
Vand til alle sider 

 
Offentliggjort som blogindlæg på www.u-landsnyt.dk den 20. marts 2014. 

 

 

På den internationale vandforsyningsdag den 22. marts må vi huske at sende varme tanker 

til alle de ca. 800 millioner mennesker, der ikke har adgang til rent vand. 
 

Forestil dig at bo i et træhus, som er bygget på pæle i en sø, altså med vand til alle verdenshjørner 

og nedenunder! Og dette vand er ganske forfærdelig forurenet og usundt, eftersom det fungerer som 

kloak for mennesker og dyr i mange kilometers omkreds i et tætbefolket område!  

 

Således er vilkårene for tusindvis af mennesker af Toffin-folket i Benin, et folk, der for mange år 

siden ikke havde andet valg end at slå sig ned langs Nokoué-søens bredder og for nogles 

vedkommende helt ude i søen, som egentlig er en lagune; for der er hul igennem ud til Guinea-

bugten. Var de ikke flygtet ud i søen og til de sumpede områder på bredden, ville de være blevet 

fanget som slaver og sendt til det amerikanske kontinent. 

 

I alt bor ca. 125.000 toffiner ved eller i Nokoué – de lever primært af fiskeri og en lille smule 

håndværk, handel samt kvægavl og lidt gartneri og agerbrug på enkelte jordarealer på søbredden. 

 

Når man er henvist til at drikke forurenet vand, betyder det ikke alene, at den umiddelbare 

livskvalitet er lav, fordi den pågældende aldrig er ved rigtig godt helbred – og ikke kan præstere 

maksimalt, når det gælder indkomstskabende aktiviteter. Og fremtidsperspektiverne snævrer sig 

ind. Et svækket barn eller ungt menneske er mindre modtagelig for alle former for uddannelse.  

  

For ti år siden hed det sig, at en femtedel af klodens befolkning ikke havde adgang til rent 

drikkevand. I dag ligger tallet på ca. 800 millioner, og det giver ikke ret meget over en tiendedel. 

Det er den slags, der bl.a. fremhæves i kampagnen ”Verdens bedste nyheder”. 

 

Der er også et håb for toffinerne. Emmaus International er markant til stede i Benin og har været det 

siden slutningen af firserne. Dengang var bevægelsen en del af det civilsamfund, der var med til at 

fremkalde et fredeligt systemskifte, så demokratiet blev indført og har været der siden. 

 

Emmaus-projektet ved Nokoué - http://emmaus-

international.org/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=129&limit=1&limit

start=2&lang=english handler om at bore så dybt efter vand, at der kommer rent vand op. Ni 

landsbyer med til sammen 70.000 indbyggere, over halvdelen af de 125.000 toffiner, har fået hver 

sin boring med tårne, som leverer vand til i alt 154 vandposter og 139 sanitære enheder med 

toiletter og vaskefaciliteter. En omfattende opsøgende kursusvirksomhed forbedrer viden og 

bevidsthed om vand, sanitet og hygiejne.  

 

Emmaus mener, man skal samarbejde med de dårligst stillede i enhver sammenhæng; men 

samarbejde betyder også, at den svage part skal styrkes i selv at medvirke, så udefrakommende 

teknisk og økonomisk involvering kan aftrappes. Solidaritet skal have betydningen ”at gøre solid”. 
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Til at fremme dette formål er oprettet Foreningen for Brugerne og Forvalterne af Vand og Sanitet i 

Nokoué = l’Association des Usagers et Acteurs de l’Eau et de l’Assainissement à Nokoué 

(AUAEAN). Foreningen er befolkningens talerør i forhold til Emmaus-projektet, og når Emmaus-

engagementet en gang skal aftrappes, skal foreningen være talerør over for Sô-Ava kommune, som i 

henhold til beninsk lovgivning skal overdrages det formelle ansvar for at drive vand- og 

sanitetsinstallationerne og opkræve den nødvendige brugerbetaling.   

 

På den seneste generalforsamling den 11. december 2013 i AUAEAN deltog over 250 mennesker,  

jf. http://emmaus-

international.org/images/stories/05_publications/06_eexpress/pdf/eexpress24_en_bd.pdf - 

ikke dårligt, når det normalt hedder sig, at det er svært at finde en afrikansk folkelig forening, der 

har over 15-20 medlemmer.  
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