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TACK för att jag får dela 
några tankar med er i 
Emmaus Helsingfors nu i 
slutet av mitt mandat som 
ordförande för Emmaus 
Europa. 

Under hela den tid 
som Emmaus Europa har 

existerat har det ökande antalet flyktingar och 
migrationen och dess följder: utnyttjande, 
människohandel, modernt slaveri och prosti-
tution, varit centrala teman i vår verksamhet. 

Emmaus Europa har utvecklat ett eget 
arbetssätt, de s.k. kollektiven, där Emmaus 
grupperna kan dela sina erfarenheter. 

 Ett av dessa är migrationskollektivet (Mig-
ration Collective), som intresserade Emmaus 
grupper har kunnat delta i. 

Emmaus Europa kämpar mot allt slags 
utnyttjande, människohandel och nya former 
för slaveri. Vi har behandlat dessa problem vid 
olika tillfällen, såsom på ett möte i Lampedu-
sa, på arbetslägren i Palermo, Calais, Krefeld 
och Kroatien. Nästa år organiserar  vi ett nytt 
internationellt arbetsläger med samma tema i 
Dunkerque i Frankrike. 

 Vi förstår troligen ganska väl orsakerna till 
migrationen, som ju också berör våra egna 
grupper. Såsom den slovenska filosofen Slavoj 
Žižek säger i en av sina publikationer: „Bak-
grunden till migrationen och flykten är sist 
och slutligen rent ekonomiska orsaker, som 
håller på att förstöra den ekologiska balansen 
samt förutsättningarna för ett människovär-
digt liv.“ 

Vårt brutala och hårda kapitalistiska system 
delar upp befolkningen i de fåtaliga rika och 
en växande skara utslagna och utnyttjade. Vi 
förvånas över den stora mängden flyktingar, 
mer än 70 miljoner i hela världen, trots att 
orsakerna är klara: kampen om resurser, kli-
matförändringen och förföljelse av minorite-
ter. Följderna syns omkring oss som flykting-
strömmar och ökande extremism.

 Emmaus Europas andra viktiga tyngd-
punktsområde är att försäkra att den tradi-
tionella Emmaus-verksamheten, dvs återan-
vändningen och återvinningen av använda 
varor, kan fortsätta. I olika sammanhang på 
europeisk nivå har man framhållit att Emmaus 
grupperna har erfarenhet och kunnande då 
det gäller att erbjuda meningsfullt arbete åt 
de mest utslagna i vårt samhälle samt visa 
att det finns alternativ till överkonsumtionen 
speciellt i vår världsdel. 
 Till sist vill jag ännu uppmana oss Emmaus 
aktiva att: 
– kämpa mot alla former av diskriminering 

och utnyttjande.

–  skydda vår miljö med all vår erfarenhet om 
återvinning och återanvändning.

– kämpa mot nationalism och främlingshat i 
alla dess former.

– förstå att naturresurserna och utvecklings-
möjligheterna tillhör alla likvärdigt, och att 
kämpa för det.

– förstå att det kapitalistiska, nyliberala eko-
nomiska systemet dödar människor.

– visa våra alternativ i vårt dagliga arbete. 
 
 I oktober ordnas Emmaus Europas regionala 
möte i San Sebastian, i Spanien, där vi kom-
mer att diskutera Europas politiska situation 
och planera Emmaus Europas verksamhets-
strategi för de kommande åren. Till Emmaus 
Europas ordförandepost har vi tre kandida-
ter, för första gången också en kvinna. Jag är 
övertygad om att Emmaus Europa, som nästa 
år  fyller 15 år, också i fortsättningen kommer 
att leva upp till Emmaus rörelsens 70 åriga 
ideal. 
 
September 2019
Willi Does
Emmaus Europas ordförande

Äkta universalism är 
kampen för rättvisa. 

Öppna dörrar i Vallgård

Välkommen att fira den världsomfattande 
Emmausrörelsens 70 år på loppmarknaden i 
Vallgård, Backasgatan 54. Dörrarna är öppna 
lördag 16.11.2019 kl 11-15.

På menyn står en dukning av solidaritet, 
gemenskap och ansvar samt kaffe, te och saft.

På programmet står också guidade turer 
bakom kulisserna, en frågesport med priser i 
Emmaus anda och gott sällskap!

