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NYTT FRÅN FÖRENINGEN
I Emmaus Europas möte i Verona 26–27.4 
deltog Ulla Hoyer och Maria Witting.

Syföreningen var också denna vår med på 
Emmaus Internationals solidaritetsförsäljning 
Salon Paris 16.6. Fyra emmausaktiva deltog i 
resan. Försäljningen för Emmaus Internatio-
nals solidaritetsfond inbringade 1 100 €.

I festivalen Världen i byn 24–25.5 deltog 
vi tillsammans med Emmaus Westervik och 
Svalorna. Intäkterna 1 200 € gavs till Emmaus 
Internationals solidaritetsfond.

20–21.9 deltog Helka Ahava och Sirkka 
Potila i Emmaus Europas Polen-Ukraina-kol-
lektivs möte. Polackerna uttryckte sin entydiga 
tillfredsställelse med kvaliteten på klädförsän-
delserna.

FÖRENINGENS HÖSTMÖTE hålls onsdag 13.11.2013 kl 18.00 på loppmarknaden i 
Vallgård, Backasgatan 54. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.  
Efter mötet berättar Margherita Zilliacus, medlem i styrelsen för Emmaus Interna
tional, om rörelsens initiativ till världsmedborgarskap. Välkommen.

– 26–27.10. Emmaus Finlands seminarium  
i Ekenäs

– 4.12. kl 17.30 Partnerskapskväll på Backas-
gatan

– 14.12. kl 16-18 Emmaus julfest och lopp-
marknadens 30-årsfest på Drumsö

DET HÄNDER PÅ LOPPMARKNA-
DERNA
På Konstens natt 22.8 var det musikprogram 
i Vallgård: allsång till ackompanjemang av 
Anna Sammalkorpi och trumpetmusik av 
Tekla Mattson.

De bostadslösas natt firades på lopptorget 
i Vallgård 17.10. På traditionellt sätt gav Em-
maus intäkterna från försäljningen avrundade 
till 2 000 till de bostadslösas förening VVA. 
Missbrukarcentret Aurinkoinen hymy som vi 
stöder med kläder och skor arrangerade en 
stor klädutdelning åt bostadslösa.

1.12 fyller loppmarknaden på Gyldénsvägen 
30 år. Jubileet firas på Drumsö 14.12. Program-
met publiceras senare på Emmaus postnings-
lista och på Facebook.

SYFÖRENINGEN I HÖST
Syföreningen samlas i höst onsdagarna 23.10, 
13.11 och 4.12 kl 16-20. Både nya och gamla 
välkomnas!

PARTNERSKAPSKVÄLL I VALLGÅRD
4.12 kl 17.30 får vi på Backasgatans lopptorg 
besök av företrädare för våra samarbetspartner 
i huvudstadsregionen. Vad gär Hirundo, KRIS, 
Monika-naiset, VVA, Symppis och Aurinkoinen 
Hymy och vad kunde vi göra tillsammans?

BOK OM CUNA NAZARETH 
En liten men intressant historik om daghem-
met Cuna Nazareth har getts ut och ges till 
alla frivilliga inom Emmaus. Emmaus och 
Svalorna har stött daghemmet i Lima i Peru 
ända sen starten. I boken ingår bl.a. volontä-
ren Stina Katchadourians minnen från början 
av 60-talet och den peruanska långvariga verk-
samhetsledaren Magarita Herreras hjärtliga 
berättelser om daghemmets vardag och tidvis 
frustrerande kamp med lokala myndigheter. 
I boken presenteras också det projekt för en 
återvinningscentral som fyra finländska Em-
mausgrupper stöder. Den tvåspråkiga boken 
Cuna Nazareth, 50 år tillsammans – för barnens 
bästa kan hämtas på loppmarknaderna eller 
beställas från kontoret, tfn 045-1388 673. 

ABBÉ PIERRE OCH  
EMMAUS VÄCKER INTRESSE
En ny undersökning om Abbé Pierre och Em-
mausrörelsen har utkommit på engelska. Den 
har gjorts av den franska historieforskaren 
Axelle Brodiez-Dolino. Han granskar Abbé 

	 De sex senaste månadernas försäljning på 

loppmarknaderna har varit rekordstor.  

Endast i september på Drumsö var försälj

ningen lägre än tidigare år.

Pierres verksamhet och Emmausrörelsens 
uppkomst och utveckling till en internationell 
rörelse mot bakgrund av den allmänna franska 
socialhistorien. Boken utkom på franska 2008 
och översattes till engelska 2013. 

