen på fransk  

http://gtu.dk/Brasilien_cp_coupedumonde_emmas-international_140610_fr.pdf  

- det åbne brev på fransk http://gtu.dk/Brasilien_feb_positionnement_fr.pdf   
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