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Møder for sammen at bygge fremtiden … 
 

- originalen er postkort nr. 17 fra Emmaus 
International  

- af Jarlyne Queíroz Barreto  

- oversat af Hanne-Dorthe Skjernaa  

- fodnote af Jørgen Olsen  

 

Emmaus International samlet til 

verdenskonference! Samtlige Emmaus' grupper
1

 

fra de fire verdenshjørner mødtes i Anglet 

(Frankrig) til en uge med udveksling, workshops 

og beslutninger.  
 

Næsten 500 personer fra 35 lande – 

partnerorganisationer, delegerede, repræsentanter, 

tolke, ansatte, frivillige – mødtes omkring 

tematikken ”Emmaus, et troværdigt alternativ i en 

vanskelig verden” for sammen at beslutte 

Emmaus Internationals fremtid.  
 

Det er min første deltagelse i Emmaus 

Internationals generalforsamling, og det er meget 

vigtigt for mig at deltage som repræsentant for et 

nyt medlem af EI, da vi i Emaús Vila Velha 

(Brasilien) bruger meget tid på at forklare, hvad 

bevægelsen er og gør. Da vi ankom sammen med 

de andre brasilianske delegerede, var modtagelsen 

og mødet med de andre grupper varm, vi var 

lykkelige over at opdage havet … men som det 

dog var koldt! Sol, hav og kulde på samme tid 

virker meget sært for os!  
 

Under generalforsamlingen er det meget lærerigt 

for mig som ny i bevægelsen at lytte til alle disse 

personer, der taler om deres erfaringer, og at 

kunne sparre med de andre grupper.  
 

I min organisation er jeg engageret i uddannelsen 

af dem, der bor og arbejder i vores Emmaus- 

samfund, og det, jeg lærer under workshops og 

uformelle møder, giver jeg efterfølgende videre.  
 

                                                 
1
 Godt to tredjedele af medlemsorganisationerne var til 

stede personligt eller pr. fuldmagt. Forsamlingen var 

dermed beslutningsdygtig.  

 

 

Her under debatterne skal vi forstå hinanden, 

diskutere, tale om, hvad vi tænker, om hvad vi vil 

gøre og forandre først. Jeg er glad for at engagere 

mig i Emmaus International: Det er ikke et arbejde 

som alle andre, men en utrolig livsfilosofi.  
 

Ud af alle de berørte emner er jeg meget optaget af 

de politiske spørgsmål. Min gruppe arbejder for en 

bæredygtig økonomi omkring sociale og 

miljømæssige projekter, gennemført med unge, der 

f.eks. har haft en dårlig barndom – det er temaer, 

som vi er meget optaget af i Sydamerika.  
 

Disse udvekslinger på politisk niveau har derfor 

været det stærkeste indtryk, for her er folk, der har 

en meget dyb vision omkring tingene - det er 

særdeles berigende. Jeg vil vende tilbage til min 

organisation med alt dette, meget stærkere, med et 

stort ønske om forandring, om at føre disse 

udvekslinger fra verdenskonferencen ud i livet. 
 

Jarlyne Queíroz Barreto, medlem af Emaús Vila 

Velha (Brasilien)  
 

Emmaus International, 327 medlemsorganisationer 

fordelt på 37 lande  

– flere oplysninger på www.emmaus-

international.org  
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