Andelslaget San Damiano i Porlampi arrange-
rar 7.11 kl 18 en diskussion om Abbé Pierre och 
Emmausrörelsen. Inledare är pastorn, bildkon-
stnären Ilkka Sariola och emmausaktivisten 
Goa von Zweybergk. Mera information: www.
sandiamiano.fi 

PÅ GÅNG...
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E mmaus Helsingfors nya 
samarbetspartner i Syd-
afrika, Cordis (Christi-

an Outreach Done in Solidarity) 
grundades av missionsprästen fa-
der Louis år 1999 för att hjälpa ut-
slagna människor. Som fransman 
kände fader Louis till Emmaus 
och såg att Cordis i sin kamp mot fattigdomen 
stod på samma sida som den internationella 
Emmausrörelsen. År 2004 anslöt sig Cordis till 
Emmaus. 

VIA KRIS TILL FÖRNYELSE
Fem år senare råkade organisationen in i en 
svår kris då fader Louis dog genom ett vålds-
dåd. Fader Louis mycket yngre parhäst Beron 
Molantoa blev ny ledare för gruppen, men 
många gamla cordisaktivister ifrågasatte hans 
ledarskap. Också en del av styrelsen ansåg att 
Cordis inte kunde fortsätta på egen hand utan 
fader Louis.

Beron är en seg man och beslöt trots hinder 
och svårigheter fortsätta fader Louis arbete. 

l	Heikki Ahava och Beron Molantoa i Cordis  
kontor.

Emmaus Helsingfors hittade sin nya afrikanska 

samarbetspartner Cordis i Syd-Afrika

EMMAUS CORDIS
–  F Ö R  D E  F AT T I G A S T E  I  J O H A N N E S B U R

TEXT: HELKA AHAVA BILDER: HEIKKI OCH HELKA AHAVA

Under hans ledning förnyades sty-
relsen i fjol och man valde in kun-
niga människor som var engage-
rade i att fortsätta Cordis arbete. 
En av dem är Wilma Laubscher, 
som satsar på att effektivera lopp-
torget och gallra ut värdefulla do-
nationer som man får bättre pris 

för i specialaffärer. ”Beron ger inte upp. Det 
inspirerar mig och gör arbetet meningsfullt”, 
säger Wilma. 

”DET FINNS MÅNGA  
SOM PRATAR...”
”Det finns många i världen som pratar men få 
som gör något. Man lyssnar på dem som pratar 
men de som handlar kommer i skuggan. Största 
delen av pratmakarna tycks bo här i Sydafrika, 
medan man får söka efter handlingsmänniskor. 
Då man hittar någon som trots påtryckning vill 
göra något, måste man stöda honom.” Så mo-
tiverar Wilma att hon är med som frivillig i Em-
maus Cordis arbete och bär ansvar i styrelsen 
och arbetsutskottet. 

DET FÖRGÅNGNAS SKUGGA 
Det nära förgångna – apartheid, våldet och för-
trycket, somligas privilegier och andras elände 
– kastar sin långa skugga över dagens Sydafri-
ka, där färgen fortfarande spelar en roll. Trots 
många goda reformer är de fattigaste bland de 
fattiga fortfarande svarta och vita är överrepre-
senterade bland de förmögna. Också Wilma, 
den enda vita i Cordis, hör till de privilegiera-
de, men hon har valt sida: genom att ställa sitt 
kunnande och sin tid till Cordis förfogande 
deltar hon i de fattigastes kamp för ett bättre 
liv. Hon tror på orden i Emmaus manifest att 
”man själv blir hjälpt då man hjälper andra”. 

Vad är det då som inspirerar Beron? Denna 
unga man, far till två små barn, berättar: ”Fader 
Louis kallade mig till det här arbetet. Inte är det 
vad jag då drömde om. Jag skulle bli präst i den 
katolska kyrkan, men planerna ändrades då min 
flickvän blev gravid. Jag blev ändå ett slags präst 
här i Emmaus. Också här är min uppgift att hjäl-
pa. Det är fint då man får se människor föränd-
ras. Jag har lärt mig älska det här arbetet.”

TEGELBRUK OCH ÅTERVINNING
Emmaus Cordis äger ett stort landområde i 
Orange Farm, som är ett bosättningsområ-
de för cirka 200  000 fattiga svarta utanför Jo-

i	Ett av Cordis mål för i år är att effek
tivera produktionen av tegel och 
förbättra deras kvalitet.

