
EMMAUS, MIŞCAREA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA SĂRĂCIEI ŞI 
A EXCLUZIUNII SOCIALE: «SĂ REFACEM LUMEA» ESTE POSIBIL, DAR 
NUMAI DACĂ FIECARE PARTICIPĂ CU FORŢELE SALE.
Extras din declaraţia finală a Adunării mondiale din 1999 (Orléans, Franţa)

EMMAUS INTERNAŢIONAL 
CÂND MUNCA CELOR MAI SĂRACI CREAZĂ O LUME MAI SOLIDARĂ!
Legatarul universal al Abatelui Pierre, Emmaus Internaţional este o Mişcare laică de solidari-

tate ce activează împotriva cauzelor excluziunii sociale încă din anul 1971. Lupta sa? Să permită celor mai săraci să 

devină sau să redevină stăpâni pe viaţa lor, ajutându-se reciproc. Din India până în Polonia, din Peru pănâ în Benin, 

Mişcarea cuprinde mai mult de 300 de organizaţii în 36 de ţări. Acestea dezvoltă activităţi economice şi de solidarita-

te cu cei mai săraci: luptă împotriva risipei prin recuperearea si reciclarea obiectelor folosite şi dezvoltă: artizanatul, 

agricultura biologică, microcreditul şi îmbunătăţeşte viaţa copiilor străzii. În toate colţuriile lumii, acest organizaţii îşi 

pun in comun eforturile şi ţes între ele legături de solidaritate. Refuzând ideea că accesul la drepturile fundamen-

tale ar fi un privilegiu, Emmaus International işi uneşte membrii  în jurul realizărilor concrete şi acţiuniilor politice. În 

centrul acestui angajament se află 5 programe colective prioritare: acces la apă, acces la sănătate, finanţare etică, 

educaţie şi drepturile migranţilor. Graţie efortului cotidian pe teren cât şi angajamentului colectiv, grupurile Emmaus 

demonstrează peste tot in lume că societăţile şi modelele economice bazate pe solidaritate şi pe etică sunt viabile.

 

> SĂ LUPTĂM ÎMPOTRIVA CAUZELOR SĂRĂCIEI 
Emmaus este mai mult decât «preliminarul şi complementul fiecărei lupte 

pentru justiţie»: este o Mişcare ce vine în sprijinul celor mai fragili. Misiunea 

lui consistă nu numai să-i ajute în caz de urgenţă, ci şi să le dea posibili-

tatea de a-şi revendica drepturile  legitime, astfel încât să-şi facă ascultată  

vocea. Acest angajament conţine implicit faptul că Emmaüs este şi rămâne 

în conflict cu toţi cei care, conştienţi sau nu, provocă sărăcia, în special prin 

intermediul diverselor dominaţii naţionale sau internaţionale. Datoria fiecă-

rei asociaţii care este membru al Emmaus Internaţional, este să respecte 

angajamentul Mişcării Emmaus, determinând maniera şi amplorea acestui 

angajament, ţinând cont de realităţile locale şi să orienteze practicile sociale 

ale grupului în acest sens. Fragmente din textul Amplorea şi limitele angajamentului social al 

Emmaus, adoptat de către Adunerea mondială din 1979 (Århus, Danemarca)
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 N
umele nostru EMMAUS este numele 

unei localităţi din Palestina, unde oame-

nii disperaţi regăseau speranţa. Acest 

nume evocă pentru toţi, credincioşi 

sau nu, convingerea noastră comună 

că numai  dragostea poate să ne unească şi să  ne 

facă să evoluam împreună. Mişcarea EMMAUS s-a 

născut în noiembrie 1949 graţie întâlnirii: dintre 

anumiţi oameni care şi-au dat seama de situaţia lor 

privilegiată şi de responsabilităţile sociale pe care 

le au în faţă actelor de nedreptate, cu oameni care 

nu mai aveau nicio dorinţă să trăiască: toţi au hotă-

rât să-şi unească voinţa şi forţele pentru a se ajuta 

reciproc şi a-i salva pe cei ce suferă, având convin-

gerea că devenind salvatorul celorlalţi ne salvăm şi 

pe noi. În acest scop, s-au format comunităţi care 

lucrează înspre binele oamenilor săraci. În afară 

de ele, s-au format grupuri de prieteni şi de volun-

tari care luptă atât pe plan civic cat şi pe cel privat. 

1.LEGEA NOASTRĂ este cea care permite fiecărei 

persoane, fiecărei societăţi şi umanităţii întregi să 

beneficieze de o viaţă demnă, de o pace adevă-

rată, şi de fericire: «Să slujim înainte pe cel care 

este mai puţin fericit decât noi». «Să slujim înainte 

pe cel care suferă cel mai mult». 2.CERTITUDINEA 

NOASTRĂ este că respectul acestei legi trebuie să 

stea la baza fiecărei lupte pentru dreptate socială 

şi  deci a păcii dintre oameni. 3.SCOPUL NOSTRU 

este să acţionăm pentru ca fiecare persoană, fie-

care societate, fiecare naţiune să poată trăi, să se 

afirme şi să se împlineasca ajutându-se reciproc, 

cu o egală demnitate. 4.METODA NOASTRĂ con-

stă in crearea, susţinerea şi animarea unor medii 

in care toţi oamenii, simţindu-se liberi şi respectaţi, 

să poată răspunde propriilor nevoi, şi să se ajute 

unii pe alţii. 5.PRINCIPALA NOASTRA METODĂ, ori-

unde aceasta este posibil, este recuperarea lucru-

rilor vechi şi reciclarea lor, astfel încât să le dăm o 

întrebuinţare si să poată fi vândute. Acest lucru ne 

multiplică posibilitatăţile de a oferi ajutor in regim 

de urgenţă oamenilor săraci. 6.TOATE CELELALTE 

METODE DE CARE DISPUNEM trebuie utilizate pen-

tru a-i ajuta în primul rând pe oamenii care suferă 

cel mai mult, împărţind cu aceştia suferinţele şi lup-

tele lor- particulare sau pe plan civic-, astfel încât să 

distrugem definitiv cauzele sărăciei. 7.LIBERTATEA 

NOASTRĂ EMMAUS nu este subordonat, în misiu-

nea sa, decât idealului expus în prezentul Manifest 

şi a niciunei alte autorităţi decât celei constituite în 

sanul său potrivit propriilor sale reguli de organi-

zare. EMMAUS acţionează în conformitate cu Decla-

raţia universală a Drepturilor Omului, adoptată de 

Organizaţia Naţiunelor Unite şi cu legile drepte ale 

fiecărei societăţi, ale fiecărei naţiuni, fără să facă 

nicio distincţie în funcţie de apartenenţa politică, 

de rasă, de limbă, de religie… Tuturor celor care 

doresc să se alăture acţiunii noastre li se cere ca 

singură condiţie acceptarea şi respectarea conţi-

nutului Manifestului EMMAUS. 8.MEMBRII NOŞTRII 

Prezentul Manifest reprezintă fundamentul simplu 

şi precis al Mişcării EMMAUS. Acesta trebuie adop-

tat şi aplicat de către fiecare grup care doreşte să 

fie membru activ.
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