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( foto: Emmaus International) 
 

En anden verden er mulig! 
 

 

- af Luis Tenderini, Brasilien, en af de fire 

amerikanere i Emmaus Internationals 

repræsentantskab 

- oversat af Dorthe Lindahl 

- fodnoter af Jørgen Olsen. 
 

Det 11. Verdens Sociale Forum (VSF) fandt sted 
fra den 6. til den 11. februar i Dakar i Senegal. 
VSF giver organisationer fra det civile samfund 
over hele verden mulighed for at mødes og foreslå 
alternativer til den økonomiske politik og aktuelle 
uretfærdige situationer for at fremme en ”anden” 
verden. I år deltog mere end 50.000 personer i 
VSF: Emmaus International (EI) var der for at 
vise sin praksis og fremsætte sine forslag.   
 

En anden verden er mulig! 
 

VSF er et mødested for refleksioner og debat for 
tusindvis af mennesker. Med udgangspunkt i 
deres erfaringer inden for politiske, økonomiske 
og sociale emner fremsætter deltagerne forslag; 
det er ikke en besluttende forsamling. For EI, som 
er engageret i kampen mod uretfærdighed og 
fattigdom i 36 lande, var det derfor meget vigtigt 
at deltage aktivt. En delegation på otte personer 
fra EI var til stede for at sætte fart i og deltage i 
debatterne. Det gav mulighed for sammen med 
andre organisationer at skabe en social styrke, der 
er i stand til at foreslå alternativer til regeringernes 
beslutninger og at knytte kontakter for bedst 
muligt at være en del af tiltaget.  
 

Der var arrangeret workshops om temaerne vand 
og fri bevægelighed. I forbindelse med det sidste 
tema blev EI’s bog Visum til verden præsenteret.1 

                                                 
1 Anmeldt i Projekt & Kultur nr. 103, side 27, 

Konkrete initiativer kan opstilles: organisering af 
en international konference om fri bevægelighed, 
indførelse af et pas for universelt statsborgerskab, 
udvikling af verdenscharteret for migranter … En 
liste over forslag blev fremlagt for komitéen, der 
organiserede forummet.  
 

Hvad angår temaet vand, var VSF en anledning til 
at sætte sig ind i de mange løsninger, der findes 
lokalt for at imødegå vanskelighederne med 
adgang til vand på teknisk niveau såvel som 
principperne for driften. EI’s vandprojekt i 
Nokoué (Benin)2 var en formidabel konkret 
demonstration af vigtigheden af en offentlig drift 
af vandet! Emmaus vil i øvrigt støtte organise-
ringen af et alternativt forum om vand i 2012.  
 

Til sidst var pressen meget tilstedeværende. Det 
medvirker til at informere offentligheden og at 
synliggøre temaer, der er lidet eller slet ikke 
fremme i medierne: journalister er 
meningsdannere. Og det er op til en bevægelse 
som vores at foreslå sociale forandringer! 
…………… 
 

For at kende kalenderen for de internationale 
mobiliseringer: 
s.melchiorri@emmaus-international.org  
Mere om EI på www.emmaus-international.org     
 

På www.u-landsnyt.dk har Ingeborg Gaarde 
blogget om VSF, bl.a. på  
www.u-landsnyt.dk/blog/29/b-nderne-mobiliserer-
sig-p-world-social-forum   

                                                                            
www.gtu.dk/PK103-27.pdf  
 

2 bl.a. omtalt i Projekt & Kultur nr. 105,  
www.gtu.dk/PK105-5.pdf og i nr. 94,  
www.gtu.dk/emmaus_vandprojekt.htm   
 


