
EMMAUS, MAAILMANLAAJUINEN LIIKE, JOKA TAISTELEE KÖYHYYTTÄ 
JA ERISTÄMISTÄ VASTAAN: ON MAHDOLLISTA MUUTTAA MAAILMA, 
KUN VAIN TYÖSKENTELEMME YHDESSÄ KUKIN KYKYJENSÄ MUKAAN.
Katkelma vuoden 1999 Maailmankokouksen (Orléans, Ranska) päätösjulistuksesta

KANSAINVÄLINEN EMMAUS
KÖYHIEN JA HÄDÄNALAISTEN TYÖSTÄ RAKENTUU SOLIDAARINEN MAAILMA!

Ainoana Abbé Pierren työn perillisenä ja jatkajana Kansainvälinen Emmaus on uskonnoista 

riippumaton solidaarisuusliike, joka on kamppaillut syrjäytymisen syitä vastaan vuodesta 1971 lähtien. Minkä puoles-

ta se taistelee? Sen puolesta, että kaikkein osattomimmat auttamalla muita ihmisiä saisivat uudestaan oman elämän-

sä hallintaansa. Intiasta Puolaan kautta Perun tai Beninin Emmaus-liikkeellä on 36 maassa yli 300 jäsenyhdistystä, 

jotka kehittävät taloudellista toimintaa ja solidaarisuutta yhteiskunnan köyhimpien kanssa. Toimintamuodot vaihtele-

vat jätteitä vähentävästä vanhojen tavaroiden keräämisestä ja kierrättämisestä, käsityötuotannosta ja orgaanisesta 

viljelystä katulasten auttamiseen ja mikrolainojen myöntämiseen. Kaikkialla maailmassa nämä yhdistykset tekevät 

yhteistyötä yhdistääkseen ponnistelunsa ja lujittaakseen solidaarisuutta. Kansainvälisen Emmauksen mielestä pe-

rusoikeudet eivät kuulu vain etuoikeutetuille. Se yhdistää jäsenensä kamppailemaan käytännöllisten ja konkreettisten 

tavoitteiden ja poliittisten ohjelmien puolesta. Kamppailun ytimessä on liikkeen kollektiivinen työ viiden priorisoidun 

ohjelman puolesta, joita ovat oikeus puhtaaseen veteen, oikeus terveydenhoitoon, eettinen rahoitustoiminta, oikeus 

koulutukseen ja maahanmuuttajien oikeudet. Työskentelemällä päivittäin oman yhteiskuntansa todellisuudessa ja 

sitoutumalla liikkeen kollektiivisiin tavoitteisiin Emmaus-ryhmät antavat maailmanlaajuisesti esimerkin sellaisen yh-

teiskunnan ja taloudellisen mallin elinvoimaisuudesta, joka perustuu solidaarisuudelle ja eettisille arvoille.

> TAISTELU KÖYHYYDEN SYITÄ VASTAAN
Liikkeenä Emmaus on mukana ”ennakoiden ja osallistuen aina, kun yhteis-

kunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta kamppaillaan” ja on omistau-

tunut yhteiskunnan heikoimpien jäsenten etujen ajamiseen. Emmauksen 

missio ei ole vain hätäavun antaminen vaan myös ihmisten auttaminen vaa-

timaan omia oikeuksiaan, ”saamaan äänensä kuulluksi”. Tämä sitoumus tar-

koittaa, että Emmauksella on aina ristiriita niiden kanssa, jotka tietoisesti tai 

tiedostamattaan ovat näiden kärsimysten syy, erityisesti kansallisten tai kan-

sainvälisten sortoa harjoittavien tahojen kanssa. Jokaisen kansainvälisen 

Emmauksen jäsenyhdistyksen on määriteltävä paikalliset olosuhteet huo-

mioon ottaen, kuinka se tekee tunnetuksi tämän Emmauksen sitoutumisen 

kohteen ja rajat, ja muodostettava yhteiskuntapolitiikkansa vastaavasti.Otteita 

Emmauksen yhteiskunnallisen sitoutumisen kohde ja rajat –dokumentista, jonka Maailmankokous hy-

väksyi 1979 Århusissa, Tanskassa
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I.

