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BÄSTA EMMAUSVÄN. Det är 
nästintill omöjligt att 
överskatta klimatkrisen. 
Utsläppen av växthusgaser 
har ökat dramatiskt de 
senaste decennierna och 
fortsätter att öka på global 
nivå. Konsekvensen är 

att vår planet värms upp allt snabbare. I dag 
är mer än 70 miljoner människor på flykt i 
världen, varav 35 miljoner är barn.  Många fler 
kommer att tvingas lämna sina hem på grund 
av klimatkrisen. Det är bråttom att vidta åt-
gärder. I Emmausrörelsen har jag sett hur vårt 
arbete förändrat människors liv. Nu behöver 
vi kraftsamla för kommande generationers 
framtid på denna planet.

Vi måste visa på andra sätt att leva och 
konsumera men också att vi kan återanvända 
och återvinna de material som redan finns i 
omlopp.  Vi behöver också få fler människor 
att känna sig nöjda och glada över det man har 
och den man är. 

ARBETSGEMENSKAPEN ÄR VÅR STRYKA. Tänk att få 
vara en del av en arbetsgemenskap där det 
finns en uppgift för alla, oberoende vem man 
är eller varifrån man kommer. Jag tycker att 
Emmaus Helsingfors butiker är som var-
dagsrum för både frivilliga och kunder. Man 
känner sig hemma, välkommen och behövd. 
Emmausarbete stärker gemenskapen mellan 
människor, ökar tilliten och förbättrar den 
psykiska hälsan. Det är hälsosamt att göra gott 
för andra. 

NYA SÄTT ATT ARBETA. Idag samarbetar Emmaus 
Europa med organisationer som jobbar med 
fattigdom, migration och cirkulär ekonomi. 
Tillsammans med bland annat European 
Anti-Poverty Network, Migreurop och RREU-
SE (euopeiska nätverket för sociala företag 
inom återvinning) blir vår röst starkare och 
vi kan påverka beslutsfattare på nationell och 
europeisk nivå. Som ordförande för Emmaus 
Europa har jag redan fått frågor om hur 
Finland har lyckats med att minska hemlös-
heten, när den stiger markant i andra delar av 

Europa. Svaret är Finlands bostadsstrategi, 
Bostad först, som introducerades för tolv år 
sedan. Programmet går ut på att skapa sociala 
bostäder för hemlösa, utan att detta är förenat 
med krav på motprestationer, som drogfrihet 
och arbete. Det visar att man kan lösa svåra 
sociala frågor med kraftfulla och långsiktiga 
politiska beslut. 

NÄR DET GÄLLER KLIMATKRISEN behöver vi både 
modiga politiker, företag som tänker långsik-
tigt och människor som inser att vi alla måste 
bidra med vad vi kan. Och så måste vi komma 
ihåg att ha roligt och trevligt tillsammans. 
Precis som på Emmaus. 

24.2 2020
Carina Aaltonen
Ordförande
Emmaus Europa

Man kan lösa svåra 
sociala frågor 

med kraftfulla och 
långsiktiga politiska 

beslut.

En dags försäljningsIntäkter 
till Våra gemensamma barn rf 
och Global Clinic
På Barnkonventionens dag 20.11 uppmärksammade 
vi föreningen Våra gemensamma barn som fick 
dagens försäljningsinktäkter på båda loppmarkna-
derna avrundade till 2000 €. På Människorättsdagen 
10.12 sålde vi för 3000 € till förmån för Global Clinic.

Höstmöte 25 november 
Föreningens höstmöte hölls 25.11 i Fingos 
utrymmen. I den nya styrelsen invaldes Ulla Hoyer 
som ordförande och Mika Aalto-Setälä, Heikki 
Ahava, Bertel Backholm, Anca Enache, Marja 
Keskitalo-Ojala, Anton Linder, Anu Lähde, Leena 
Nivanka, Pauline Stenberg, Ulla Siljander och Ulf 
Särs som medlemmar.