  I fönstergalleriet i november Emmaus 
70-årsutställning, i december hänger 
Syföreningen ut sina produkter 

  Öppna dörrars dag 16.11 i Vallgård
  Höstmöte 25.11 kl 17 hos Fingo,  

Elimägatan 25-27
  Emmaus julfest lö 14.12 kl 15.30  

på loppmarknaden i Vallgård

På kommande

WILLIS HÄLSNING TILL EMMAUS HELSINGFORS

Carina Aaltonen från Åland 
valdes till ny president
för Emmaus Europa  
Emmaus Europas regionalmöte hölls 28-31.10 i 
San Sebastian i Spanien för att dra upp riktlin-
jerna för de kommande fyra åren. Carina Aaltonen 
från Emmaus Åland valdes till ny president för 
Emmaus Europa. Emmaus Helsingfors företräd-
des på mötet av Anu Lähde och Anca Enache.

KANSLI: Backasgatan 54, 00510 Helsingfors, TFN 050 338 8281  Butiker: VALLGÅRD: Backasgatan 54, 00510 Helsingfors,  
TFN 045-13 88 673 | DRUMSÖ: Gyldénsvägen 2, 00200 Helsingfors, TFN 045-236 00 01  AVHÄMTNING: 045-650 55 43  
(må-fr 11-16)  E-POST: toimisto@emmaushelsinki.fi  WEBBPLATSER: www.emmaushelsinki.fi och  www.emmaus-international.org   
TIDNING: Mika Aalto-Setälä, Helka Ahava, Ulla Hoyer och Ulf Särs | TRYCKERI: Origos Oy, 2019 | TRYCKT: på FSC-certifierat papper |  
PÄRMBILD: Borislav Borisov/ Lidia Borcoi i Keikkapooli, 2019
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Emmausgrupperna i Finland
möttes i Ekenäs  

Emmaus Finlands seminarium hölls i Ekenäs 12-
13.10. För att uppmärksamma Emmausrörelsens 
jubileumsår inledde de cirka tjugo seminariede-
ltagarna veckoslutet med ett Flash mob- evene-
mang på Ekenäs torg, där man läste utdrag ur 
Emmaus manifest.

På lördagen gav Timo Lappalainen från 
Fingo en översikt över Finlands biståndspolitik.  
Den nya regeringens positivare inställning till 
biståndet är glädjande. Bl.a. utbildningsexport, 
jämställdhetsfrågor och Afrika är viktiga för 
Rinnes regering. På eftermiddagen belyste Laura 
Lodenius från Fredsförbundet bakgrunden till och 
nuläget i krisen i Syrien.

På söndagen rapporterade Emmausgrupperna 
om sin verksamhet. Martha Hannus berättade om 
en utvärdering av Emmaus Ålands kolutsläpp. 
Utlandsresor förorsakar de största utsläppen.  
I smågrupper diskuterades vad Emmausgrupper-
na kan göra för klimatet.

Sist på söndagens program stod Emmaus 
Finlands styrelsemöte.
TEXT:  ULLA  HOYER

I anledning av jubileumsåret för Emmausrörel-
sen och dess manifest hölls 26.9 en workshop 
om Emmaus värderingar och verksamhet. Ut-

gångspunkten var de tre värderingar för Emmaus 
Helsingfors som slogs fast för fyra år sedan: 
solidaritet, gemenskap och ansvar. Syftet var att 
bedöma hur vår nuvarande verksamhet motsvarar 
värderingarna och hurudan verksamhet vi borde 
ha enligt värderingarna.

I början av workshopen fick man parvis fun-
dera på vad Emmaus gör. De verksamhetsformer 
som paren kom på antecknades i grupper på 

post-it-lappar enligt vilka värderingar de bygger på. 
Slutligen indelades man i nya grupper enligt de tre 
värderingarna. I dem bedömde man, hur bra respekti-
ve verksamhet på skalan 0-5 motsvarar den värdering 
som behandlades i gruppen.

Frivilligarbetet och loppmarknaderna svarar uppen-
barligen bäst mot våra värderingar. De fick högsta 
poäng i alla tre grupperna. Också sysselsättning, i 
synnerhet av svårsysselsatta, sågs som viktig i alla 
grupper.

Att hjälpa nödställda, både internationella och 
inhemska samarbetsprojekt, sågs som mycket viktigt 

Diskussionerna i arbetsgrupperna kring de tre värde-
na solidaritet, ansvar och gemenskap var livliga.

i grupperna för solidaritet och ansvar. I dem satte 
man också värde på direkt finansiellt stöd.

Att minska hemlösheten sågs som viktigt både 
i solidaritets- och ansvarsgruppen, medan gemen-
skapsgruppen gav noll poäng.

Återvinning fick höga poäng i gemenskaps- och 
ansvarsgrupperna men nämndes inte i solidari-
tetsgruppen.