emmaus-liikk
een 

Hyväksytty vuoden 1969 Maailmankokouksessa (Bern, Sveitsi)

manifesti

yleismaailmallinen 

 N
imemme ”Emmaus” viittaa palestiina-

laiseen kylään, missä toivonsa menet-

täneet löysivät uudelleen toivon. Tämä 

nimi muistuttaa kaikkia, niin uskovia 

kuin ei-uskovia, yhteisestä vakau-

muksestamme, jonka mukaan vain rakkaus voi 

yhdistää meitä ja auttaa meitä pääsemään yhdessä 

eteenpäin. Emmaus-liike syntyi marraskuussa 

1949 kahden ihmisryhmän kohtaamisesta: toiseen 

ryhmään kuuluvat olivat epäoikeudenmukaisuutta 

nähdessään tiedostaneet oman etuoikeutetun 

asemansa ja yhteiskunnallisen vastuunsa, ja toi-

sen ryhmän ihmiset olivat kadottaneet elämänsä 

tarkoituksen. Vakaumus, että ihminen juuri muita 

vapauttamalla vapauttaa itsensäkin, sai aikaan, 

että kumpikin ryhmä päätti yhdistää tahtonsa ja 

toimintansa voidakseen auttaa toisiaan ja aut-

taa niitä, jotka kärsivät. Tätä pyrkimystä toteut-

tamaan muodostettiin yhteisöjä, jotka työskente-

levät voidakseen elää ja antaa toisille. Lisäksi on 

syntynyt ystävien ja vapaaehtoisten ryhmiä, jotka 

sekä yhteiskunnallisella että yksityisen toiminnan 

tasolla käyvät tätä taistelua. 1.LAKIMME on koko 

ihmiskuntaa koskeva periaate. Siitä riippuu myös 

jokainen elämisen arvoinen elämä, jokaiselle ihmi-

selle ja jokaiselle yhteiskunnalle kuuluva aito rauha 

ja ilo: ”Auta niitä, jotka ovat kovaonnisempia kuin 

sinä, ja vasta sitten itseäsi.” ”Auta ensiksi sitä, 

joka eniten kärsii.” 2.VAKAUMUKSEMME on, että 

tämän lain noudattamisen tulee elähdyttää kaikkia 

pyrkimyksiä oikeudenmukaisuuteen ja näin ollen 

rauhaan ihmisten kesken. 3.PYRKIMYKSEMME 

on, että jokainen yksilö, jokainen yhteiskunta ja 

jokainen kansakunta voisi elää, puolustaa oikeuk-

siaan ja toteuttaa itseään vuorovaikutuksen ja kes-

kinäisen jakamisen kautta sekä yhtäläisen ihmis-

arvon pohjalta. 4.TOIMINTATAPAMME on luoda, 

ylläpitää ja elävöittää elinympäristöjä, joissa 

kaikki voivat tuntea itsensä vapaiksi ja kunnioite-

tuiksi, tyydyttää omat tarpeensa ja auttaa toisiaan. 

5.TÄRKEIN KEINOMME kaikkialla, missä se on 

mahdollista, on hylätyn tavaran talteenotto. Sen 

avulla tavaralle palautetaan sen arvo ja saadaan 

hätätilanteissa suuremmat mahdollisuudet pikai-

seen toimintaan kaikkein pahimmin kärsivien aut-

tamiseksi. 6.KAIKKIA MUITAKIN KEINOJA, jotka 

herättävät ihmisten omantunnon ja tietoisuuden 

haasteistaan, on käytettävä, jotta autettaisiin ja 

saataisiin ihmiset auttamaan ensiksi kaikkein eni-

ten kärsiviä ottamalla osaa heidän vaivoihinsa ja 

kamppailuihinsa – niin yksityisellä kuin yhteis-

kunnallisella tasolla – kunnes kaiken hädän syy 

on poistettu.   7.VAPAUTEMME Emmausta johtaa 

tehtävänsä toteuttamisessa ainoastaan se ihanne, 

joka on ilmaistu tässä manifestissa, eikä sillä ole 

muuta auktoriteettia kuin se, joka on syntynyt sen 

omassa piirissä sen omien sääntöjen pohjalta. Se 

toimii Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksymän 

ihmisoikeuksien julistuksen hengessä noudattaen 

kunkin yhteiskunnan ja kansakunnan oikeuden-

mukaisia lakeja ja hyväksymättä poliittisia, rodul-

lisia, kielellisiä, uskonnollisia tai muita raja-aitoja. 

Keneltäkään, joka haluaa osallistua toimintaamme, 

ei edellytetä mitään muuta kuin että hän hyväksyy 

tämän manifestin sisällön. 8.JÄSENISTÖMME 

Tämä manifesti muodostaa Emmaus-liikkeen sel-

keän ja täsmällisen perustan. Jokaisen ryhmän, 

joka haluaa olla sen aktiivijäsen, tulee hyväksyä 

se ja toteuttaa sitä myös toiminnassaan.


