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Kære venner! 

I gjorde mig æren af at vælge mig til formand for Emmaus International på bevægelsens 

internationale generalforsamling i april 2016 i Jesolo, Italien. 

Som I ved, er disse verdensforsamlinger det vigtigste lovbestemte møde, som alle bevægelsens 

medlemmer indbydes til hvert 4. år. 

I overensstemmelse med styrelsens beslutning af maj 2018 vil den næste forsamling finde sted i 

2020, mere præcist i oktober måned i Uruguay. 

Vores venner fra Amerika-regionen glæder sig over at invitere os til deres kontinent, hvor en vigtig 

del af historien om vores bevægelse har fundet sted, og hvor fyrre grupper arbejder under stadig 

sværere forhold i de 9 lande, hvor de er til stede, hvis man tager de demokratiske tilbageslag og 

vedholdenheden af ulighedsskabende politikker, der gennemføres der, i betragtning.  

Uruguay er et af de få lande på dette kontinent, hvor en progressiv regering, der søger at arbejde 

sammen med sit civilsamfund, modstår den generelle politiske tendens og gennemfører 

inkluderende politikker for at udrydde fattigdom og ulighed. 

Mere end nogensinde i denne sammenhæng, og fordi et første forsøg på at gennemføre en 

verdensforsamling i Amerika i Recife i 2011 ikke lykkedes, må vi være til stede ved deres side i 

Amerika for at opleve dette væsentlige øjeblik i vores bevægelse, som, siden vedtagelsen af den 

grundlæggende tekst til det universelle manifest, er valgt til at være en international bevægelse. 

Jeg vedhæfter brevet fra Region Amerikas valgte og ansatte, som ønsker at se os i Uruguay i 

oktober 2020. 

Jeg vil bede jer inkludere det i jeres arbejde og jeres dagsordener i jeres organisationer for at 

forberede jer til at deltage aktivt i denne næste Emmaus-verdensforsamling. 

Vi vender tilbage til jer med mere information til at hjælpe jer med at forberede jer. 

Jeg regner med jer. Bevægelsen har brug for jeres deltagelse! 

Med alt mit venskab, 

Patrick Atohoun 

formand for Emmaus International. 
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