Bland de internationella projekten fick Parivar-
tan och romprojektet i Bulgarien 5 poäng, Katikoti 
och Cordis 4 poäng. Cunas återvinningscentral 
placerades mellan 3 och 4 poäng, Cunas daghem 
fick 3 poäng, liksom samarbetet i Polen och Ukrai-
na och arbetet mot människohandel i Litauen.

Bland de inhemska samarbetsprojekten nämndes 
bara Keikkapooli och direkt klädhjälp, som gavs 
4 poäng. Som nya verksamhetsformer föreslogs 
stöd till ensamma åldringar och mindrebemedlade 
ensamförsörjare.

I solidaritetsgruppen såg man det som mycket 
viktigt att samarbeta med parterna och lyssna på 
människor.

I gemenskapsgruppen satte man högt värde på 
samarbetet inom Emmausrörelsen. Dessutom upp-
skattade man matlagning, luncherna, arbetsmöte-
na och att bjuda på kaffe (också åt kunder).

I ansvarsgruppen fick kassaskötseln och reparation 
av varor 5 poäng. Planering av verksamheten och 
workshoppar som ger nya färdigheter fick 3-4 poäng.

Workshoppen tog främst fasta på hur den nuva-
rande verksamheten motsvarar värderingarna. Hur 
verksamheten borde utvecklas enligt värderingarna 
blir en fråga för fortsatt behandling, i första hand 
i styrelsen.
TEXT:  ULF  SÄRS |  FOTO:  HELKA  AHAVA

Emmaus värderingar och verksamhet

HÄNT PÅ KOMMANDE
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EN BERÄTTELSE OM 
EN RESENÄR

År 2019 är ett jubileumsår för Emmaus:  
Emmausrörelsen fick sin början i Paris för 70 år sedan och för  
50 år sedan undertecknades rörelsens manifest i Bern. En av  

kraftgestalterna i Emmaus i Finland var fader Guy eller Père Guy,  
som Leena Nivanka berättar om i tidskriften Elo, utgiven av den  

finsk-estniska vänskapsföreningen Tuglas-sällskapet.

TEXT:  LEENA N IVANKA |  FOTO:  JAAKKO HE IN IMÄKI  0CH EMMAUS ARKIV

K ommer du kanske 
ihåg honom? 
Den där skäggiga 

mannen med utländskt 
utseende, som du ibland i 
förbifarten träffade på Tal-
linnfärjan?  Lade du märke 
till en resenär som hade 
kort, vågigt hår, år efter år 
var klädd i samma ytterrock 
köpt på en loppmarknad 
och bar på en tunnött port-
följ? På måndagarna mötte 
du honom kanske på Linda 
Lines terminal i Helsing-
fors, på fredagarna på Tal-
links färja till Helsingfors. 
Den tysta mannen väntade lugnt på sin tur, 
inledde sällan ett samtal och var under resan 
försjunken i egna böcker eller anteckningar. 

Under tjugo års tid åkte 
han mer än 2000 gånger 
över Finska viken, sin sista 
resa gjorde han våren 2011 
nästan 90 år gammal.

Vem var denna man, som 
många resenärer såg på fär-
jan men just ingen kände? 
Det var fransmannen Guy 
Barbier, långvarig ledare 
för Emmauskommuniteten 
i Helsingfors, gästarbetare 
i Estlands katolska kyrka, 
präst i Sankt Henriks för-
samling i Helsingfors och 
till slut av katolska kyrkan 
bemyndigad exorcist.

Guy Barbier de Courteix föddes i Lyon i 
Frankrike som ende son i en fransk adels-
familj. Under andra världskriget beordrade 

För tio år sedan ansvarade den då 
88-årige Père Guy för invandrararbetet 
inom Sankt Henriks katedralförsamling 

i Helsingfors.

Manifest av  
Emmaus-rörelsen 50 år
Det schweiziska parlamentet i Bern välkomnade 
Emmmaus-rörelsen i maj 2019 för att fira att 50 
år har gått sedan Emmaus universella manifest 
godkändes i denna sal 1969. 

Vi fick höra många inlägg om hur manifestet 
har inspirerat Emmaus aktiva runt om i världen. 
Också några artister uppträdde med musik och 
poesi. 

Manifestet – uppdelat på 10 olika språk – 
lästes upp. Jag fick äran att läsa en mening på 
finska! TEXT: ULLA HOYER

Rätten till ett anspråkslöst liv
I oktober uppmärksammades i fönstergalleriet 
Mahatma Gandhi, som föddes för 150 år sedan, 
och den indiska organisationen Parivartan, 
som i Gandhis anda arbetar för pardhi-adivasi-
minoriteternas rättigheter. Emmaus Helsingfors 
stöder Parivartan i samarbete med stiftelsen 
Siemenpuu.