  Båda butikerna hålls stängda tills vidare  
på grund av coronaepidemin.

  Personalen är permitterad, men Anu Hyle 
arbetar 30 % av sin arbetstid.

  Emmaus Helsingfors vårmöte ordnas på en 
senare tidpunkt. Verksamhetsberättelsen 
och bokslutet som har godkänts av styrelsen, 
hittas på OneDrive: https://1drv.ms/u/s!AtX-
PN5TFUecdpQNhRNITa9Jzgftt?e=PmIc7y

  Emmaus Finlands möte hålls den 25.4 på 
distans.

  Socialforum har flyttats till augusti.
  Festivalen Världen I byn har ställts in.
  Rekreationsdagen för EH:s frivilliga flyttas 

till början av hösten.

Kommande evenemang

Vi behöver också få fler 
människor att känna sig 
nöjda och glada över det 
man har och den man är.

Julfest

Emmaus julfest firades lördag 14.12 på lopp-
marknaden i Vallgård. Vår arbetspool Keikkapooli 
svarade också denna gång för serveringen.

Emmausrörelsen 70 år

För att fira Emmausrörelsens 70-årsjubileum 
hade vi 16.11 öppna dörrars dag på Emmaus i 
Vallgård. På programmet stod bl.a. presenta-
tionsrundor i utrymmena, tävlingar, en föreställ-
ning av en ung trollkonstnär och kaffe med kaka. 
På följande uppslag publicerar vi en serie som 
berättar om det möte år 1949 då rörelsen föddes. 

CARINAS HÄLSNING TILL EMMAUS HELSINGFORS

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, 2020 | TRYCKT: på FSC-certifierat papper | PÄRMBILD: 
Frivilliga i Vilnius lastar ur en container från Finland. Foto: Rugilé Butkevi i t , 2019.
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ETT MÖTE SOMMAREN 1949 Utdrag ur seriaalbumet L’Abbé Pierre L’aventure des compagnons d’Emmaüs, Editions Fleurus 1995. Översättning till svens-

ka (utgående från Leena Nivankas finska översättning): Ulf Särs.

Då Abbé Pierre kommer hem från arbetet på kvällen berättar Lucie Coutaz...

NI MÅSTE 
GÅ OCH TRÄFFA 

GEORGES.

VILKEN 
GEORGES?

EN MAN 
SOM HAR 

FÖRSÖKT TA 
SITT LIV

DET ENDA HAN 
HAR I TANKARNA 

ÄR: ETT NYTT 
FÖRSÖK

Det var GEORGES LEGAY. 
Han hade suttit 20 år 
i fängelse för mord. 
Då han kom hem 
hade hans familj 
förskjutit honom…

… JAG AVSTOD 
FRÅN ALL MIN 

EGENDOM DÅ JAG 
VAR 19 ÅR.

JAG VET ATT DU 
ÄR DJUPT OLYCKLIG, 

MEN JAG HAR INGENTING 
ATT GE. JAG ÄGER 

INGENTING…

JAG ARBETAR SOM RIKSDAGSMAN 
OCH FÖRSÖKER SAMTIDIGT 

ISTÅNDSÄTTA ETT HUS  SOM 
VANDRARHEM FÖR UNGDOMAR

JAG ÄR TOTALT 
UTMATTAD OCH 

KLARAR INTE ALLT 
ENSAM.

MEN DU, SOM VILLE 
TA LIVET AV DIG, 

ÄR FRI. INGENTING 
BINDER DIG.

KUNDE DU INTE HJÄLPA MIG 
ATT HJÄLPA ANDRA?

TILLSAMMANS KUNDE VI FÅ MYCKET 
TILL STÅND.

