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De fleste af deltagerne samlet mellem hotellet og Atlanterhavet 
(foto: David Sinza) 

 

Emmaus Internationals generalforsamling 

Piriápolis - Uruguay 
 

- af Jørgen Olsen 

På de følgende sider bringes nogle linjer med 

mine personlige opfattelser – der kan læses langt 

mere på 

World Assembly 2022: Changing the world with 

our struggles! (emmaus-international.org) 

hvor der kan skiftes mellem engelsk, fransk og 

spansk. 
 

Jeg ankom til Arden den 17. maj efter en 

generalforsamling, de fleste vist var glade for. 

Dels selve det at holde den efter corona-

forsinkelsen og efter det mislykkede forsøg på at 

holde den i Recife, Brasilien, i 2011. 

Dels at det igen lykkedes at vælge et ikke-

europæisk flertal i forretningsudvalget og med alle 

verdensdele repræsenteret: 
 

Formand Patrick Atohoun, Benin 

1. næstformand Aurore Quérel, Frankrig 

2. næstformand Gloria Zuluaga, Colombia 

 

Sekretær Christian Calmejane, Frankrig 

Kasserer Camille Chedid, Libanon 

Menige medlemmer Amanda Stekly, 

Storbritannien og William Kodzo Tsolenyanu, 

Togo. 
  

Og da ikke mindst den gode stemning - det var 

dog en anelse irriterende med flere igangværende 

gruppearbejder i samme store lokale; men gode 

mødefaciliteter for knapt 400 mennesker hænger 

ikke på træerne, og resten fungerede. 
 

Til stede var 340 delegerede fra 34 lande, 3 lande 

i Asien, 9 i Afrika, 7 i Amerika og 15 lande i 

Europa. Dertil kom tolkene og de ansatte på de 

fem sekretariater, det internationale og et for hver 

verdensdel. 
 

Jeg var den eneste deltager fra Danmark. 

 

https://www.emmaus-international.org/en/2-non-categorise/2577-world-assembly-2022-changing-the-world-with-our-struggles.html
https://www.emmaus-international.org/en/2-non-categorise/2577-world-assembly-2022-changing-the-world-with-our-struggles.html
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Efter selve generalforsamlingen holdt vi et 

debatmøde med en kvindelig aktivist fra Perus 

queshua-folk, en belgisk historieprofessor og ikke 

mindst 87-årige José Murija, præsident i Uruguay 

2010-15.  
 

Og så var det selvfølgelig sjovt at være på den 

sydlige halvkugle med tiltagende efterår.  
 

Jeg skal da ikke mindst have med, at bevægelsen 

oplever fremgang i store lande som Brasilien, 

England og Frankrig og fremgang samlet set. Kun 

nogle få mindre lande oplever tilbagegang, og de 

fleste oplever stabilitet.  
 

I Afrika er de begyndt igen at optage en håndfuld 

organisationer som medlemmer på prøve - for 

nogle år siden stagnerede det, måske bl.a. fordi en 

beninsk og madagasgisk organisation måtte 

ekskluderes på grund af de respektive lederes 

sammenblanding af egen økonomi med 

organisationernes.  
 

For ca. 15 år siden husker jeg, at et medlem af den 

danske udviklingsorganisation Ibis (i dag Oxfam 

Ibis) skrev ca. således: "Mens det myldrer med 

store folkelige bevægelser i Latinamerika, er det 

næsten umuligt at finde en organisation i Afrika 

med mere end 25 medlemmer." - Det var måske 

rigtigt dengang; men i dag mener jeg nok, at en 

række af vores foreninger har langt over dette 

antal.  
 

Det er dog kun ti år siden, at Emmaus Afrika 

skulle tage stilling til fem togolesiske foreningers 

ønske om optagelse – efter at de havde været 

medlemmer på prøve i nogle år - og sagde nej til 

de fire, begrundet i, at de ikke var demokratiske 

nok.  
 

 

 
 

Formand for Region Amerika, Manuel Gavilan, Chile,  

byder velkommen 
(foto: David Sinza) 

 

 
 

Atlanterhavets bølger 
(foto: Jørgen Olsen) 

(fortsættes side 6) 
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Emmaus Internationals generalforsamling 

Piriápolis – Uruguay 
(fortsat fra side 5) 

 

 
 

I et hjørne af plenumlokalet ses et billede af Emmaus-Bevægelsens stifter, Abbé Pierre,  

ved siden af en model af en lastbil, der benyttes i Emaús Maldonado, som ligger 

 ikke så langt fra Piriápolis. To andre Emmaus-grupper ligger i hovedstaden Montevideo 
(foto: Jørgen Olsen)   

 
 

 
 

Emaús Grupo Aportes i Montevideo har en lille afdeling med bæredygtig handel  

midt i genbrugseffekterne. Encuentro de Economía Solidaria betyder  

Møde med den Solidariske Økonomi 
(foto: Jørgen Olsen) 
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Debatmøde i hovedstaden Montevideo: Præsident for Uruguay 2010-15  

José Mujica og borgmester Carolina Cosse 
(foto: David Sinza) 

 

 
 

Fra spadseretur i Montevideo den 15. maj: Peruviansk restaurant, hvor de  

i anledning af Mors Dag serverede en overordentlig lækker frugtgrød med kanel 
(foto: Jørgen Olsen) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



  

 
 

(foto: Jørgen Olsen) 
 

 

Dette skib var udstillet på hotellet i Piriápolis til minde om en vigtig episode i Emmaus-Bevægelsens 

historie: I 1963 var Abbé Pierre på rejse i Sydamerika og tog en færge fra Montevideo for at rejse til Buenos 

Aires i Argentina. Skibet sank, og over 200 mennesker omkom. Franske aviser havde allerede skrevet 

nekrologer over Abbé Pierre; men så blev han uventet fundet i live. Begivenheden fik ham til at tænke på, at 

han var den eneste, der lå inde med adresserne på bevægelsens organisationer. Han nedsatte en 

arbejdsgruppe til at udarbejde forslag til et manifest for Emmaus – dette blev vedtaget på bevægelsens første 

generalforsamling den 24. maj 1969 i parlamentet i Bern, Schweiz, jf. bl.a. http://gtu.dk/PK140-4-5.pdf  

José Aravena, Chile, er sidste overlevende fra arbejdsgruppen – han var i 2019 med til at fejre 50-året; men 

til generalforsamlingen i Piriápolis sendte han en videohilsen. 
 

Skibet herover er skabt til minde om episoden i 1963 – af kunstneren Cecilia Carriquiry, som i en årrække 

har samarbejdet med Emmaus, især med medlemsorganisationerne i Uruguay.  
 

Cecília skabte 41 dukker til skibet, en dukke for hvert land, hvor bevægelsen er til stede. En af dukkerne 

findes nu på Genvej til Udviklings sekretariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gtu.dk/PK140-4-5.pdf
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De afrikanske delegerede på generalforsamlingen 
(foto: Jørgen Olsen)

 


