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Bevægelsen er styret af valgte medlemmer med ansvar på et internationalt niveau: bestyrelsen og 

forretningsudvalget, og på et regionalt niveau: Afrika, Nord-og Sydamerika, Asien og Europa. De globale 

regioner er alle repræsenteret i hvert af de styrende organer. 

Bestyrelse 

Bestyrelsen mødes en gang om året og samler bestyrelsesformanden samt de 24 Emmaus International -

bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af de fire regioner. Afrika, Asien og Nord-og Sydamerika har hver fire 

repræsentanter, mens Europa har tolv.  Bestyrelsen fører de strategier ud i livet, som den internationale 

generalforsamling hvert fjerde år har vedtaget. Den skaber ydermere debat omkring bevægelsens missioner - 

aktivisme, solidaritet, kommunikation, træning samt beskyttelse og promovering af Abbé Pierres eftermæle, 

samt bevægelsens ressourcer. 

Forretningsudvalg 

Ud over bestyrelsesformanden er mellem fem og syv af Emmaus Internationals bestyrelsesmedlemmer valgt 

af bestyrelsen til at sidde i forretningsudvalget. Dette mødes ca. en gang hver anden måned, og er udnævnt af 

bestyrelsen til at varetage Emmaus Internationals daglige anliggender. 
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Regionale bestyrelser 

Enhver Emmaus region (Afrika, Nord-og Sydamerika, Asien og Europa) har sin egen regionale bestyrelse. 

Nationale delegerede sidder i den regionale bestyrelse sammen med de regionalforsamlingsvalgte 

medlemmer, som også sidder i bestyrelsen for Emmaus International. De regionale bestyrelser har den 

samme magt som den internationale bestyrelse, men på et regionalt niveau.  

 

Regionale forretningsudvalg 

Enhver Emmaus region (Afrika, Nord- og Sydamerika, Asien og Europa) vælger et forretningsudvalg 

bestående af fire til seks af styrelsens medlemmer. Disse forretningsudvalg har den samme magt som det 

internationale, men på et regionalt niveau.  

 