Abbé Pierre har 
senare ofta sagt 
att Emmausrörelsen 
började just i den 
stunden. Och bara 
därför att han i 
stället för en allmosa 
hade gett EN ORSAK 
ATT LEVA. 

activists for change

År 2019 var ett dubbelt jubileumsår för Emmausrörelsen. För 70 år sedan 1949 fick rörelsen sin början genom ett möte 
och för 50 år sedan 1969 antogs Emmausrörelsens manifest. Serien var utställd i vårt fönstergalleri i november.

HÄNT PÅ KOMMANDE
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I LITAUEN  
KÄMPAR  
MAN MOT  

MÄNNISKOHANDEL

Släktingar och föräldrar till försvunna i Litauen  
grundade år 1996 en organisation med namnet Missing  

Persons’ Families Support Center (MPFSC). Den viktigaste  
orsaken var att man ville göra något åt att eftersökningen  
av försvunna var så långsam i Litauen. Organisationen har  

länge fått stöd av Emmausgrupper i Europa, sedan  
år 2010 också av Emmaus Helsingfors.

TEXT:  AUGUSTA  KERIENE,  SOCIALARBETARE INOM MPFSC OCH  

ANU LÄHDE,  EMMAUS HELS INGFORS KONTAKTPERSON FÖR L ITAUEN  

FOTO:  RUGILÉ  BUTKEV I I T  OCH NATALJA  KUR INSKAJA

försvunna, att lyfta upp frågan i offentligheten 
och stärka de rättsliga grunderna.

Samtalstjänst och skyddshem
Organisationen upprätthåller telefonsamtals-
tjänsten Försvunna barn. År 2019 svarade man 
på 168 samtal gällande försvunna barn.  Man 
ger föräldrar till försvunna råd om möjliga 
åtgärder samt psykologiskt och emotionellt 
stöd. Samtalstjänsten publicerar uppgifter om 
försvunna barn och samarbetar med motsva-
rande verksamhet i andra länder.

År 2001 startade MPFSC det första skydds-
hemmet för offer för människohandel i 
Litauen. Organisationen har årligen gett skydd 
åt 30 personer som har varit eller riskerar att 
bli offer för människohandel. År 2019 hade 
skyddshemmet rum för fyra män och åtta 
kvinnor.

I skyddshemmet ges tillfällig inkvarte-
ring, mat, kläder och vid behov medicinsk 

hjälp. Man strävar också till långsiktig social 
integration i samhället. Därför ges juridiskt, 
psykologiskt och socialt stöd, som innefattar 
också representation och medling. Det finns 
självhjälpsgrupper och grupper som stöder 
social kompetens, bl.a. genom meningsfulla 
fritidsaktiviteter. Man ger också hjälp att söka 
arbete, såsom att skriva CV och förbereda sig 
för anställningsintervjuer. Man följer med 
hur de involverade kommer igång med ett 
självständigt liv.

Förebyggande tjej- och killgrupper
Sedan år 2005 har förebyggande tjej- och 
killgrupper varit en av PMFSC:s viktigaste 
verksamhetsformer. Grupparbetsmetoden 
bygger framför allt på kompisstöd förenat 

Organisationens viktigaste projekt och aktiviteter i fråga 
om människohandel.

U nder de första verksamhetsåren märk-
te man att många av de försvunna 
flickorna i Litauen hade blivit offer för 

människohandel. Därför började organisatio-
nen år 1997 erbjuda hjälp åt offer för män-
niskohandel och startade år 2001 det första 

skyddshemmet för sådana i Litauen. Organi-
sationens viktigaste uppgift är att kämpa mot 
människohandeln och ge hjälp åt offer och 
deras anhöriga. Numera är ett av de viktigaste 
målen att förebygga människohandel. Dessut-
om verkar man för att aktivera sökandet efter 

SAMARBETSPARTNER
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med olika slags aktiviteter, som exkursioner, 
utfärder, läger, evenemang och hobbygrupper 
(handarbete, målning, läsecirklar). Grupp-
ledarna utbildas av den åländska föreläsaren 
Mia Hanström. Metoden har utvecklats av 
Ålands fredsinstitut och Emmaus Åland har 
aktivt medverkat till att sprida den i de baltiska 
länderna.