9.5 öppnade vår samarbetspartner, romorganisatio-
nen DROM en loppmarknad, som ger arbetsmöjlig-
heter åt den romska befolkningen i Vidin. Intäkterna 
ska användas till att stöda unga romers utbildning. 
Emmaus Helsingfors stöder DROM ekonomiskt i 
samarbete med Diakonissanstalten. Dessutom sände 
vi tillsammans med Emmaus Westervik en container 
med kläder och andra varor till loppmarknaden.

Finlands och Sveriges ambassadörer var närva-
rande vid öppningen.

Loppmarknad öppnades i vår fadderby Vidin i Bulgarien

Utställningen i fönstergalleriet om arbetet 
med ursprungsfolk i Indien och Mahatma 
Gandhis 150-årsjubileum.

HÄNT PÅ KOMMANDE
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den tyska ockupationsmakten den unge Guy 
i obligatorisk arbetstjänst i Tyskland, i en 
fabrik som tillverkade bildäck. Från fabriken 
sändes däck med tåg till den obesatta delen 
av Frankrike och de franska arbetarna såg 
snart sitt tillfälle. Med varje däckleverans 
packade man en vagnslast judar, som befria-
des då lasten lossades i Frankrike. Vågstycket 
avslöjades och hela den franska arbetsstyr-
kan sändes i tyskt koncentrationsläger, Guy 
bland dem.

Guy var i läger – först Dachau, sedan 
Buchenwald – sammanlagt 9 månader. Då 
fronten bröts och de sista överlevande i lägret 
skulle forslas med tåg för att förintas, stop-
pades tåget av ryska trupper som redan hade 
överskridit tyska gränsen. En rysk soldat hade 
i sina armar burit Guy som redan låg på sitt 
yttersta ur vagnen ut i friheten. Guy återbör-
dades till sina anhöriga för vård och återvände 
mot förväntan till livet.

Guy utbildade sig till präst i Frankrike 
och verkade först där som arbetarpräst. På 
1960-talet reste han till Finland. Hans idealis-
tiska avsikt var att fara till Sovjetunionen för 
att arbeta bland de fattiga. Det ansåg han sig 
vara skyldig den ryske soldat som hade räddat 
hans liv.

Projektet strandade emellertid på den 
första visumansökan i Sovjetunionens 
konsulat i Helsingfors. Père Guy stannade i 
Finland för att fortsätta studera ryska. Då en 
Emmauskommunitet startade i Helsingfors 
år 1966 blev han huvudansvarig för den. Han 
bodde och arbetade i Emmaus i cirka tjugo 
år, en stor del av tiden tillsammans med 
torrlagda alkoholister med vilkas hjälp han 
samlade in varor för försäljning på Emmaus 
loppmarknad. Verksamheten byggde på Em-
mausrörelsens grundtanke ”hjälp först dem 
som lider mest”. 

Då frihetens vindar började blåsa i Estland 
i slutet av 1980-talet, var Père Guy igen på väg. 
Han avslutade sitt arbete i Emmaus och inled-
de andlig och materiell biståndsverksamhet i 

Tallinn. Det var starten på hans regelbundna 
resande i över 20 år: på måndag för att tjäna 
Talllinns katolska församling och hjälpa 
människor, på fredagen tillbaka som präst i 
Sankt Henriks församling – däremellan hann 
han besöka också Tartu och Narva.

Under sina semesterperioder fick Père 
Guy äntligen förverkliga sin inre dröm. Han 
tillbringade sina semestrar långt borta i Ryss-
land, bland de allra fattigaste. Ofta gav han 
sig iväg så hastigt att han inte ens han skaffa 
visum, men han klarade sig alltid med hjälp 
av sitt civilkurage, sin tro på att han gjorde det 
rätta och sina ryska språkkunskaper.

Då Père Guy hade fyllt 80 år föreslog den ka-
tolska kyrkan honom ett nytt arbete – att driva 
ut onda andar med bönens kraft. Många gam-
la emmausaktivister blev ganska förbryllade 
av det men hade å andra sidan vant sig vid att 
ingenting var omöjligt för Père Guy. Själv var 
Père Guy mycket entusiastisk över uppdraget 
och berättade glatt hur han fick allt fler hjälp-
behövande både i Estland och i Finland. Alla 
förslag om att gå i välförtjänt pension avvisade 
han närmast med ett roat skratt.

Resorna till Tallinn fortsatte ännu i början 
av 2011. Steget hade blivit långsammare och 
ryggen allt mera böjd, det krävde allt mera tid 
att gå ombord och stiga av färjan och ansiktet 

präglades av trötthet. Men samma levande 
låga – liksom hos Emmausrörelsens grundare 
Abbé Pierre – glimtade fortfarande i Père Guys 
ögon då han sträckte på sig för att föra någon 
svagare eller fattigares talan.

