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"Mange små mennesker på små steder, som udretter små ting, kan ændre verden" 

(Eduardo Galeano – 1940-2015) 

 

Kære Emmaus-venner fra Europa, Asien og Afrika 

Amerika-regionsgrupperne1 glæder sig over styrelsesbeslutningen i 2018 om, at næste 

verdensforsamling skal organiseres på vores amerikanske kontinent. 

I skal vide, at vi allerede arbejder for at sikre, at jeres ophold i Uruguay bliver på højde med 

rigdommen og mangfoldigheden af de latinamerikanske grupper. 

Det er et specielt sted i historien om vores bevægelse: Natten den 11. juli 1963, mens Abbé Pierre 

var på besøg hos Emmaus-samfund i Latinamerika og sejlede på vandet i Rio de la Plata mellem 

Argentina og Uruguay, sank "Ciudad de Asunción" pludseligt. 

Skønt verdenspressen troede, han var død, overlevede Abbé Pierre synkningen. Derefter blev han 

bevidst om behovet for at strukturere Emmaus-bevægelsen. Han var overbevist om, at det var 

nødvendigt at tillade alle grupper at mødes og benyttede besøgene mellem 1963 og 1969 med 

henblik på en første verdensforsamling til at diskutere indholdet af en større tekst, som senere ville 

blive det Universelle Manifest. 

Emmaus Uruguay blev grundlagt i 1954 af unge frivillige fra middelklassen. De var bevidste om 

andres behov og gav deres tid til at hjælpe familier med at bygge deres hjem, hjælpe beboerne under 

oversvømmelser, distribuere tøj til dem, der frøs og nå ud til dem, der følte sig alene. 

På initiativ af fader Atanasio Sierra og ” Emmaus-Bæverne” (en gruppe af gymnasieelever) blev 

bevægelsen mere struktureret i Uruguay. I 1957 samlede den allerede mere end 200 mennesker og 

bevidstgjorde befolkningen om skæbnen for dem, der lider. 

I over tres år har Emmaus været til stede i Uruguay og arbejdet med de mest udstødte i samfundet 

gennem forskellige aktiviteter for at bekæmpe årsagerne til fattigdom i dette land. 

Mere generelt er de sociale forskelle synlige i hele Latinamerika, et kontinent hvor demokratiske 

kræfter i dag er under angreb, og hvor sociale bevægelser kræver solidaritet af det internationale 

samfund. Vi trues med udslettelse af grundlæggende rettigheder og muligheder for deltagelse i 

samfundet af de kapitalistiske og umenneskelige politikker. 

 

 
1 Amerika i Emmaus-forstand omfatter hele verdensdelen, om end der er langt flest medlemsorganisationer i 
Sydamerika, jf. https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/the-
americas.html  
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Det er i denne sammenhæng, at Emmaus Amerika, med fyrre grupper i 9 lande, kæmper for at 

skabe adgang til grundlæggende rettigheder og for at skabe økonomiske og sociale alternativer, der 

respekterer arbejde og miljø, kæmper for at styrke kvinderne og de undertrykte og for at styrke 

uddannelse og kunst som værktøjer til sociale forandringer til en mere retfærdig og bæredygtig 

verden. 

For en bevægelse, hvis formål er at udrydde årsagerne til fattigdom, er det ganske oplagt, at den 

internationale generalforsamling arrangeres i en verdensdel, hvor virkningerne af udstødelse er 

umiskendelige, og hvor civilsamfundet har brug for støtte til at fortsætte med at opbygge et mere 

retfærdigt samfund. 

Vi er fast besluttet på at tage denne udfordring op med tanke på de brasilianske kammerater, der 

havde tilbudt at være værter for verdensforsamlingen i 2011, uden at projektet lykkedes. Vi regner 

med mobilisering af alle grupper for at kunne dele vores rigdom, vores vision for verden, vores 

arbejde og især vores kultur, vores energi og vores drømme. 

Af alle disse grunde og tusind andre inviterer vi jer til at deltage i den næste Emmaus- 

verdensforsamling i Uruguay, hvilket er den perfekte mulighed for at opdage dette store lille land i 

Latinamerika. Hjemlandet for Idea Vilariño, Petrona Viera, Alba Roballo, Eduardo Galeano, Daniel 

Viglietti, Joaquín Torres García og mange andre. 

Velkommen alle sammen! 

De valgte repræsentanter og sekretariatet for Amerika-regionen. 

 

 

 


