
Postkort 19 fra Emmaus International 

   

- af Jorge Ambíado  

- oversat af Hanne-Dorthe Skjernaa 

- fodnote af Jørgen Olsen   

 

De nye medlemmer af Emmaus Internationals bestyrelse er samlet for første gang den 1. til 6. oktober i 

Dourdan i Frankrig. I løbet af de kommende fire år skal de mødes regelmæssigt (mindst en gang om året) for 

at arbejde ud fra de retningslinjer og beslutninger, der blev truffet i Anglet på den internationale generalfor-

samling 
  

Give en ny impuls til bevægelsen 
  

Det er min første deltagelse i Emmaus Internationals bestyrelse. Jeg har været medlem af bevægelsen i en 

snes år og har haft mulighed for at engagere mig på forskellige niveauer: Først i min egen organisation, siden 

på nationalt og regionalt niveau og nu på verdensplan.  

 

Jeg er oprindelig fra Chile og ankom til Uruguay i midten af 80'erne som politisk flygtning. Det er her, jeg 

har opdaget Emmaus. Jeg blev meget hurtigt medlem af organisationen Aportes, hvor jeg har haft forskellige 

funktioner. På nuværende tidspunkt arbejder jeg med vanskeligt stillede børn og unge. Det er et ekstremt 

motiverende område, som giver mig styrke og energi. 

 

Det er min organisation, der har opmuntret mig til at tage mere ansvar og til at opstille til bestyrelsen som 

repræsentant for Region Amerika. Det er meget vigtigt at føle, at man har baglandets opbakning, når man 

tager sådan en beslutning. Efter valget blev jeg udnævnt til referent på de arbejdsområder, der omhandler 

indvandreres uddannelse og rettigheder. Det er to spørgsmål, som berører mig personligt. Jeg mener, at der 

er meget at gøre inden for disse domæner. Bestyrelsen er for mig et sted, hvor man kan engagere sig sammen 

med de andre, og hvor man virkelig kan være handlekraftig. Mange i bevægelsen tror, at man har tabt denne 

kampgejst, men det er kun op til os at give den nyt liv. Vi må nemlig ikke glemme, at Emmaus først og 

fremmest er et redskab til at kæmpe mod alle slags uretfærdigheder. Jeg venter mig meget af dette mandat. 

Mit dybeste ønske er at give et sandt løft til ungdommen med henblik på at gennemføre en arbejdsoverdra-

gelse og sikre et generationsskifte. 
  

 

- Jorge Ambíado 

Emmaus Internationals bestyrelsesmedlem for Region Amerika
1
 

  

→ For mere information om bestyrelsen kontakt Alain Fontaine: 

a.fontaine@emmaus-international.org  

  

Emmaus International, 327 medlemsorganisationer fordelt på 37 lande 

– flere oplysninger på www.emmaus-international.org 

                                                           
1
 Region Amerika vælger 4 bestyrelsesmedlemmer – de andre er Alberto Luis de Urquiza, Argentina, Juan Melquiades, 

Peru og Tania Schubert Barbosa, Brasilien – sidstnævnte sidder desuden i forretningsudvalget. Region Afrika og 

Region Asien vælger hver især også 4 bestyrelsesmedlemmer, mens Region Europa (med 275 ud af de 327 

medlemsorganisationer) vælger 12. Endelig sidder Emmaus Internationals generalforsamlingsvalgte formand i 

bestyrelsen. Han er fra Frankrig og hedder Jean Rousseau. 
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