Père Guy dog i Helsingfors i juni 2011 – i 
september skulle han ha fyllt 90 år. Vid jord-
fästningen var Sankt Henriks kyrka fylld till 
brädden och minnesord hölls både på finska, 
franska, estniska och ryska.

En berättelse om en resenär avslutades på 
den katolska begravningsplatsen i Åbo. En 
annan resa hade börjat. 

 Leena Nivanka 

  deltog 1966 i det konstituerande mötet  
för stödföreningen för Emmaus Helsingfors 
(Understödföreningen för Emmaus lump-
samlare r.f., senare Emmaus Vänner r.f.) 

  sekreterare i styrelsen 1978–81
  ordförande i styrelsen 1981–88
  ständig tolk för Abbé Pierres allmänna 

föreläsningar i Helsingfors från och med  
år 1976

  deltog i Emmaus sommarläger i Tavastehus 
1969 och Borgå 1970. 

  har översatt bl.a. Abbé Pierres bok  
”Veljeys – ihmiskunnan elinehto” (Broder-
skap – mänsklighetens livsvillkor)

  jobbar numera som frivillig med böcker i 
butiken på Backasgatan.

Abbé Pierre (t.h.) besökte för sista gången Helsingfors 
år 1995, här tillsammans med Père Guy vid Emmaus 
matbord på Fabriksgatan. 

Då kölden blev bitande körde Père Guy tillsammans med 
unga emmausmänniskor med paketbil omkring i staden 
och förde frysande hemlösa till natthärbärge.
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TEXT:  MARIA  DOROFTE  OCH HELKA  AHAVA 

FOTO:  BORISLAV  BORISOV

L idia Borcoi är en 30-årig romsk kvinna 
från Rumänien. Hon bär inte traditio-
nell romsk dräkt utan går i jeans och 

lösa skjortor. Trots sina unga år har hon ett 
helt liv bakom sig: en 11-årig dotter i Rumäni-
en, en barndom och ungdom i en familj där 
alla var arbetslösa och bodde i ett rum. Hon 
har inte gått i skola så mycket att hon skulle 
ha lärt sig läsa. Lidia har aldrig har haft ett 
officiellt arbetsförhållande i Rumänien och 
därför har hon inte heller sjukförsäkringskort 
där. Det betyder ändå inte att Lidia skulle ha 
varit sysslolös. Utöver hushållssysslor har hon 

haft olika slag svarjobb inom jordbruk och på 
byggen.

Till Finland för att förtjäna
År 2014 kom Lidia till Finland för att skaffa 
sig tillfälliga inkomster at skicka hem. Det 
var meningen att Lidia skulle vara här bara 
en kort tid, men hon mötte en pojkvän – en 
romsk man från Rumänien – och paret beslöt 
stanna i Finland. I början övernattade de om 
vintern i nödinkvarteringar och om sommaren 
i övergivna hus och utnyttjade Hirundos och 
Global Clinics tjänster. Utan sjukförsäkring i 
det egna landet hade Lidia inte heller tillgång 
till hälsovårdstjänster i Finland, som EU-med-
borgare normalt har rätt till.

LIDIA OCH MARIA HAR  

ARBETSAVTAL, BANKKONTO 
OCH SKATTEKORT!

Även om Lidia och hennes ödeskamrater 
sticker ut i gatubilden i Helsingfors är de i soci-
almyndigheternas ögon en osynlig grupp. Lidias 
kontakter till myndigheterna inskränkte sig till 
tillfälliga och inte så angenäma möten med väk-
tare, biljettkontrollörer och poliser på stationen. 

– Jag skaffade pengar genom att gräva i 
skräpkorgar efter något som gick att sälja, 
genom att tigga, samla burkar och en liten tid 
med att sälja Iso Numero. Jag märkte snart 
att jag inte kunde sälja tillräckligt många tid-
ningar, eftersom jag behövde pengar både för 
att leva här och för att sända till Rumäninen 
för min dotters och några andra släktingars 
behov. Hela tiden försökte jag hitta arbete.

I april 2018 började Lidia arbete som städare 
i arbetspoolen Keikkapooli. Hon ingick sitt livs 
första arbetsavtal, fick skattekort och bankkonto. 
Litet senare fick hon tillsammans med sin pojk-
vän ett eget rum i en bostad som enligt ett testa-
mentsförordnande skall hyras ut åt bostadslösa 
människor som hör till den rörliga befolkningen 
mot en hyra som täcker bolagsvederlaget. 

