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EMAUS – ŚWIATOWY RUCH NA RZECZ WALKI Z UBÓSTWEM I 
WYKLUCZENIEM. ŚWIAT MOŻNA ZMIENIĆ NA LEPSZE TYLKO POD 
WARUNKIEM, ŻE WSZYSCY BĘDZIEMY DZIAŁAĆ, KAŻDY WEDŁUG 
SWOICH MOŻLIWOŚCI.
Fragment deklaracji końcowej przyjętej na światowym zgromadzeniu w 1999 r. (Orlean, Francja)

EMMAÜS INTERNATIONAL 
PRACA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH BUDUJE SOLIDARNY ŚWIAT
Emmaüs International jako spadkobierca uniwersalny Ojca Pierre'a jest świeckim ruchem so-

lidarności walczącym z przyczynami wykluczenia od 1971 r. Co jest celem tej walki? Umożliwienie najbardziej potrze-

bującym uzyskania lub odzyskania kontroli nad swoim własnym życiem poprzez niesienie pomocy innym. Od Indii po 

Polskę, od Peru po Benin − w skład ruchu wchodzi ponad 300 organizacji członkowskich, które w 36 krajach prowadzą 

działalność gospodarczą i solidaryzują się z najuboższymi: prowadzą walkę z marnotrawstwem poprzez gromadzenie 

i odnawianie przedmiotów używanych, rzemiosło, rolnictwo ekologiczne, pomoc dla dzieci ulicy, mikrokredyty itp. We 

wszystkich stronach świata organizacje te energicznie działają, tworząc między sobą więzy solidarności. Nie zgadza-

jąc się na to, aby dostęp do praw podstawowych był przywilejem, członkowie Emmaüs International razem realizują 

konkretne cele i prowadzą działania polityczne. Ruch działa wspólnie na rzecz pięciu priorytetowych programów. Są 

to: dostęp do wody, dostęp do opieki zdrowotnej, etyczne finanse, edukacja i prawa imigrantów. Swoją codzienną 

pracą blisko realiów społecznych i swoim wspólnym zaangażowaniem grupy należące do ruchu Emmaüs pokazują 

całemu światu, że firmy i modele ekonomiczne oparte na solidarności i etyce mogą sprawnie funkcjonować. 

> WALKA Z PRZYCZYNAMI UBÓSTWA
Emmaüs jako ruch nie tylko stara się być „podwalinami i podporą wszelkiej 

walki o sprawiedliwość”, lecz również angażuje się w działania na rzecz naj-

bardziej potrzebujących; jego misją jest nie tylko niesienie pomocy w nagłych 

wypadkach, lecz również wspieranie potrzebujących w nabywaniu umiejęt-

ności walki o przestrzeganie przysługujących im praw, czyli mówienia swoim 

własnym głosem. Z tej misji wynika pośrednio, że ruch Emmaüs pozostaje w 

konflikcie ze wszystkimi, którzy, świadomie lub nieświadomie, są przyczyną 

ubóstwa, w szczególności w związku z różnymi krajowymi lub międzynaro-

dowymi formami dominacji. Każda z organizacji stowarzyszonych w Emmaüs 

International, uwzględniając realia lokalne, ma za zadanie znaleźć sposób i 

możliwość określenia skali i ograniczeń zobowiązania Emmaüs oraz umiesz-

czenia praktyk społecznych grupy w tej perspektywie. Fragmenty tekstu Ampleur et 

limites de l’engagement social d’Emmaüs (Skala i ograniczenia zobowiązania społecznego ruchu Em-

maüs) przyjętego na światowym zgromadzeniu w 1979 r. (Århus, Dania)

 N
azwa Emaus jest nazwą  miejsca w 

Palestynie, w którym ludzie pozba-

wieni nadziei odzyskują ją na nowo. 

Nazwa ta wywołuje u wszystkich – 

wierzących i niewierzących, wspólne 

przekonanie, że jedynie miłość może nas łączyć i 

pozwala wspólnie się rozwijać. Ruch Emaus naro-

dził się w listopadzie 1949 r. ze spotkania: ludzi, 

którzy zdali sobie sprawę ze swojej uprzywilejowa-

nej pozycji i odpowiedzialności społecznej wobec 

niesprawiedliwości, ludzi, którzy utracili już wolę 

życia. Jedni i drudzy postanowili zjednoczyć wolę i 

siły by wspierać się wzajemnie i pomagać tym, któ-

rzy cierpią, w przekonaniu, że ratując innych oca-

lają siebie. W tym celu powstały wspólnoty, których 

członkowie pracują by żyć i dawać. Powstały rów-

nież grupy przyjaciół i wolontariuszy, którzy pro-

wadzą walkę na płaszczyźnie społecznej i prywat-

nej. 1.NASZE PRAWO to zasada od której zależy - w 

imię dobra całej ludzkości - każde życie godne tego, 

aby je przeżyć oraz prawdziwy pokój każdego czło-

wieka i każdej społeczności: „Służyć przede wszyst-

kim tym, którzy są w trudniejszej sytuacji niż my”, 

„Służyć najbardziej potrzebującym”. 2.JESTEŚMY 

PRZEKONANI, że szacunek do tego prawa prowa-

dzi do sprawiedliwości, a zatem do pokoju między 

ludźmi. 3.NASZYM CELEM jest osiągnięcie tego, 

by każdy człowiek, każde społeczeństwo i każdy 

naród mógł żyć, umacniać się i spełniać w solidar-

ności i wzajemnym szacunku. 4.NASZA METODA 

polega na tworzeniu, wspieraniu i ożywianiu śro-

dowisk, w których każdy, czując się wolnym i sza-

nowanym, może spełniać swoje własne potrzeby i 

nieść pomoc innym. 5.PIERWSZYM ŚRODKIEM do 

osiągnięcia naszych celów, tam gdzie to możliwe, 

jest praca polegająca na pozyskiwaniu używanych 

rzeczy, która pozwala przywracać im wartość oraz 

zwiększa możliwości działania w zakresie pomocy 

w nagłych wypadkach na rzecz najbardziej potrze-

bujących. 6.WSZYSTKIE INNE ŚRODKI budzące 

poczucie odpowiedzialności powinny być stoso-

wane  po to, aby służąc najbardziej potrzebującym, 

dzieląc ich smutki i wysiłki, zmierzać do usunięcia 

przyczyn wszelkiego ubóstwa. 7.NASZA WOLNOSC 

Emaus realizując swoje cele przedstawione w Mani-

feście nie jest podporządkowany żadnej innej idei 

ani władzy jak tylko wybieranej przez siebie, według 

własnych reguł organizacyjnych. Emaus postępuje 

w zgodzie z Deklaracją Praw Człowieka, przyjętą 

przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz 

ze sprawiedliwymi prawami każdego społeczeń-

stwa, każdego narodu, bez względu na różnice 

polityczne, rasowe, językowe, religijne bądź inne. 

Jedynym wymaganiem, jakie muszą spełnić osoby, 

które pragną uczestniczyć w naszych działaniach, 

jest zaakceptowanie treści niniejszego Manifestu. 

8.NASI CZŁONKOWIE Manifest ten stanowi funda-

ment Ruchu Emaus. Każda grupa pragnąca stać się 

jego aktywnym członkiem musi go przyjąć i postę-

pować zgodne z nim.

powszechny manifest 

emaus

ruchu 
przyjety na Zgromadzeniu Swiatowym w 19

69 r. (Berno, Szwajcaria)


