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NYTT FRÅN FÖRENINGEN

16.11.2009 valdes Helka
Ahava till ordförande för styrelsen och
följande medlemmar: Mika Aalto-Setälä,
Brita Carpelan, Harri Cavén, Anu Hyle,
Marjatta Hämäläinen, Marianne von
Knorring, Eija Mustonen och Ulf Särs ur
den gamla styrelsen och Risto Grönthal,
Eeva-Sisko Veikkola och Pekka Viertomies
som nya medlemmar. Ulla Hoyer och Lissu Litmanen var i tur att avgå och Viveca
Blumme avgick på egen begäran. Mötet
tackade de avgående för deras insats.
Den nya styrelsen valde på sitt första
möte Ulf Särs till viceordförande, Pekka
Viertomies till sekreterare, Harri Cavén
till ekonom, Marianne von Knorring till
återvinningsansvarig samt Mika AaltoSetälä, Helka Ahava och Ulf Särs till
informationsteam.
På Emmaus Europas regionkonferens i
Bryssel 16-18.10 företräddes vi av Ulf Särs.
Ulla Hoyer deltog i Emmaus Internationals 60-årsfest i Paris 30.10.
En ny broschyr utgavs i november.
Traditionell julfest firades på loppmarknaden i Vallgård 14.12.
Eija Mustonen valdes som kandidat för
Emmaus Helsingfors och många andra
medborgarorganisationer in i styrelsen

Föreningens vårmöte hålls 19.4.2010 kl 17 på loppmarknaden i Vallgård, Backasgatan 54, 00510

Helsingfors. Stadgeenliga vårmötesärenden. Välkommen!

till Emmaus. Tack Paavo för en rolig fest!

På höstmötet

HÄNT PÅ LOPPMARKNADERNA
Fjolårets försäljning var god på båda
loppmarknaderna och i slutet av året
nåddes till och med rekordresultat. Även
om depressionen säkert är en bidragande
orsak skulle detta inte ha varit möjligt
utan de uthålliga, engagerade och kreativa
medarbetarna på loppmarknaderna.
I utrymmena i Vallgård har som vanligt
mycket hänt under årets lopp, bl.a. syföreningen och en kvällsgrupp på torsdagarna.
Under hösten hade vi som lunchgäster bl.a.
Cousalaya och Martin från organisationen
VCDS i Indien, båda aktiva inom Emmaus
International. Också ordföranden Suzanne Waré och verksamhetsledaren Maria
Lougué från kvinnoorganisationen Pag-LaYiri i Burkina Faso var två dagar i oktober
Emmaus gäster. Den ena dagen tillbringades på loppmarknaden i Vallgård, den
andra gjorde vi en utfärd till verksamhetscentret Majakka och Ojalas familjehem
för utvecklingsstörda i Karislojo.
I december köpte Emmaus Helsingfors
lagerutrymmena i Vallgård, sammanlagt
105 m².
Vattendagen 23.3 firades på båda loppmarknaderna.

för Kepa åren 2010-2011.
På Emmaus Finlands årsmöte 13.2. företräddes vi av Marjatta Hämäläinen, som
också valdes in i föreningens styrelse.
Vi firade Paavo Lounelas 70-årsdag
20.2 i Asikkala. Födelsedagsgåvorna gavs

SOLIDARITETSVERKSAMHET

Som teman för våra solidaritetsdagar 2010
har vi valt vatten, miljö, kvinnornas rättigheter, barnens rättigheter och rätten till
en permanent bostad.

Miljötemat tas upp på många sätt, bl.a.
under Sluta slösa-veckan 19-25.4.
Kvinnornas rättigheter betonas
speciellt i Pag-La-Yiris sömnadscenterprojekt för kvinnor i Burkina Faso. Detta är
projektets tredje och sista år. Sömnadsutbildningen för 15 kvinnor har hunnit halvvägs utan några speciella problem. Vi har
fått vackra och stadiga tygkassar gjorda i
centret till försäljning. På hösten skall vi
besluta om fortsättning på samarbetet.
En ny form av solidaritetsarbete är
stödet till två tjejgrupper i Litauen. Syftet
med grupperna är att ge kompisstöd åt
flickorna så att de inte blir offer för människohandel.
Barnens rättigheter konkretiseras i stödet till Cuna Nazareths daghem. På hösten gjorde Marianne Leimio från Svalorna
och Helka Ahava med finansiering av
utrikesministeriet en projektplaneringsresa
till Peru. Med stöd av Svalorna, Emmaus
Helsingfors, Emmaus Westervik och Emmaus Åland skall Cuna Nazareth starta
en återvinningscentral, där man också
utbildar arbetslösa unga från fattiga familjer till återvinningsarbetare. Då centralen
har blivit självförsörjande är det meningen
att den skall bidra till finansieringen av
Cunas daghem. Stöd för projektet söks
från utrikesministeriet.
Klädhjälp har vi gett till Emmausgrupper i Polen i samarbete med Emmaus
Westervik, till Estland via olika kanaler
och till behövande i huvudstadsregionen
via olika instanser. 24.11 förde sju av oss
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ett lass med möbler och husgeråd till
skyddshemmet Kohila i Estland. Samtidigt
bekantade vi oss med Katihemmet för utvecklingsstörda och samtalade preliminärt
om fortsatt samarbete.
I slutet av året gav vi ytterligare följande penningdonationer:

