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Nokoué-søens vand 
 

- af Stéphane Melchiorri, ansat som 

politikmedarbejder på Emmaus Internationals 

sekretariat – Stéphane besvarer en mail fra 

GtU’s koordinator 

- oversat af Lise Bundgaard 

- fodnote af Jørgen Olsen. 

 
Nokoué-søens vand er inden for rammerne af 

projektet som udgangspunkt gratis. Men 

befolkningen, som siden 2007 har organiseret 

sig sammen med foreningslivet omkring søen 

og kommunekontoret - og takket være 

Emmaus-bevægelsens støtte (lokale og 

internationale eksperter stillet til rådighed, 

finansiering af samarbejdsmøder, social støtte, 

Emmaus Pahou’s ståen til rådighed…) - har 

fastsat en pris på vand- og sanitetsservice 

under hensyntagen til befolkningens formåen.  

 

 
 

 

Fra Nokoué-søen i Benin.  

Ca. 70.000 mennesker bor  

langs søbredden eller i  

pælelandsbyer ude i søen 
(foto: Emmaus International) 

 

Prisen på vand- og sanitetsservicen, som er 

blevet fastsat af befolkningen, gør det muligt at 

indbetale penge på en konto til fornyelse af 

infrastruktur, gør det muligt at aflønne de 

personer, der åbner og rengør toiletterne (selv 

om adgangen til toiletterne er gratis), gør det 

muligt at aflønne vandmestrene, gør det muligt 

at betale afgifter til det kommunale vandværk. 

… 

 

Det er brugerforeningen, hvor mere end 7.000 

familier er medlemmer, som har mulighed for 

at ændre eller bevare prisen på denne service, 

der giver adgang til vand- og sanitets-

infrastrukturen.    

Hvert år præsenterer brugernes 

generalforsamling regnskaberne og 

aktiviteterne og foreslår en driftskonto. 

Emmaus og foreningen Sonagnon, som er 

medlemmer af Foreningens Juridiske Afdeling 

(men selvfølgelig ikke kan varetage 

formandskabet i foreningen, denne post 

tilfalder befolkningen, og det er i dag en 

kvinde, der er valgt) er sammen med de andre 

medlemmer garanter for borgerstyret og for, at 

adgangen til vand og sanitet ved søen ikke 

overgår til rent kommercielle vilkår. 

 

Nokoué-projektet er et bevis på, at de mest 

udstødte selv er i stand til at samle deres 

ressourcer (endog svage) for at sikre de fælles 

goder. 
 
 

 
 

Stor interesse for rent vand, da  

projektets første vandtårn blev indviet 
(foto: Emmaus International)  

 

 

Hvad angår spørgsmålet om en næste 

”Notesblok”
1
 om emnet ”vand som fælles 

gode”, er det en beslutning, som må tages af 

Emmaus Internationals repræsentantskab ud 

fra, hvad der er tid og råd til.  

                                                 
1
 En ”Notesblok” er i Emmaus Internationals 

sammenhæng en samling dokumenter, bestående af 

løse ark i et kartoncharteque.  

Emmaus International har foreløbig udarbejdet 

notesblokke (= Bloc-Notes) om forsendelse af 

containere og om migration. I nr. 114 af Projekt & 

Kultur bringer vi en oversættelse af nogle sider fra 

sidstnævnte – med argumenter for og imod fri 

bevægelighed for mennesker. 

 


