
Beboerprojekt for forsyning af vand fra søen Nokoué i Benin 

Budskab fra Emmaus Internationals repræsentantskab 

- oversat fra fransk af Gunver Bjærre. 

I forbindelse med Emmaus Internationals repræsentantskabsmøde i Tohouè, Benin, kunne medlemmerne 

blive informeret om projektet, besøge installationerne på stedet og møde de mange forskellige lokale aktører, 

heriblandt de lokale ansvarlige for projektet, Emmaus-teamet i Pahou. 

 

Repræsentantskabsmedlemmerne glæder sig over installationernes kvalitet og udbredelse, som til dato har 

givet 65.000 personer permanent adgang til vand, som kan drikkes. De fremhæver 6.000 familiers deltagelse 

i en brugerforening, som har ansvar for at administrere udstyret. De har allerede konstateret de første synlige 

konsekvenser, især hvad angår levevilkår for kvinder og børn. De glæder sig over tiltag for at forøge den 

hygiejniske standard. Tiltag, som de mener, bør styrkes og forlænges. 

 

Medlemmerne blev desuden bekræftet i, at der var fastlagt procedurer til vedligeholdelse af installationerne 

samt struktur for administration af driften. Den igangværende etablering af rensningsanlæg for spildevand fra 

de offentlige toiletter under beboerprojektet har ligeledes haft deres fulde opmærksomhed. 

 

Nødvendige tiltag for det fortsatte arbejde: 

- Planlægning af en evalueringsfase med relevante indikatorer, især mht. sundhed og forbedring af kvindernes 

levevilkår. 

- Styrkelse af især de lokale myndigheders involvering og bevarelse af beboernes deltagelse i forvaltningen. 

- I årene fremover styrkelse og cementering af det dynamiske samarbejde, der pt. gør sig gældende mht. 

realisering af projektet. 

 

Repræsentantskabets medlemmer fremhævede, at tiden er kommet til, for Emmaus-bevægelsen og dens 

medlemsgrupper, at gøre brug af denne enestående og forbilledlige erfaring, mht. hvordan de fattigste 

befolkningsgrupper kan få adgang til vand og rensning af spildevand (støttet af omkring hundrede Emmaus-

grupper, Abbé Pierre Fonden
1
 og San Zeno Fonden, EU, regionen Ile de France samt byen Brest) med det 

formål at styrke projektet inden for Emmaus-bevægelsen. Det indebærer, at man går ind i et aktivt 

samarbejde med borgerne for at styrke deres kompetencer, så de kan tage del i forvaltningen af 

infrastrukturer. Det gør det også nødvendigt aktivt at modarbejde privatisering af vandforsyning, som det 

sker overalt i verden, og som er en hån mod de fattigste befolkningsgruppers fundamentale rettigheder. Vi 

skal derimod fremme udarbejdelse af politikker, som kan forankres på alle niveauer (lokalt, nationalt, 

regionalt, internationalt) i anerkendelse af fælles goder og af, at de dårligst stillede er nødt til at deltage i 

udviklingen af disse politikker. 

 

Repræsentantskabet ser i dette pilotprojekt i Nokoué en illustration af, hvad Emmaus-bevægelsen mener med 

begrebet international solidaritet. 

 

Tohoué, 27. april 2014. 

                                                           
1
 Emmaus arbejder med indsamling, sortering og salg af brugte effekter som den absolutte hovedaktivitet, og de fleste 

Emmaus-medlemsorganisationer modtager slet ikke - eller kun i begrænset omfang - økonomiske bidrag fra fonde og 
enkeltpersoner. Men "Fondation Abbé Pierre" er netop sat i verden for at modtage og uddele penge. Fonden er 
medlem af Emmaus på lige fod med de flere hundrede andre medlemmer og dominerer ikke specielt på møderne. 