– 10 000 e till Cuna Nazareth för en lastbil
och andra inköp för återvinningscentralen. Dessutom intäkterna på barnkonventionens dag (20.11) 710 e.
– till kommuniteten Oselya i Ukraina
2 000 e för utbetalning av löner
– till föreningen Vailla vakinaista asuntoa
(Utan fast bostad) intäkterna av en dags
försäljning (17.10 De hemlösas natt)
630 e och som extra bidrag 1 000 e
… och i början av år 2010:

– till barnhemmet Yayasan Penghibur i
Indonesien 7 000 e
– till Cuna Nazareth 2 567e för daghemmen och 805e för planeringen av återvinningscentralen
– till Pag-La-Yiris sömnadscenter 3 100 e
– till vattenprojektet i sjön Nokoué i Benin
intäkterna på vattendagen 23.3.
– till offer för jordbävningen i Haiti 2 000 e
Kommande evenemang

–
–
–
–
–

Abbe Pierre-seminarium
Vårmöte

i Karislojo 5.4.

19.4

19-25.4
29-30.5
Byfester i Kottby och Gumtäkt
Sluta slösa-veckan

Festivalen Världen i byn
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mannekänguppvisning på torget i Ekenäs
sommaren 2008

LOLO ZILLIACUS

Social
arbetsplats
Då jag började arbeta på Emmaus tänkte jag
att det viktigaste var att få in så mycket pengar som
möjligt för att ge bistånd till organisationer
och projekt i Syd. Idag ser jag det som lika viktigt
att vi är en social arbetsplats. Det är
en utmaning att hålla balansen mellan de två,
säger Margherita ”Lolo” Zilliacus,
verksamhetsledare för
Emmaus Westervik
TEXT: Ulf särs | foto: Maj -Britt Laakkonen

L

i	Lolo bakom försäljningsbordet vid Emmaus

olo är emmausmänniska i andra
generationen. Via sin mamma blev
hon aktiv i Emmaus Helsingfors
1969-70 och deltog också i ett arbetsläger i
Danmark. För 2 ½ år sedan valdes hon till

verksamhetsledare för Emmaus Westervik.
Under mellantiden utbildade Lolo sig till
lärare och bibliotekarie. Hon flyttade till
Västra Nyland och arbetade som bibliotekarie, invandrarlärare och journalist. Hon
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Lolo tillsammans med anställda och frivilliga medarbetare på Emmaus Westervik.

Birgit Rancken (1936-2009)
in memoriam

Fr.v. Rita Ehrsten, Kenna Holmström, Lolo och Gun-Maj Granroth.

mest internationella rum. En vardag kan hit
komma 6-7 olika nationaliteter. Flyktingar
som kommer till Raseborg hälsar vi välkomna med en voucher. Då och då är vi ute i skolor och pratar, har en del globalinfo i butiken
och förekommer ibland i lokala medier.
Internationell gemenskap

var aktiv feminist och lokalpolitiker och redigerade Finlands första bok om flyktingpolitik. Hon har två vuxna barn.
- Jag tror att jag blev vald till verksamhetsledare för Emmaus Westervik främst på
grund av mina erfarenheter som biståndsarbetare i VästAfrika. Jag åkte
Emmaus
första gången till
är säkert
Afrika 1999. Jag
har arbetat med
Ekenäs mest
ett ungdomsceninternationella ter och ett kvinnohus i Senegal
rum.”
och för u-landsföreningen Indigo i Guinea. Jag har skrivit
tre reportageböcker från Afrika.

”

Viktig mötesplats

Emmaus Westervik startades av Birgit och
Rurik Rancken 1973 som en kommunitet i en gammal folkskola 7 km utanför

Ekenäs. 1996 flyttade verksamheten in till
Ekenäs centrum, idag Haugesundsvägen
18. Man har tre insamlingslådor för kläder
i Ekenäs.
- Då kommuniteten upphörde kom styrelsen småningom till att man måste anställa
personal. Idag är vi fem anställda, de flesta
på deltid. Vi har praktikanter från yrkesskolor
och alltid någon på arbetsrehabilitering via
staden eller TE-centralen. 4-5 frivilliga jobbar varje vecka och 15-20 sticker sig in då och
då. De flesta är pensionärer och kvinnor. Det
är en utmaning att hålla kontakt med dem.
- Jag har allt mer insett betydelsen av
samhörigheten på arbetsplatsen. Frivilliga
och anställda måste trivas. För tillfället har
vi t.ex. ett så litet kök att vi inte ens kan äta
tillsammans. Vi skall nu förstora köket och
förbättra utrymmena. Vi har ofta personalmöten och har börjat inleda arbetsdagen
med gemensamt kaffe.
- Vi har kunder som kommit regelbundet
under många år. Emmaus är säkert Ekenäs