– Nu mår jag bra och är nöjd att jag har 
bostad och arbete och vissa inkomster varje 
månad. Mitt liv har blivit mycket bättre.

Drömmen om ett hus i Rumänien
Sommaren 2019 skaffade Lidia på eget initiativ 
mera arbete som städare på ett bygge. Hon 
drömmer om att bygga ett eget hus i Rumänien. 

– Jag vill spara pengar så att jag i framtiden 
kunde bygga ett litet hus, där vi kunde bo till-
sammans. Jag vill åldras i Rumänien och leva 
nära mina egna. Men först vill jag i alla fall få 
min dotter till mig i Finland.

Hemligheten bakom Lidias framgång ligger 
framför allt i att hon är en bra städare. Den 
förmågan har hon skaffat sig genom praktiskt 
arbete och på en kurs som Diakoniinstitutet 
skräddarsydde för städarna inom Keikkapooli. 

Då Lidia sökte flaskor och burkar i skräpkorgar 
lärde hon känna Helsingfors. Denna lokalkän-
nedom och ett energiskt grepp om arbetet har 
också bidragit till Lidias framgång.

Som en kund sade: 
– Jag vill gratulera Lidia, som är verkligt 

flitig, effektiv och snabb. Jag är mycket nöjd 
med hennes arbete.

Via Keikkapooli till  
ett stadigvarande jobb
Också fyrabarnsmamman Maria Moisa är 
30 år. Hon och några av hennes släktingar 
har sedan år 2008 ofta åkt från Rumänien till 
Finland för att skaffa tillfälliga inkomster. Då 
de varit i Finland har de haft för vana att bo i 
bostäder som hyrs av andra romer och utnyttja 
Hirundos och Global Clinics tjänster, eftersom 
de inte har sjukförsäkringskort från sitt eget 
land. Situationen förvärrades för ett år sedan, 
då Marias syster dog i Finland och mannen 
och ett av barnen blev sjuka. 

– Fram till i fjol skaffade jag pengar genom 
att tigga och sälja Iso Numero. Jag var nöjd 
med de inkomster jag kunde skaffa så, efter-
som jag inte hade några utkomstmöjligheter i 
hemlandet. Under åren i Finland har jag också 
träffat finländska människor som har stött 
mig ekonomiskt.

I september 2018 blev Maria städare inom 
Keikkapooli. Hon fick sin första riktiga 
arbetsplats i Finland och ingick sitt livs första 
arbetsavtal. Dittills hade hon alltid arbetat 
inom den grå ekonomin.

Senare samma år fick Maria ett tidsbundet 
städarbete vid Diakonissalaitoksen Hoiva Oy 6 
timmar i veckan. Nu har hon ett stadigvarande 
arbetsförhållande.

Inlärning genom arbete och skolning
Också Maria är en skicklig städare och också 
hon har utvecklats i arbetet och fått utbildning 
på Diakoniinstitutets kurs. Dessutom kan hon 
litet finska. Bristande språkkunskaper och 
analfabetism gör det svårt för många invand-

En professionell städare måste känna till olika ren-
göringsmedel och deras användningsområden.

SAMARBETSPARTNER
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rade romer att komma in på arbetsmarknaden. 
Arbetsgivaren betraktar Maria som en ansvar-
skännande och god arbetare, men hoppas att 
hon fortsätter utveckla sig och till exempel 
skaffar sig baskunskaper i att använda en dator.

Marias fyra barn är i Finland och bor med 
henne.

 – Jag är lycklig över att jag och hela familjen 
flyttade till Finland och att jag har ett stadig-
varande arbete. Jag är varje dag glad att gå till 
arbetet och träffa mina arbetskamrater och 
veta att det jag gör är av betydelse för andra 
människor. Mitt liv har förändrats mycket 
genom att jag inte längre tigger utan har ett 
ordentligt arbete. Jag vill att mina barn får vara 
lyckliga och leva ett liv som jag aldrig har haft.

PS Maria har nu FPA-kort och Lidia väntar 
på beslutet om att få ett. 

 
P.S. Maria har nu FPA-kort och Lidia väntar på 
beslutet om att få ett.

U lla Siljander lärde känna Emmaus i 
mitten av 1970-talet tillsammans med 
sin man Raimo (Sila). Sila arbetade på 

Arkadia ungdomsklinik. Då han arrangerade 
sommarläger för klienter på kliniken fick ha 
stöd och förnödenheter av Emmaus Helsingfors 
och Père Guy. Ulla hjälpte ibland till på lägren.