Verksamheten riktas till riskgrupper, speci-
ellt omhändertagna flickor, pojkar till ensam-
försörjare och fattiga och socialt marginalise-
rade familjer på landsbygden. Sedan år 2011 
har organisationen också anpassat metoden 
för grupper med utvecklingsstörda flickor.

Redan det första året deltog 160 flickor i 
grupperna, som mest år 2008 hela 308 flickor. 
År 2011 startade man också killgrupper, som 
det bästa året hade 100 pojkar, År 2018 fanns 
det 46 flickor och 80 pojkar i grupperna. I fjol 
finansierade Emmaus Helsingfors fyra tjej-
grupper och en killgrupp, Emmaus Westervik 
fyra kill-  och sex tjejgrupper.

Gruppernas främsta syfte är att stärka poj-
karnas och flickornas självkänsla och förmåga 
att fatta självständiga beslut. Man behandlar 
sambandet mellan kön, sexualitet och makt. I 
synnerhet flickorna uppmuntras och handleds 
att försvara sig. Man ger också information om 
frågor som mänskliga rättigheter, hälsosam 
livsföring, våld, diskriminering och konstruk-
tiv konfliktlösning.

Flickornas respons
Responsen från flickorna i gruppen talar sitt 
tydliga språk om resultatet av metoden:

INESA: ”Vi har bra samtal, som hjälper oss att 
lära känna oss själva, vår relation till det andra 
könet och vår hälsa. Jag har fått många verkliga 
vänner som jag kan dela glädje och sorg med.”

AGNE: ”Ännu för några år sedan var jag ganska 
barnslig. Men nu ser de att jag har vuxit.”

KAROLINA: ”Här beter vi oss alla vänligt /.../ Jag 
tycker om det här. Atmosfären här är helt 
annorlunda.”

JURATE: ”Jag ångrar nu att jag skolkade från tim-
marna i skolan /.../ För vad kan du egentligen 
numera göra utan skolgång? Ingenting.”

RUTA: ”Här kan du tala om dit liv, be om hjälp, 
ge andra hjälp och så vidare.”

Emmausbutik i Vilnius
Utöver allt detta har MPFSC en Emmausbutik 
i Vilnius som öppnades år 2016. Det var den 
första Emmausbutiken i Litauen. En grupp 
emmausmänniskor från alla finländska grup-

per deltog sommaren 2014 i ett arbetsläger, 
där man iståndsatte MPFSC:s utrymmen för 
en loppmarknads behov.

Under samma tak erbjuds också stödtjäns-
ter åt offer för människohandel. Det finns ett 
dagcenter för barn och unga där man har olika 
aktiviter och fritidsverksamhet. Dessutom 
har flickor i riskfamiljer och offer för männis-
kohandel möjlighet att göra arbetspraktik i 
Emmausbutiken.

Inom MPFSC är man mycket glad över de 
varucontainrar organisationen har fått ta 
emot och tacksam för allt annat stöd som 
Emmaus Westervik och Emmaus Helsingfors 
har gett. 

En transport från Emmaus Westervik och Emmaus Hel-
singfors anländer till Emmausbutiken i Vilnius.

MPFSC:s Emmausbutik i Vilnius.
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ARBETSMYRA   

D et känns otroligt bra att göra något 
med händerna och samtidigt göra 
gott! Det konstaterar Marjatta ”Hili” 

Hämäläinen om sitt arbete på Emmaus hus-
hållsavdelning.

Hili lärde känna Emmaus närmare, då hon 
hade lämnat sitt arbete inom stadens social-
väsen.