SAMARBETSPARTNER
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hannesburg. 40 % av invånarna är arbetslösa, 
många bor fortfarande i ruckel och rent vatten 
är en bristvara. Cordis har två inkomstkällor: 
tillverkning av tegel och återvinning och för-
säljning av använda saker. Tegelmakeriet sys-
selsätter sex män. På det område Cordis äger 
finns byggnader som är i gott skick men delvis 
i behov av reparation. Byggnaderna lämpar sig 
för många ändamål: tegelproduktion, lagring, 
sortering och försäljning av använda saker. 
Byggnaderna kan också användas som bostä-
der och till exempel som festutrymmen. På 
området finns också odlingsbar jord.

Cordis problem ligger inte i de yttre förut-
sättningarna utan i bristen på kontanter och 
oklara verksamhetsprocesser. De senaste åren 
har man levt ur hand i mun: då arbetarna vid 
dagens slut har fått sin lön har man tagit de sis-
ta slantarna ur kassaskrinet. Då tegelproduk-

tionen har varit knagglig har man tagit pengar 
till löner och råvaror ur intäkterna från lopp-
marknaden. Man har blandat allt mjöl i samma 
påse, inte haft någon verklig bild av lönsam-
heten och inte haft råd till förbättringar. Leve-
ranserna har blivit försenade av brist på råvara 
eller en kund har kunnat lämna tillbaka tegel av 
dålig kvalitet och krävt pengarna tillbaka.

VERKSAMHETSMETODERNA  
FÖRNYAS

Cordis styrelse har ställt upp två mål för i år. 
För det första skall hela verksamheten omor-
ganiseras, så att man får en klar bild av de två 
verksamhetsområdenas intäkter och kostnader 
och kan följa med dem. Det andra målet är att 
effektivera tillverkningen av tegel och förbättra 
kvaliteten. Genom att hålla en del råvaror och 
färdigt tegel i buffertlager får man leveranserna 
att löpa bättre. I stället för dagslön övergår man 
till att betala lön en gång i veckan eller två gång-
er i månaden.

På lång sikt vill Beron erbjuda invånarna i 
området möjlighet att odla grönsaker för eget 
bruk på Cordis jord. Som ny inkomstkälla pla-
nerar han att reparera en byggnad så att den 
kan hyras ut för möten och fester.

Företrädare för Emmaus Helsingfors besök-
te Cordis i januari 2013 för att bekanta sig med 
verksamheten och planerna. Styrelsen beslöt 
stöda Cordis för att effektivera tegelmakeriet 
och i början av april sände vi dem 6000 euro. 
För pengarna har man köpt cement och andra 
råvaror i lager och betalar löner och elkostna-
der. Tack vare vårt stöd har man kunnat öka och 
effektivera produktionen. Man har också kun-
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ENSAKU KAN MAN LITA PÅ
EMMAUS är nära! Så säger vi i reklamen för 
oss. Allra närmast är Emmaus avhämtare där 
de står utanför ett hems dörr för att ta emot 
en donation. Avhämtningstjänsten är tungt 
arbete: där behövs stark rygg, muskelkrafter 
och också bra tålamod, då en hyresbil i dåligt 
skick inte startar i kylan eller fastnar i drivorna 
på vägen. Humöret sätts också på prov då man 
till exempel från sjunde våningen skall bära ner 
en tung soffa, som kanske dessutom är i dåligt 
skick. I något hörn bär då oftast Saku, Emmaus 
trogna och lugna bilhjälpkarl.

Kaj Erik ”Saku” Sagulin en bekant syn på Em-
maus i Vallgård måndagar och torsdagar. Då är 
det avhämtningsdag och Saku är garanterat på 
plats, om det är hans tur att vara avhämtare, och 
det är det nästan alltid. Saku är en precis och 
pålitlig man, som håller vad han lovar och inte 
försenar sig.

Saku har sina rötter på Åland och därifrån 
kommer också hans ovanliga tillnamn. Till 
Emmaus hittade han via bekanta i Tomasmäs-
san. Efter att i 23 år ha arbetat med att packa be-
stick för Finnair på Iiris, service- och verksam-
hetscentret för synskadade, gick Saku i pension 
för två år sedan. Vid sidan av arbetet hade han 
länge som frivillig välkomnat mässdeltagare 

och delat ut böcker vid Tomasmässan. Nu fick 
han tid också för annat och vänner berättade om 
Emmaus.

