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Dagligvarebutik, der nyder godt af mikrolån fra Den Etiske Fond i Emmaus 
(foto: Didier Gentilhomme) 

 

Emmaus yder mikrolån i Benin 

 
- af Didier Gentilhomme, freelancefotograf, 

som har besøgt en række Emmaus-

organisationer 

- oversat af Tina Jonstrup Larsen  

- fra https://www.emmaus-

international.org/fr/actualites/2186-le-

fonds-ethique-emmaüs,-nouvelle-version,-

octroie-son-premier-prêt.html 

- fodnote af Jørgen Olsen. 

 

 

Den Etiske Fond i Emmaus støtter Emmaus 

Pahou's mikrolån i Benin (Vestafrika), hvilket 

gjorde denne gruppe til den første, der modtog et 

lån og havde adgang til kredit siden udviklingen 

af denne globale gensidige fond. 

Gennem Den Etiske Fond i Emmaus bekræfter 

Emmaus International vigtigheden af at have 

bevægelsens egne etiske og solidariske alternative 

finansielle værktøjer samt dens vilje til at forsvare 

økonomiske modeller, der giver alle mænd såvel 

som kvinder mulighed for at leve af deres arbejde. 

 

Denne fond tilbyder lån for grupper, der ikke har 

adgang til bankkredit på grund af deres 

økonomiske sårbarhed. De lån, der ydes af Den 

Etiske Fond i Emmaus, er bestemt til oprettelse 

eller udvikling af virksomheder og aktiviteter 

inden for solidaritet, social og medborgerlig 

økonomi med henblik på selvstændighed og 

opbygning af kapacitet hos de mest udstødte. 

 

https://www.emmaus-international.org/fr/actualites/2186-le-fonds-ethique-emmaüs,-nouvelle-version,-octroie-son-premier-prêt.html
https://www.emmaus-international.org/fr/actualites/2186-le-fonds-ethique-emmaüs,-nouvelle-version,-octroie-son-premier-prêt.html
https://www.emmaus-international.org/fr/actualites/2186-le-fonds-ethique-emmaüs,-nouvelle-version,-octroie-son-premier-prêt.html
https://www.emmaus-international.org/fr/actualites/2186-le-fonds-ethique-emmaüs,-nouvelle-version,-octroie-son-premier-prêt.html


 Projekt & Kultur nr. 143, juni 2020              side 11 

 
 

 
 

Patrick Atohoun på generalforsamlingen 

i Emmaus International (EI) 2016 i Jesolo, Italien. 

Her blev Patrick valgt til formand for EI 
(foto: Jørgen Olsen) 

 

Emmaus-organisationen i Pahou1, har ansøgt Den 

Etiske Fond i Emmaus om at støtte udviklingen af 

sin eksisterende mikro-kreditforening. Med dette 

lån ønsker gruppen at fordoble antallet af 

lånemodtagere (i øjeblikket 710 personer) og få 

sin aktivitet anerkendt af staten Benin. Gruppen i 

Pahou har i flere år samarbejdet med fattige 

kvindegrupper om indtægtsskabende aktiviteter 

såsom håndværk, syning, frisørvirksomhed, 

fiskeri og kvægavl gennem et mikrokredit-

program.   

 

Patrick Atohoun, som er leder af Emmaus Pahou-

gruppen, diskuterer de behov, som hans gruppe 

har identificeret, og profilen af kvinderne, de 

støtter: "Vi arbejder med fattige kvinder, der, fordi 

de ikke har de rette identitetspapirer til at få 

adgang til finansielle institutioner, ikke har fundet 

noget andet alternativ end at gå til lånehajer. 

Nogle af dem har også været ofre for regeringens 

politik til forbedring af bolig- og levemiljøer, der i 

et ønske om at fordrive fattigdom væk fra gaderne 

har tvunget dem til at forlade deres arbejdspladser, 

boder og varer. Uden en person at henvende sig 

 
1 Pahou ligger ved Benins Atlanterhavskyst mellem 

Benins største by, Cotonou, og Ouidah, som er 

til, kom disse kvinder til os for at fortælle os om 

deres situation. 

 

Desværre finder man ligheder i profilerne af disse 

kvinder. De er for det meste alene: enker, der 

ufrivilligt er blevet familieoverhoveder, da de er 

blevet forladt af deres mænd eller er blevet ofre 

for polygami. Disse kvinder, som de fleste 

kvinder her i Benin, kan hverken læse eller skrive. 

Det er af alle disse grunde, at vi i Emmaus Pahou- 

gruppen besluttede at lægge planer for dem, at 

stole på dem og at samarbejde, så de kan forsørge 

deres familier. Vi forsøger så godt som muligt at 

give dem en ny status, men også at støtte dem i at 

kæmpe for deres grundlæggende rettigheder.” 

 

Mikrokreditterne startede i sin eksperimentelle 

fase for omkring ti år siden; men aktiviteten blev 

formaliseret og udvidet i begyndelsen af 2017. I 

dag arbejder 5 personer i mikrokredit-enheden i 

Emmaus Pahou: en embedsmand med ansvar for 

at koordinere aktiviteten, en assisterende leder, to 

lånerådgivere og en kasserer. 

 

historiens største slaveudskibningshavn, jf. billedet i 

http://gtu.dk/PK140-15.pdf  

http://gtu.dk/PK140-15.pdf

