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Éco-Bénin 
 

- af Catherine Piret, 
informationsansvarlig for Éco-Bénin 

- fra kvartalsblad nr. 133 fra Terre-
gruppen, Belgien, sommeren 2011 

- oversat af Birgit Vanghaug 
- fodnoter af forfatteren og af Jørgen 

Olsen. 
 
At rejse for at lære Benin og landets 
indbyggere at kende, det er opgaven for 
organisationen Éco-Bénin, pioner for 
landsby-økoturisme i Vestafrika. 
 
Toura er en lille landsby i det nordlige Benin, 
hvor forskellige folkeslag lever med hinanden, 
som fx wassangarierne. Dette rytterfolk er kendt i 
Vestafrika for sine evner til oplæring af heste til 
dans. En gang var heste kongernes statussymboler 
for rigdom og prestige, og dengang var det børn, 
der varetog den omhyggelige og kostbare pleje af 
hestene.  
 

I dag går børnene selvfølgelig først og fremmest i 
skole. Traditionen er altså ved at gå i 
glemmebogen.  
 

Foreningen Éco-Bénin arbejder for udvikling af 
lokalområder og landsbyer gennem solidarisk og 
økologisk turisme, en turisme, der respekterer 
befolkningen og miljøet. Formålet er at sikre en 
ekstra indtægt til landsbyerne, og som samtidig 
gør det muligt for hesteejerne at bevare den 
nedarvede stolthed i forhold til deres dyr. 
Projektet realiseres i samarbejde med den 
italienske ikke-statslige organisation Ricerca e 
Cooperazione1 og finansieres af fonden STEP 
(Sustainable Tourism Eliminating Poverty2), som 
er oprettet af Verdensorganisationen for Turisme. 
 

Hvordan påvirker denne turisme indbyggerne i 
Toura? Hesteturene har kun været i gang i fire 
måneder, og 19 turister har prøvet at ride. De 
kommer fra Burkina Faso, Benin, Canada, 
Frankrig og Belgien.  
 

I begyndelsen var der kun tre heste i Toura, fordi 
det var blevet vanskeligt at passe og pleje dem. 

                                                 
1 Forskning og udviklingssamarbejde. 
 

2 Bæredygtig turisme, som udrydder fattigdom. 

Nu er der 11 heste til rådighed, så turisterne kan 
ride på opdagelse i vores fulbé-landsbyer3, vores 
haver og se krokodillerne i deres naturlige miljø, 
fortæller Adam, en af guiderne på turen. “Og det 
er kun begyndelsen på vores program,” præciserer 
han begejstret. 
 

Solidaritet og biologisk 
mangfoldighed 
 

Turismen, som organiseres af Éco-Bénin, er 
solidarisk og økologisk, ansvarlig og bæredygtig.  
 

Turismen er solidarisk, fordi indtægterne direkte 
kommer befolkningen til gode: 45 pct. til guiderne 
og til dem, der driver små restauranter eller lejer 
værelser ud, 25 pct. til den lokale udvikling 
generelt, 20 pct. til vedligeholdelse af vejnettet og 
10 pct. til administrative opgaver. 
 

Initiativet viser sig også at være økologisk, da det 
medvirker til bevarelse, ja endda genoprettelse af 
den biologiske mangfoldighed.  
 

I nærheden af Toura, fx, kæmper Éco-Bénin mod 
ørkendannelse ved at plante de oprindelige 
træsorter, som er nyttige for befolkningen og giver 
gunstige betingelser for de vilde dyr i den 
pragtfulde naturpark W4.  
I den sydlige del af landet, omkring søen Ahémé, 
har man igangsat plantning af to millioner 
mangrovetræer5 - både for at begunstige 
reproduktionen af fisk og understøtte de lokale 
fiskere og for at stabilisere søbrinken og opsamle 
CO2. Solidaritet og økologi følges altid ad. 