Saku trivs i Emmaus: där träffar han 
människor och transportjobbet är trevligt. Han 
är nöjd med sitt liv och har också i sommar njutit 
på sommarläger. Ojalas familjehem i Karislojo 
är nästan som ett andra hem för Saku och det var 
roligt att hälsa på där i maj i sällskap med andra 
emmausmänniskor. Det är lätt att umgås med 
Saku för han är alltid vänlig och på gott humör. 
Men visst skäller han ibland vid chaufförens 
sida på Ruriks skrotbilar. ”Emmaus måste få en 
bättre bil, och mera lagerutrymme skulle också 
behövas”, funderar han.   HELKA AHAVA 

i	Wilma Laubscher går tillsammans med några medarbetare genom gåvor för att hitta 
värdefullare föremål som man får bättre pris för i specialbutiker.

nat anställa fler, så 15 personer nu kan garante-
ras arbete 12–22 dagar i månaden och även får 
mellanmål och lunch. 

Beron berättar att de som verkar i Cor-
dis tack vare vårt stöd har fått starkare tro 

på framtiden och att gemenskapsandan har 
stärkts. Ett problem som de söker lösa är hur 
man skall kunna skaffa den aska som behövs 
för tegelproduktionen förmånligt och av en 
pålitlig leverantör. 

K A J  E R I K  ” S A K U ”  S A G U L I N 
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E n förbiilande sopbil stoltserade med 
texten: Om finländarna skulle åter-
vinna ens hälften av sitt avfall, skulle 

det ge över 10 000 arbetsplatser. En anslående 
kommentar, fast den i första hand är svår att 
tro på.

Vi måste i alla fall försöka minska den väx-
ande mängden avfall och effektivt samla in allt 
material som kan återvinnas. En avfallsförord-
ning som träder i kraft 2016 förpliktar samfun-
den att återvinna minst 50 % av avfallet, endast 
20 % får sluta på avstjälpningsplatser och ca 30 
% brännas. Vi är ännu långt från dessa mål, då 
år 2011 ca 35 % av materialet återvanns och ca 
40 % fördes till avstjälpningsplatser. En om-
sorgsfull sortering av avfallet skulle göra det 
lättare att hantera det vidare och leda det till 
återbruk. Avfallshantering kunde vara en egen 
industrigren.

Ett bra exempel på lyckad återvinning är 
pantsystemet för dryckesförpackningar. Näs-
tan 100 % av glasflaskorna återlämnas och de 
kan återanvändas i genomsnitt 33 gånger. Ock-
så över 90 % av aluminiumburkarna återläm-
nas. Då man gör nya produkter av återlämnade 
burkar, konsumerar tillverkningen bara 5 % av 
den energi som krävs i förstagångsproduktion. 
Över huvud sparar återvinning av metall myck-
et icke-förnybara naturresurser och minskar 
därmed miljöskadorna av gruvverksamheten. 

Man kan återanvända metaller så länge man 
bara får dem återvunna. Återvinningen av pap-
per i Finland är berömlig. Pappersfibrer kan 
återanvändas 3–5 gånger. Det sparar skog som 
producerar syre och motverkar klimatföränd-
ringen.

De enorma mängderna av olika slags plastav-
fall har blivit ett globalt problem. Plast är svårt 
att återvinna i hushållen, eftersom det finns så 
många olika slags plast. Industrin åter vinner 
plast i någon mån. På hundra år har använd-
ningen av plast ökat explosivt och tillväxten 
torde fortsätta. Återvinning och återanvänd-
ning av plast kan i framtiden vara ett alterna-
tiv till ständigt minskande naturresurser. Det 
finns mycket att göra på detta område i hela 
världen.

Det kan kännas som om vi själva inte kan göra 
något i denna helhet, men varje val är viktigt. Vi 
kan inte förvägra någon samma bekvämlighe-
ter som vi själva har vant oss vid, men vi kan 
påverka våra egna val och konsumtionsvanor. 
Ett alternativ är att minska konsumtionen. Det 
är förnuftigt och ekonomiskt att återvinna an-
vändbara saker och kläder. Om tre år blir det 
också slut på att föra kläder till avstjälpnings-
platserna. Där har såväl vi konsumenter som 
industrin och handeln mycket att göra och lära 
oss, eftersom ca hälften av våra kläder i detta 
nu slutar på avstjälpningsplatsen. 
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