 – Jag ville inte bara roa mig utan sökte ett 
meningsfullt frivilligarbete, berättar Hili. En 
god vän hade gjort ett radioprogram om Em-
maus efter Abbé Pierres död och hon tyckte 
att Emmaus kunde vara något för mig. Jag 
lyssnade på programmet, ringde Emmaus och 
på den vägen är jag.

Abbé Pierre dog 2007 och Hili har alltså nu 
varit med i 13 år. I allmänhet arbetar hon en 
eller två dagar i veckan.

Fantastiskt team
Efter att Hili hade bekantat sig med de olika av-
delningarna på loppmarknaden – böcker, texti-
ler, husgeråd, sport, teknik och kassa – stannade 
hon för att sortera och prissätta hushållsföremål. 

– Jag hade hittat mitt gebit.  Jag hade mycket 
att lära mig. I början kunde jag vakna på nat-
ten och fundera på om jag hade prissatt något 
kanske mycket värdfullt föremål helt fel. Det 
hände säkert någon gång, och händer fortfa-
rande, eftersom vi inte har några riktpriser.

 – Det har varit nödvändigt att lära sig att 
ta lättare på jobbet. Men vi har ett fantastiskt 
team på hushållssidan. Samma människor har 
varit med i teamet i många år. Vi diskuterar 
priserna och söker uppgifter på nätet.

Hilis erfarenhet och sakkunskap uppskattas 
tydligt i teamet. Medan intervjun pågår kom-
mer någon allt emellanåt och frågar vilket pris 
man ska sätta på olika föremål.

 – I teamet pratar vi också om ditt och datt 
och vi tycker om varandra, betonar Hili. Om 
alla arbetsgemenskaper vore lika trevliga, 
skulle ingen ha något emot att vara på jobbet.

Måltidsgemenskapen är viktig
 – Med tanke på gemenskapen är det mycket 
viktigt för mig att vi varje dag äter tillsammans, 
betonar Hili. Emmaus började som boende-
gemenskap. Idag har vi i stället måltidsgemen-
skap. Också kaffebordet, där vi pratar både 
med varandra och med kunderna är viktigt.

 Hili suckar över den mängd saker som häm-
tas till Emmaus.

 Då jag var ung satte man värde på saker och 
kläder, man reparerade och använde dem tills 
de var slut. Men det är förstås bättre att kläderna 
återanvänds via oss än att de direkt slängs bort. 

– Utöver själva arbetet är Emmaus idé också 
viktig för mig. Eftersom jag i tiden arbetade 

Det känns alltid bra för Hili att ta itu med jobbet på 
Emmaus.

med människor som det inte gick så bra för, är 
det av stor betydelse för mig att alla är lika värda 
i Emmaus.  Emmaus värderingar som rättvisa, 
jämlikhet och återvinning är viktiga för mig. 

– I Emmaus har jag lärt mig mycket, inte 
bara om nya och gamla föremål, utan också 
om mig själv.

Talko känns bra
Bakom Hilis engagemang ligger hennes er-
farenheter av livet på landet i Kuhmo, där hon 
är hemma. 

– I min barndom brukade man hjälpa 
varandra mycket praktiskt. Om det hotade 
att komma regn och man redan hade bärgat 
in sitt eget hö, gick man alla tillsammans 
och hjälpte en ensam granne. Talkoarbetet 
kändes alltid bra, minns Hili. Idag känns det 
lika bra varje gång vi är klara med jobbet på 
Emmaus 
TEXT ULF  SÄRS |  FOTO  ANU V IL JANEN-HÄGGMAN

Kring matbordet samlas deltagarna i alla team.

Viktigt att göra något 
med händerna 

MARJATTA ”HILI” HÄMÄLÄINEN



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.

gemenskap

solidaritet

ansvar

Teckningens ursprung är Emmaus Schweiz affisch som publicerades 
vid firandet av 50-års minnet av Emmaus-rörelsens manifest.

ACTIVISTS  
FOR CHANGE


