EMMAUS, VERDENSOMSPÆNDENDE BEVÆGELSE MOD ELENDIGHED
OG SOCIAL UDSTØDELSE: DET ER MULIGT AT »LAVE VERDEN OM«
PÅ DEN BETINGELSE AT VI ALLE YDER VORT HVER EFTER EVNE.
Uddrag af Verdenskongressens afsluttende erklæring i 1999 (Orléans, Frankrig)
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OVERSÆTTELSE I ANLEDNING AF EMMAUS-BEVÆGELSENS UNIVERSAL MANIFESTS 40-ÅRS JUBILÆUM

V

ores navn, EMMAUS er navnet på
en landsby i Palæstina, hvor desperation blev forvandlet til håb. For
alle, både troende og ikke-troende,
afspejler dette navn vores fælles
holdning: kun kærlighed kan knytte os sammen og få os til i fællesskab at komme fremad.
Emmaus-bevægelsen så dagens lys i november
1949, gennem mødet mellem: personer, der var
blevet klar over, hvor privilegeret deres egen situation var, og at de havde ansvar for den sociale
ulighed, og andre, som havde mistet lyst til at
leve, og de i fællesskab besluttede at handle for
at hjælpe andre, som lider, fordi de alle var overbevidst om, at det kun er ved at hjælpe andre, at
man kan hjælpe sig selv. For at opnå dette blev
Fællesskaberne stiftet, hvis mål er at skabe liv
og at give. I øvrigt blev venne- og frivilliggrupper stiftet, så kampen både på offentlig og privat
plan kunne fortsætte. 1.VORES LOV er den der

giver værdi til ethvert liv, ægte fred og glæde
for enhver i samfundet, og dette for hele menneskeheden: »At hjælpe de der er mindre begunstiget frem for dig selv«. »At først hjælpe den,
der lider mest«. 2.VORES OVERBEVISNING er,
at respekt over for denne lov burde være hovedprincippet for at opnå retfærdighed og derfor
fred mellem mennesker. 3.VORES MÅL er, at
hvert menneske, hvert samfund, hver nation
kan leve, finde sin plads og trives gennem kommunikation og dele med andre i ligeværdighed.
4.VORES METODE går ud på at skabe, bakke
op og koordinere miljøer, hvor alle kan føle sig
frie og agtede, og selv imødekomme deres egne
behov og hjælpe hinanden. 5.VORES PRIMÆRE
MIDDEL er indsamlingsarbejde af genbrugseffekter alle steder, hvor det er muligt, for at give ny
værdi til alle indsamlede ting og forøge muligheder for nødhjælp til dem, der lider mest. 6.ALLE
ANDRE MIDLER, der kan gøre opmærksom på

EMMAUS INTERNATIONAL

NÅR DE SVAGESTES ARBEJDE SKABER EN SOLIDARISK VERDEN!
Som Abbé Pierres eneste arving er Emmaus International en sekulær bevægelse for solidaritet, der har kæmpet mod årsagerne til elendighed siden 1971. Hvad kæmper Emmaus for? For at de svageste
kan få kontrol over deres eget liv ved at hjælpe andre mennesker. Fra Indien til Polen, via Peru og Benin består
Emmaus af over 300 medlemsorganisationer i 36 lande, som udvikler økonomiske aktiviteter og solidaritet for de
fattigste i samfundet. Aktiviteterne består bl.a. af kamp mod spild ved at genbruge ting, af håndværksmæssige aktiviteter, økologisk landbrug, hjælp til gadebørn, mikrokreditter, m.m. Overalt i verden samler disse organisationer
deres kræfter og knytter forbindelser til hinanden. Emmaus nægter at acceptere, at adgang til de grundlæggende
rettigheder er et privilegium, og samler sine medlemmer om konkrete projekter og politiske handlinger. Bevægelsen arbejder kollektivt på fem områder med høj prioritet: adgang til vand, adgang til sundhed, etisk finansiering,
uddannelse, rettigheder for migranter. I hverdagen arbejder Emmaus grupperne med sociale forhold og kollektivt
engagement, og det beviser overalt i verden, at et samfund eller en økonomisk model der bygger på solidaritet og
etik kan være bæredygtig.

denne udfordring, bør også blive brugt for først
at hjælpe dem, der lider mest ved at dele deres
sorg og deres kamp både på privat og offentlig
plan, indtil alle årsager til alle former for elendighed er fjernet. 7.VORES FRIHED ved gennemførelse af opgaverne vil EMMAUS kun følge
de idealer, der er udtrykt i dette manifest, og ikke
overordne sig andre regler end dem, der bliver
etableret i egne interne regler. Emmaus handler i
overensstemmelse med FN’s Verdenserklæring
om Menneskerettighederne og med retfærdige
love i ethvert samfund, enhver nation uden politisk, racemæssig, sproglig, åndelig eller andre
former for skelnen. Intet andet end accept af
dette manifest kan kræves af enhver, som vil deltage i vores bevægelse. 8.VORES MEDLEMMER
dette manifest grundlægger på en enkel og præcis måde Emmaus-bevægelsen. Den skal godkendes og anvendes i alle grupper, der vil være
aktive medlemmer.

> KAMPEN MOD ÅRSAGER TIL ELENDIGHED
Emmaus er en bevægelse, der forpligter sig til at støtte de svageste, men
kun som et »indledende og supplerende element i kampen for retfærdighed«. Emmaus-bevægelsens mission er at være nødhjælp til disse mennesker samtidig med at hjælpe dem til at tage sagen i egen hånd og med
at gøre krav på de rettigheder, som de retligt har, dvs. at få »hørt deres
stemme«. Dette engagement betyder indirekte, at Emmaus altid vil være i
konflikt med alle, som er en bevidst såvel som ubevidst årsag til elendighed,
især med de nationale eller internationale grupper, der udgør et undertrykkende element. Hver medlemsforening i Emmaus-bevægelsen må selv bestemme i lyset af de lokale forhold, hvordan og hvornår det er formålstjenligt
at offentliggøre omfanget af og begrænsningerne af bevægelsens engagement og således tilrettelægge foreningens sociale politik. Uddrag af Omfang og
begrænsninger af Emmaus-bevægelsens sociale engagement, vedtaget af 1979-Verdenskongressen
(Århus, Danmark)