                                                 
3 Foruden wassangarierne bor der altså også fulbeer i 
området. Fulbeerne (fransk: peul, engelsk og hausa: 
fulani) er traditionelt et kvægavlerfolk, som lever i 18 
forskellige lande, dvs. i hele Vestafrika med undtagelse 
af Liberia og Cap Verde, og desuden Cameroun, 
Sudan, Tchad og Den Centralafrikanske Republik.  
 

4 Området, hvor de tre vestafrikanske lande, Benin, 
Burkina Faso og Niger, grænser op til hinanden. 
Parken, som de tre lande forvalter i fællesskab, har sit 
navn efter floden Nigers slyngninger. 
 

5 Dette tropiske træ kan med sine rødder over 
jordoverfladen vokse i sumpede og ustabile områder. 
Træet er i besiddelse af et meget produktivt økosystem 
og spiller en væsentlig rolle for produktiviteten af 
kystfiskeriet i de tropiske og subtropiske områder.  
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Éco-Bénin planter mangrovetræer ved Ahémé-søen i det sydvestlige Benin 
(foto: Catherine Piret) 

 

Hvem står bag Éco-Bénin? 
 

Organisationen blev skabt for lidt mere end 10 år 
siden af Gautier Amoussou, land- og skovingeniør 
ved Abomey-Calavi’s Universitet i Benin. Dens 
mission er at fremskynde den menneskelige 
udvikling på lokalt og nationalt niveau gennem 
regulering og opskrivning af naturressourcerne 
med henblik på økoturisme og økologisk 
udvikling.  
 

Med en gruppe ansvarshavende på femten 
personer stræber den efter at forbedre leve-
standarden i de lokale samfund og skabe 
udvikling i økonomien i et bæredygtigt 
perspektiv.  
 

Éco-Bénin arrangerer ikke alene turistrejser i en 
halv snes lokaliteter, men også programmer for 
studerende og for frivillige. Programmerne består 
af: Oplevelse af Benins naturskønhed i varierede 
landskaber, møde med forskellige levemåder, 
deltagelse i landsbyens aktiviteter, men frem for 
alt udveksling mellem de rejsende og deres værter 
på et medmenneskeligt, kunstnerisk og 
professionelt plan. 
 

Nomadelaboratoriet 
 

For Éco-Bénin er solidaritet ikke bare et 
fortærsket ord. Efter tilskyndelse fra Éco-Bénin’s  
 

 
nationale koordinator, Gautier Amoussou, er det 
lykkedes at grundlægge Fédération Béninoise des 
Organisations de Tourisme Responsable et 
Solidaire.6 
 

I november 2011 organiseres derfor en ”Solidarisk 
Karavane” i Vestafrika. Denne hidtil uafprøvede 
form for rundrejse vil gøre det muligt at 
kortlægge, hvad der måtte findes af tilsvarende 
organisationer i Benin, Togo, Ghana og Burkina 
Faso. Og det ”omrejsende laboratorium” vil drage 
omsorg for, at der udveksles erfaringer, hvor det 
kommer frem.7  
 

Catherine.piret@skynet.be 
www.ecobenin.org  

                                                 
 
6 Den Beninske Føderation for Ansvarlig og Solidarisk 
Turisme.  
 

7 Dette afsnit er skrevet i fremtid, fordi nr. 133 fra 
Terre, Belgien, blev udgivet i sommeren 2011. Men går 
man ind på www.ecobenin.org, kan man konstatere, at 
det planlagte ”nomadelaboratorium” blev gennemført. 
Franskkyndige kan læse mere på 
www.gtu.dk/caravane_solidaire.pdf  
Hjemmesiden findes både på fransk og engelsk. 
 

Organisationen anbefales på hjemmesiden af en række 
internationale (øko)turisme-organisationer, f. eks. 
”Lonely Planet”.  
 

Éco-Bénin er også på Facebook. 


