Vision & idé

Vision
Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker.
Verksamhetsidé (Stadgarnas § 2)
Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och
att alla ska omfattas av mänskliga rättigheter, demokrati, hållbar utveckling och
människans lika värde. Vi stödjer organisationer, vars värdegrund liknar vår och som
själva tagit upp kampen mot förtryck och fattigdom. Stödet består av bistånd, opinionsarbete och utvecklingssamarbeten. Resurser till detta skapar vi genom insamling
och återanvändning.
Värdegrund
Föreningen Emmaus Björkå är en socialistisk solidaritetsorganisation, partipolitiskt
och religiöst obunden.
Vi tar ställning för och baserar vår verksamhet på:
- Mänskliga rättigheter
- Solidaritet
- Demokrati och folkstyre
- Antiimperialism
- Hållbar utveckling
- Människovärde
- Mångfaldsintegrering
Uppdrag
Emmaus Björkås verkar inom följande områden:
- Internationellt stöd och utvecklingssamarbete
- Opinionsbildning
- Återanvändning och resurshushållning
- Insamling
- Rehabilitering; personlig utveckling genom arbetsträning.

Värdegrunden mer utförligt
Emmaus Björkås tar ställning för och baserar sin verksamhet på
nedanstående principer:
Socialism – Socialismen syftar till att minimera privat vinstintresse i samhälleliga
relationer och institutioner, till förmån för en gemensamt ägd, demokratiskt styrd
och rättvist fördelad produktion och välfärd. Socialismen står i motsättning till
den idag dominerande och expanderande kapitalismen, vilken bygger på privat
ägande av produktionen med vinstmaximering som drivkraft. Förverkligandet av
socialismens principer är grunden såväl i föreningens praktiska verksamhet som i
målet för denna verksamhet.
För att verkställa socialismen som riktning och målsättning strävar föreningen
efter att följa och främja följande principer:
• För att avveckla globala mönster av ekonomisk ojämlikhet och exploatering:
Anti-imperialism – dvs strävan att minimera utländska privata eller statliga
ekonomiska intressen i en nation, till förmån för nationellt och folkligt
självbestämmande och internationell solidaritet.
• För att ytterligare avveckla och destabilisera det kapitalistiska systemet:
Minimerad konsumtion och produktion inom den kapitalistiska ekonomin.
• För att säkerställa nationell och lokal välfärd i frånvaro av imperialism:
Gemensam ägo och demokratisk styrning av alla samhällsnyttiga institutioner
och all storskalig produktion.
• För att hantera omställningen, samt lägga grunden för ett socialistiskt
alternativ: lokalt förankrad, kooperativ och hållbar produktion,
resurseffektivitet, återvinning.
Föreningens egen verksamhet bedrivs med hänsyn till ovanstående principer. Föreningens stöd till externa aktörer prioriterar rörelser och organisationer som i allt
väsentligt strävar efter och arbetar i enlighet med samma principer.

Mänskliga rättigheter – FN:s deklaration om mänskliga rättigheter finns för att ge
alla människor en grundläggande trygghet. Dessa
rättigheter måste vara oberoende av tid och plats, okränkbara och omfatta alla.
Emmaus Björkå stöder grupper av människor som inte får sina mänskliga rättigheter
tillgodosedda.
Solidaritet – Solidaritet är ett ömsesidigt givande och tagande för
allas gemensamma bästa. Emmaus Björkå strävar efter ett samhälle där alla delar
med sig, var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Emmaus Björkå baserar allt sitt samarbete och stöd på jämlikhet och solidaritet.
Demokrati och folkstyre – Demokrati är det enda rätta sättet att styra ett land
och att avskaffa nödens orsaker. Demokrati bygger på delaktighet, ansvar och respekt för andras åsikter. Emmaus Björkå tror att demokratisk utveckling drivs framåt
genom den enskilde individens engagemang och bidrag.
Antiimperialism – Genom imperialism kan de starka ekonomierna utnyttja andras
resurser för egen vinning. Denna ojämnlika ekonomiska världsordning kan inte
ändras utan politiska beslut. Emmaus Björkå
arbetar därför inte bara humanitärt för att lindra nöd, utan också
politiskt för att avskaffa nödens orsaker.

Hållbar utveckling – Varje generation har en skyldighet att till nästa lämna över
en värld i balans. Ansvaret för detta ligger på stater, företag, organisationer och enskilda. Emmaus Björkå arbetar med återanvändning som ett sätt att minska resursslöseri och miljöpåverkan i samhället.
Människovärde - Emmaus Björkå anser att alla människor ska och kan ha makt
över sitt liv med hänsyn tagen till föreningens värdegrund om solidaritet och att
alla människor ska och kan ta ansvar för sig, sin familj och det samhälle hon lever i.
Emmaus Björkå har en tilltro till att alla människor har resurser och ska och kan vara
delaktig i byggandet av det goda samhället och bidra till solidaritetsarbete.
Mångfald – På grund av olikheter i kön, sexuell läggning, klass, etnisk tillhörighet,
fysisk funktion och religiös tro osv har människor idag inte samma rättigheter och
möjligheter. Emmaus Björkå är för mångfald och anser att allas individuella mångfald är en verklig tillgång och ska integreras så att alla organisationens processer
anpassas för mångfald och alla hinder mot undanröjs.
Partipolitiskt & religiöst obunden – Emmaus Björkå tar politisk ställning, men
inte partipolitisk. Vi tar ställning utifrån vår vision, verksamhetsidé och värdegrund.
Våra ställningstaganden växer fram i en dialog bland medlemmar och förtroendevalda och baseras på erfarenheter i vårt arbete.

Uppdraget mer utförligt
Internationellt stöd & utvecklingssamarbete
Emmaus Björkå samarbetar internationellt med organisationer, vars värdegrund
liknar vår, och som bedriver ett arbete vars mål vi stöder. Vårt internationella arbete
består av:
- Utvecklingssamarbete
- Bistånd
- Katastrofstöd
Opinionsbildning
Emmaus Björkå bedriver opinionsbildningsarbete för att skapa stöd för våra samarbetsorganisationers mål, samt för vårt arbete och våra värderingar. Vi vänder oss
till politiker och andra makthavare, men vill också vara en del av vardagliga samtal
mellan människor.
Vårt opinionsbildningsarbete består av:
- Eget opinionsarbete
- Stöd via andra organisationer
- Arbete i nätverk

Återanvändning
Emmaus Björkå tar vara på samhällets överflöd för att skapa resurser för vårt ideella
arbete. Vi vill vara en betydande aktör för att minska resursslöseriet och avfallsmängden i samhället genom att:
- Ta emot kläder, skor, prylar och möbler för återanvändning.
- Driva second hand-butiker i södra och västra Sverige.
- Skicka kläder för återanvändning utomlands.
Insamling
Emmaus Björkås största resurs är medlemmarnas ideella arbete och allmänhetens
stöd. Vi behöver också finansiellt resurser. De skapar vi genom att: driva second
hand-försäljning, samla in pengar och ta emot gåvor och samarbetar med externa
finansiärer.
Rehabilitering, personlig utveckling genom arbetsträning
Vi bereder plats för arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden.
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