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Deltagerne i foreningsforummet 

(foto: David Sinza) 
 

Stop ved Nokoué-Søens første foreningsforum 
 

- oversat af Tina Jonstrup Larsen fra 

Tam-tam nr. 74, udgivet af Emmaus International  

https://www.emmaus-

international.org/fr/publications.html 

 

Fra d. 29 januar til d.7. februar 2019 organiserede 

Emmaus International en arbejdslejr i storbyen 

Cotonou, i Benin. Før de rejste, deltog de 

halvtreds deltagere fra de fire verdensdele i det 

første forum for foreninger, der er til stede ved 

bredden af Nokoué-søen.  

Forummet var indkaldt af Emmaus Afrika og 

Emmaus International, der har været til stede ved 

Nokoué-søen i mere end et årti som del af et 

projekt om bæredygtig adgang og deltagelses-

forvaltning af drikkevand og sanitet. Formålet 

med forummet var at gøre det muligt for lokale 

foreninger, der arbejder med fælles temaer, at 

mødes med henblik på at skabe lokale alliancer, 

for kollektivt at bibringe komplementære og 

effektive alternativer.  

Syv foreninger i alt, inklusive Foreningen af 

vandbrugere og aktører i Nokoué (AUAEN), som 

Emmaus International har arbejdet med i mange 

år, havde besvaret opfordringen, Sonagnon- 

foreningen, der arbejder for at styrke 

indkomstskabende aktiviteter samt at styrke  

 

adgang til vand og sanitet, Ungdommens og 

Kvindernes Udviklingskreds, der fremmer 

kvinders rettigheder, Terre d'Espoir-foreningen 

(Håb for Jorden), der skaber opmærksomhed om 

bæredygtig udvikling, Øko-Borgerne, som  

arbejder for bedre forvaltning af 

naturressourcerne; Benins Røde Kors, der arbejder 

for hygiejne og sanitet; Sammenslutningen af børn 

og unge arbejdstagere, der kæmper for 

alfabetisering og oprettelse af sundhedscentre, og 

endelig Sammenslutningen af Civilsamfunds-

organisationer i Sô-Ava, der handler for at 

fremme det lokale demokrati.  

 

Efter en dag med udvekslinger og debatter blev 

alle disse aktører enige om den ufravigelige 

vigtighed af fælles refleksioner om at etablere 

fælles aktiviteter og netværkssamarbejde. 

Samlingen af ressourcerne ville faktisk gøre det 

muligt for de syv foreninger at styrke deres 

respektive arbejde med befolkningen ved Nokoué-

Søen, men også øge virkningen af de offentlige 

myndigheders initiativer til at gennemføre en 

dybtgående omdannelse af den sociale, 

økonomiske, miljømæssige og demokratiske 

situation for borgerne i denne region. Enhed 

skaber styrke! 
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