EMMAUS, EN GLOBAL RÖRELSE MOT FATTIGDOM OCH
MARGINALISERING: ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN ÄR MÖJLIGT, OM VI
ALLA ARBETAR TILLSAMMANS, VAR OCH EN UTIFRÅN SIN FÖRMÅGA.
Utdrag ur slutdeklarationen vid Världsmötet 1999 (Orléans, Frankrike)
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SÄRSKILD ÖVERSÄTTNING HÖSTEN 2009 (FÖRSTA SVENSKA UTKASTET) I SAMBAND MED ATT DET ÄR 40 ÅR SEDAN EMMAUSRÖRELSENS UNIVERSELLA MANIFEST ANTOGS.

V

årt namn, Emmaus, kommer från den
by med samma namn i Palestina där,
enligt berättelserna, människors förtvivlan byttes mot hopp. För alla, troende lika väl som icke-troende, talar
namnet om den övertygelse vi delar att bara kärlek kan föra oss samman och driva oss framåt.
Emmausrörelsen formades i november 1949 när
ett möte uppstod mellan människor som insett sin
gynnade ställning och sitt sociala ansvar inför samhällets orättvisor, och människor som inte längre
kände någon anledning att fortsätta leva. Mötet
innebar att de bestämde sig för att gå samman och
gemensamt arbeta för att både hjälpa sig själva
och ge stöd till andra som var utsatta för lidanden. De agerade gemensamt i övertygelsen att du
genom att rädda andras liv också räddar ditt eget.
På denna grundval startades kommuniteterna: en
samvaro för arbete, vardagsliv och delaktighet. Det
startades också vängrupper och volontärgrupper:
för att på olika sätt kämpa mot orättvisor, i den
enskilda människans liv och i samhällets struktu-

rer. 1.VÅR GRUNDVAL berör alla människor och
den skapar ett meningsfullt liv, verklig fred och
sann tillfredsställelse för varje individ och samhälle: ”Se först till deras behov som är sämre lottade än du själv – Kämpa först för och med dem
som har det svårast.” 2.VÅR ÖVERTYGELSE är
att respekt för vår grundval ska styra allt sökande
efter rättvisa, och att den respekten kan bygga fred
mellan olika folk. 3.VÅRT MÅL är att aktivt handla
i ett ömsesidigt och likvärdigt utbyte så att varje
människa, varje samhälle och varje land får leva
och överleva, får sitt eget utrymme och sin egen
möjlighet till förverkligande och förändring. 4.VÅR
METOD är att skapa, stödja och samordna sådana
arbetsformer där alla är självständiga och respekterade och därigenom kan såväl möta sina egna
behov som ge varandra hjälp och stöd. 5.VÅRT
FÖRSTA MEDEL, när det är möjligt, är insamlingsarbete som ger ratade ting nytt värde och dessutom resurser för nödhjälp i katastrofer och solidaritetsstöd till dem som har det svårast. 6.ALLA
ANDRA MEDEL som skapar medvetenhet och som
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utmanar bör också användas, så att vi på alla sätt
ser till att behoven hos dem som har det svårast
kommer först, att vi aktivt tar del av deras problem
och kamp – i det privata lika väl som i det politiska
livet – tills nödens orsaker är undanröjda. 7.VÅR
FRIHET När vi inom Emmausrörelsen genomför
vårt arbete är vi inte underställda något annat ideal
än det som uttrycks i detta Manifest, och inte heller
några andra auktoriteter än sådana som vi själva
tillsatt inom rörelsen i enlighet med våra egna regler. Emmausrörelsen handlar i överensstämmelse
med FN:s Deklaration om de Mänskliga Rättigheterna och med rättvisa lagar i varje samhälle och
land, oberoende av politisk uppfattning, etnisk
bakgrund, språk, livsåskådning eller någon som
helst annan särställning. Det enda som krävs av
den som vill delta i vårt arbete är godkännande av
innehållet i detta Manifest. 8.VÅRA MEDLEMMAR
Detta Manifest är den enkla och tydliga grunden
för Emmausrörelsen. Det måste antas och användas av varje grupp som vill bli en aktiv medlem i
rörelsen.

> KAMP MOT FATTIGDOMENS ORSAKER
Som rörelse är Emmaus – förutom att vara ”ledande och stödjande i varje kamp
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UTSTÖTTAS EGET ARBETE

för social rättvisa” – i grunden inriktad på att tillvarata de svagastes och mest ut-

Emmaus International är av Abbé Pierre utsedd som hans enda arvtagare. Det är en sekulär solidaritetsrörelse som sedan

långsiktigt stöd så att människor själva kan kräva sina rättigheter, det vill säga att

1971 fokuserat på orsakerna till marginalisering och utstötning. Vad kämpar vi för? Vi arbetar för att de som är mest miss-

de kan ”göra sin egen röst hörd”. Detta engagemang innebär att Emmaus alltid

gynnade genom att hjälpa andra ska få tillbaka makten över sina egna liv. Emmausrörelsen har mer än 300 medlemsor-

kommer att stå i konflikt med dem som, medvetet eller omedvetet, orsakar lidan-

ganisationer i 36 länder, från Indien till Polen, från Peru till Benin. Alla utvecklar sina egna ekonomiska verksamheter och

den, inte minst nationella och internationella grupperingar och institutioner som

solidaritetsaktioner tillsammans med de sämst ställda i samhället. Aktiviteterna spänner över insamling och återbruk, via

utövar olika sorters förtryck. Varje medlemsgrupp inom Emmaus International

hantverksproduktion och organisk odling som stöd för gatubarn till erbjudanden av mikrolån. Grupperna finns i världens alla

måste utifrån sina lokala förhållanden själv avgöra om och hur det är lämpligt att

hörn men arbetar gemensamt för att skapa en samlad kraft och solidarisk samhörighet. Emmaus International motsätter sig

berätta om de idéer och ramar som rörelsens engagemang innebär, och måste

uppfattningen att tillgången till grundläggande rättigheter skulle vara ett privilegium. Därför samordnar vi våra medlemmar

också själv utforma lämpliga sociala handlingsprogram. Utdrag ur Scope and Limits of

kring genomförbara handfasta projekt och politiska program. I centrum för vårt engagemang står rörelsens gemensamma

Emmaus’ Social Commitment (Idéer och ramar för Emmaus sociala engagemang), antaget av Världs-

arbete med fem prioriterade handlingsprogram: tillgång till vatten, till hälsa, till etisk ekonomi, och till utbildning samt kamp för

mötet 1979 (Århus, Danmark)

migranters rättigheter. Genom sin dagliga verksamhet mitt i en påfrestande social verklighet, och genom sitt gemensamma
solidaritetsarbete, har Emmausgrupperna över hela världen skapat trovärdiga exempel på hållbarheten i ett samhälle och
en ekonomi grundad på solidaritet och på etiska värden.

sattas intressen. Vårt uppdrag är inte bara att ge stöd i nödsituationer, utan att ge