Kommuniteten Emmaus Esbo
Sila drömde om att starta en rehabiliterande 
kommunitet, som skulle fungera året om. Igen 

Från kommunitetsgrund-
are till styrelsesekreterare

ULLA SILJANDER kom Emmaus Helsingfors till hjälp med att 
hitta en fastighet i en gammal villa i Myllyjärvi 
i Esbo som man fick hyra av katolska kyrkan.  
Emmaus Esbo öppnades med en stor fest i 
september 1983.

Utöver Ulla, Sila och deras tvillingpojkar 
bodde 6-7 andra i kommuniteten. Somli-
ga bodde där några år, andra kortare tider. 
Kommuniteten fick sina utkomster från att 
renovera möbler för försäljning, först på 
Emmaus Helsingfors loppmarknad, senare på 
en egen loppmarknad, och genom att odla en 
egen köksträdgård.

 – Kommuniteten byggde i hög grad på Em-
maus grundidé, konstaterar Ulla. Invånarna 

Emmaus aktiva i kommunitetens kök vid Kvarnträskvä-
gen i Esbo.

På kurs på Diakonissanstalten, Lidia fjärde från vänster, 
Maria andra från höger

ARBETSMYRA

 Keikkapooli 

  Keikkapooli som sysselsätter människor 
inom den rörliga befolkningen i städnings- 
och andra hushållsarbeten grundades 2017 
på initiativ av Emmaus Helsingfors.

  Keikkapoolli drivs av Osuuskunta Työtä ja 
toivoa (Andelslaget Arbete och hopp).

  Under januari-augusti 2019 hade Keikka-
pooli: 58 kunder, av vilka 25 stadigvarande 
/ 695 arbetsuppdrag, sammanlagt över 
2700 timmar / 11 nya anställda som har 
ingått arbetsavtal.

  Europeiska socialfonden stöder Diakonis-
sanstaltens, Emmaus Helsingfors och 
Andelslagets tvååriga sysselsättningspro-
jekt för rörliga romer. Projektet avslutas i 
februari 2020.

  Maria Dorofte är chef för projektet och 
koordinator för Keikkapooli.

  keikkapooli.wixsite.com/siivous
  keikkapooli@outlook.com
  tfn 050 43 55 419
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kunde genom sitt eget arbete stöda dem som 
hade det sämre ställt. 

– Många av de som bodde i kommuniteten 
hade missbruk eller mentala problem i bakgrun-
den. Det var ett uttalat mål för kommuniteten 
att hjälpa dem ett steg vidare i livet. Silas soci-
alarbetarbakgrund var till hjälp då det gällde att 
lösa både sociala och personliga problem.

 – Gemenskapen spreds på många sätt 
utanför kommuniteten, minns Ulla. Vi hade 
nära kontakt med grannarna. Både enskilda 
människor och grupper besökte kommunite-
ten för att bekanta sig med den och hjälpa till. 
Kommuniteten var en del av Esbo och fick bra 
stöd av myndigheterna.

Emmaus Kanava ry:s loppmarknader
År 1986 registrerades Emmaus Esbo under 
namnet Emmaus Kanava ry. 1988 avbröts 
hyreskontraktet, eftersom katolska kyrkan 
behövde villan för ett karmelitkloster. 

Kort efter att Ulla igen 
började jobba i Emmaus 
fann hon sig också som 
sekreterare i styrelsen.

Den gamla byggnaden behövde målas. Det gjordes 
förstås på talko.

Årets potatis fick man 
från egen åker.

– I detta skede upplöstes boendekommu-
niteten, eftersom krafterna inte räckte till för 
att starta en ny kommunitet på en ny plats, 
berättar Ulla.

Emmaus Kanava fortsatte sin verksamhet 
som en frivilliggrupp med att upprätthålla en 
loppmarknad och stöda egna solidaritetspro-
jekt.  Man fick hyra utrymmen av Esbo stad för 
loppmarknaden, först 1987 i Bisabacken och 
sedan 1990 i Domsby.

Loppmarknaden i Esbo hölls öppen lör-
dagar. Några aktiva pensionärer i Bisabacka 
deltog aktivt i frivilligarbetet. Med i arbetet 
fanns också vänner från kommunitetstiden, i 
första hand unga vuxna. 

– Med tiden tröttnade pensionärerna och 
de unga grundade egna familjer, konstaterar 
Ulla. Slutligen måste man inse att loppmark-
naden krävde för mycket arbete i förhållande 
till intäkterna. I december 1998 stängdes 
loppmarknaden.

Emmaus Kanava fortsatte ändå sin verk-
samhet fram till år 2010. Efter loppmarknaden 
skaffade man intäkter främst via olika evene-
mang, konserter, utbildning, en konstutställ-
ning och enskilda försäljningar. Lillajulsfester 
hölls varje år.

