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Nokoué-Søen i Benin 
(foto: Emmaus International) 

 

Solidaritet for vand: 
Emmaus International på UNESCO’s “Borgere for Planeten”- Platform 

 

- af Emmaus International 

- oversat af Sara Grund Sørensen fra 

Solidarity for water: Emmaus 

International on the UNESCO 

"Citizens for the Planet" platform 

(emmaus-international.org) 

 

I lyset af klima-nødsituationen sætter UNESCO 

fokus på en række nyskabende borgerprojekter, 

som andre kan lære noget af. Dette sker på 

platformen Grønne borgere 2020 (Green 

Citizens 2020). Disse projekter har alle en specifik 

lokal påvirkning på befolkningen inden for 

området vedvarende udvikling og økologi. 

Emmaus International er blevet kontaktet og 

derigennem opfordret til at deltage i dette projekt 

ved at fortælle om projektet ”Solidaritet for Vand 

på Nokoué-Søen”. Projektet blev igangsat i 2006 i 

på opfordring fra en forening af fiskere på 

Nokoué-Søen. 
 

Kapacitetsopbygning af lokale kræfter er 

grundlæggende for dette deltagelsesbaserede 

forvaltningsprojekt for at sikre tilgang til 

drikkevand, sanitet og hygiejne. Ideen var 

derudover at gøre det muligt for de mest udstødte 

at tage ejerskab over deres rettigheder og være 

aktører i kampen for forandring. Dette er et 

specifikt kendetegn ved Emmaus-Bevægelsen.  

 

På nuværende tidspunkt bliver adskillige 

udviklingsmæssige muligheder undersøgt. En af 

de primære måder for at udvikle projektet er ved 

at overgå til solenergi. Dette vil medføre en 

reduktion af udgifterne til elektricitet, som 

forsynes vha. en generator, samt en minimering af 

det miljømæssige fodaftryk. Dette er af yderste 

vigtighed på grund af det høje niveau af 

forurening i søen.  
 

Gennem platformen inviterer UNESCO donorer, 

medier og frivillige til at opdage disse projekter 

samt støtte ønsket om forandring for mange civile 

samfundsaktører.  
 

Inkluderingen af vandprojektet er en stor 

anerkendelse af Emmaus Internationals 

handlinger, takket være alle de involverede 

grupper. Det er derudover en mulighed for at gøre 

denne aktion mere vedvarende, så den fortsat kan 

kæmpe for sociale forandringer! 
 

Opdag denne platform og find ud af mere om 

projektet ”Solidaritet for vand på Nokoué-Søen” 

via dette link: 

https://www.unescogreencitizens.org/ (på engelsk 

og fransk) 
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