- Tillsammans med Emmaus Helsingfors
skickar vi kläder till Polen och planerar ett
projekt med daghemmet Cuna Nazareth i
Peru. Vi stöder dessutom bl.a. utbildning
av barnmorskor i Guinea, fem tjejgrupper
i Lettland och Vänstugan, en träffpunkt för
marginaliserade i Ekenäs.
- Emmaus är inte en välgörenhetsorganisation utan vi vill solidariskt stöda bl.a. Emmausgrupper i Syd. Vi planerar samarbetet
tillsammans med våra mångåriga partner
och biståndet är en del av både deras och
vår budget.
Lolo sitter också i styrelsen för Emmaus
International som representant för Emmaus Europa.
- Emmaus International är ett uttryck
för gemenskapen mellan grupperna i Syd
och Nord. Vi försöker aktivt motverka orsakerna till fattigdomen. Vi arbetar t.ex.
mot EU:s invandrarpolitik och människohandeln och stöder etisk bankverksamhet.
Via vår solidaritetsfond stöder vi Emmausgrupper i Syd. Vi har också katastroffonder. Nyligen understödde Emmas Westervik översvämningsoffer i Burkina Faso via
Emmaus International

Kära Bigi. Det är ofattbart att du är borta.
Minnena väller över mig när jag tänker på
dig.
Hur du tillsammans med Rurik stödde oss
som startade Emmaus Helsingfors i medlet av
60-talet. Det var samtal på samtal, telefontrådarna glödde mellan Ekenäs och Helsingfors.
Eller när den växte ut till en folkrörelse,
idén att sticka lappar åt Moder Teresa. Den
hämtade du från Danmark, och du behövde
all hjälp du kunde få för att hålla ordning på
det hela.
Sedan var det den stora förändringen när
Svalorna lösgjorde sig från Emmaus Westervik och flyttade kontoret till Helsingfors.
Rurik avgick småningom som ordförande
och kallades till hedersordförande i stället,
och u-landsföreningen började gå sina egna
vägar. Och för tre år sedan samlade du släkt
och vänner till ett sjuttioårskalas som man
sent skall glömma. Då anade man inte att
din tid var utmätt med så kort varsel.
Du trodde på vad du gjorde, och satsade
dig till 100 procent om det sen gällde Svalorna, Emmaus eller din stora familj. Ibland fick
du bromsa in när du tog över dig för mycket.
Jag kommer alltid att minnas dig och ditt
glada skratt, din positiva inställning och din
tro på det goda i livet.
Marita uunila
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vara ett alternativ till vår nu- bär det att också vi borde bli fattiga? Är det
varande överkonsumerande livsstil? Det inte en onaturlig tanke? Snarare borde de väl
frågade Emmaus Europa av medlemsgrup- bli lika oss. Men Abbé Pierre säger inte så.
perna i somras.
Tvärtom. Vi skall bli en av dem. Vi måste
Frågan fortsatte pina mig. Jag försöker samtidigt kräva politiska förändringar och
återgå till utgångspunkten med Abbé Pier- avstå från vårt eget. Endast så kan vi möta vår
res ord: ”Det enda sättet att
medmänniskas lidande. Vi
verkligen älska är att bli en
kan inte nöja oss med välav dem, komma nära, så nära ”Solidaritetstanken görenhet. Vi får inte hålla
att deras lidande blir vårt likvar skillnaden mellan rika
kräver
lika
dande.”
och fattiga och ge allmosor
Det handlar alltså om
då det behagar oss.
mycket åt alla.
kärlek. Om att älska vem
Det är onaturligt för oss
Alla måste
som helst – inte bara de utatt avstå och bli fattiga för
valda som det är naturligt
att kunna möta en annan.
bli rika!”
för oss att älska. Nu görs
Vi försöker på allt sätt
ingen skillnad på nära eltrygga vår egen och våra
ler fjärran, inte på nationalitet, religion, närmastes välfärd. Biosfären har tills vidare
kön eller politisk åsikt. Uppmärksamheten hållit för vår välfärd. Men det räcker inte.
riktas på lidandet. På att identifiera den li- Solidaritetstanken kräver lika mycket åt
dande människan. På att inse att vi finns till alla. Alla måste bli rika!
för varandra. Inte för att dra nytta av en
Det uthärdar inte vår biosfär. Kärleken
annans nöd eller glömma hennes lidande.
inbjuder oss att avstå från vår rikedom och
Det går så lätt att glömma. Vi ser bara dela fattigdomen.
vad vi vill. Vad som inte kräver att vi avstår
Endast tillsammans orkar vi leva i fattigfrån det vi anser vara vårt. Det vi har tagit dom. Vi klarar det inte ensamma. Därför
till vår egendom.
inbjuder Emmaus till delad och gemensam
Då vi alltid har de fattiga ibland oss, inne- fattigdom.

Kan Emmaus
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