Solidaritetsarbete
År 1984 startade Emmaus Esbo sitt första egna 
biståndsprojekt, då man via Père Guy fick 
kontakt med en katolsk präst i Kamerun. 

– Till en början sände vi kläder och skor för 
barn, berättar Ulla. Slutligen startade vi ett 
vattenprojekt med stöd av biståndsmedel från 
UM. Vi byggde brunnar och toaletter i många 
byar. Samarbetet pågick 1984-1988.

År 1988 inledde man samarbete med 
organisationen Solidez i Nicaragua. Solidez 
arbetade med att sysselsätta unga män som 

hade sårats i inbördeskrigen genom att starta 
arbetsandelslag.  Man fick stöd av UM först för 
ett cykelreparationsandelslag senare för höns-
hus- och bageriandelslag.  Detta samarbete 
fortsatte till år 1997.

I början av 1990 var Emmaus Kanava via 
Maija Ojalas kontakter med om att starta Ka-
tihemmet för utvecklingsstörda unga i Kohila 
i Estland. Detta samarbete fortsätter Emmaus 
Helsingfors än idag. 

– Kontakterna är viktiga i solidaritetsarbe-
tet, betonar Ulla. Vi har besökt de olika sam-
arbetsparterna och också fått besök av dem. 
Vi har skrivit och ringt. Och haft varandra i 
åtanke.

Många sätt att bära ansvar
Efter att kommuniteten Emmaus Esbo 
upphörde fortsatte Ulla sin yrkesutbildning 
och arbetade som psykiater tills hon gick i 
pension.

 – Under alla dessa år var jag med i tankarna 
genom att hålla kontakt med vänner jag fått i 
Emmaus och vara kund på loppmarknaderna. 
Efter att ha lämnat yrkeslivet kavlade jag igen 
upp ärmarna och anmälde mig som frivilligar-
betare på Backasgatan. 

– Först tänkte jag att jag hade gjort tillräckligt 
med pappersarbete i Emmaus Kanava, men på 
något sätt kom jag ändå med i styrelsen och 
blev nästan omärkligt också sekreterare. 

– Emmaus har också utmanat mig att i mitt 
eget liv leva enkelt utan onödig konsumtion.  
Jag har fyra barnbarn i lekåldern. Med dem roa-
de  jag mig under veckoslutet i Haga med plogg-
ning, att plocka skräp på en joggningstur. 
TEXT:  ULF  SÄRS 

FOTO:  HELKA  AHAVA  OCH EMMAUS ARKIV



Emmaus är en möjlighet för olika människor av olika 
ålder att enligt egen kraft och förmåga utföra ett 
meningsfullt arbete för en mer jämlik värld.

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet
3.  Val av protokolljusterare / rösträknare för mötet
4.  Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
5.  Godkännande av föredragningslistan
6.  Godkännande av verksamhetsplan och budget 

för år 2020. Styrelsens förslag kan beställas 
från Emmaus kontor tel 050 338 8281 eller 
läsas på nätet: https://1drv.ms/u/s!AtXPN5T-
FUecdnly-OXKIynLKzikd?e=5x58nz

7.  Fastställande av medlemsavgift för år 2020
8.  Val av ordförande och styrelsemedlemmar. 

Valberedningsgruppen Eeva-Sisko Veikkola 050 
526 2917, Helka Ahava 050 3360239 och Aino 
Sarje 045 602 5019 tar emot förslag.

9.  Val av revisor och två revisorssuppleanter
10.  Övriga ärenden
11.  Mötets avslutand  
 

Hjärtligt välkommen till 
Emmaus Helsingfors rf:s höstmöte 
TID: mondagen den 25.11.2019 kl.17.00 
PLATS: i Fingo (fd Kepa), Elimäkigatan 25-27, Helsingfor

 
 Vi serverar kaffe/te och salt/sött 

 Efter mötet berättar vår frivilliga Anu Lähde 
och Anca Enache om Emmaus Europas 
regionalmötet i San Sebastian och Em-
maus-gruppen i San Sebastian.

 
 Välkommen!  

Styrelsen 
 
 OBS! Som avslutning på hösten firar vi 

föreningens gemensamma julfest lördagen 
den 14.12.2019 kl 15.30, Backasgatan 54, 
Helsingfors. Välkommen.

ACTIVISTS  
FOR CHANGE

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AL45cojKcsrOKR0&id=1DE751C59437CFD5%213932&cid=1DE751C59437CFD5
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AL45cojKcsrOKR0&id=1DE751C59437CFD5%213932&cid=1DE751C59437CFD5

