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- oversat af Mette Lindbæk Abrahams fra fransk http://gtu.dk/oekoturisme_i_benin.pdf  

som er rigt illustreret 

 

En kultur- og naturmosaik 

Benin ligger i Vestafrika ved Guinea-golfen med udsigt til Atlanterhavet sydpå. Landet har fire 

naboer: Burkina Faso og Niger mod nord, Nigeria mod øst og Togo mod vest. Der bor 10 mio. 

mennesker (lidt mindre end i Belgien), hvoraf størstedelen er kvinder og unge under 15 år. 

Landets areal er 114.763 km2 (ca. en femtedel af Frankrigs areal), og det har en demokratisk 

styreform med vekslende magtskifte samt ytringsfrihed. 

 

Den politiske hovedstad er Porto-Novo, en rolig administrativ by med en kolonialarkitektur, 

mens den økonomiske hovedstad er Cotonou, en meget levende handelsby grundet sin 

selvstyrende havn. Industrien består af tekstil-, olie-, øl-, vand- og elektricitetsproduktion, 

mens råstofproduktionen dominerer: Ud over levnedsmidler (jordnødder, yamsrødder, majs 

og maniok) findes især bomuld. Befolkningen lever også af fiskeri og kvægavl. 

 

Overfladeforholdene består af en kystslette med mosestrækninger, søer og laguner samt en 

højslette med skovklædte bakker. Derudover findes bjergmassivet Atacora, som er 658 m 

højt, samt Niger-sletterne. 

 

Sydpå findes et subækvatorialt klima, der har to regnperioder (april-juli og oktober-

november) og to tørkeperioder (august-september og december-marts). Nordpå findes et 

tropisk halvfugtigt klima, der har én regntid (maj-oktober) og én tørkeperiode (november-

april). Temperaturerne varierer mellem 15 og 40 grader. De bedste måneder at besøge landet 

er november til marts (samt april nordpå) og juli til august. 

 

I det 17. århundrede udbredte det magtfulde Dahomey-kongerige sit herredømme på de 

omkringliggende territorier.  
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I 1850 begyndte den franske indtrængning. Hovedstaden Abomeys sidste konge, Béhanzin, 

forsøgte at gøre modstand; men landet blev en fransk koloni, som først blev uafhængig i 1960. 

Marxismen og leninismen blev brugt som politisk og økonomisk vejviser mellem 1975 og 

1989. I 1990 åbnede en overgangsregering uden uoverensstemmelser dørene for et 

flerpartidemokrati. 

 

Der findes omkring halvtreds etniske grupper i landet, hvoraf de største er fon, adja, yoruba 

og bariba, som har bibeholdt deres autenticitet og bidrager til Benins rige kulturarv. 

Mundtlige overleveringer som Guèlèdè, der er en del af Unescos verdensarv, samt 

trosretninger og religiøse skikke præger dagliglivet. Omkring 60 % af befolkningen er 

analfabeter. Religionsdiversiteten vidner om samfundets styrke, hvor kristne (42 %) og 

muslimske (22 %) befolkninger omgås hinanden uden problemer. Animisme (37 %) er også 

udbredt. Benin er desuden hjemsted for voodoo. Behovet for at tilhøre ét og samme land samt 

viljen til at leve sammen i fred er fast forankret i de forskellige etniske grupper i hele landet 

med forskellige sprog, religioner og politiske overbevisninger. 

 

Den etniske og religiøse diversitet ses især i de autentiske ritualer, den traditionelle og 

moderne dans og musik, de historiske steder, som fx Abomey-paladset, pælelandsbyen 

Ganvié, Ouidah, voodoos oprindelsessted, Bétamaribé-borgene af banco (soltørret ler) samt 

kunstneriske værker, der beretter om fortiden. Kunst og håndværk er en stor del af 

hverdagen. 

 

Benin har hverken deltaget i krige eller har været udsat for epidemier, og der findes ret få 

mineralske ressourcer – derfor har det længe været et ukendt land. Dog findes der rigelige 

muligheder for at opleve økosystemer og naturreservater, som Pendjariparken og 

nationalparken W samt den vilde fauna: elefanter, løver, antiloper, aber, bøfler og flodheste. 

Der er blevet påbegyndt beskyttelsesaktioner for havskildpadder, søkøer og hyænehunde. 

 

En grøn, solidarisk rejse 

Den solidariske og grønne rejse er ansvarlig og bæredygtig, da der anvendes de samme 

principper som i en retfærdig handel: rejsen er solidarisk på den måde, at det er til fordel for 

den lokale befolkning, fordi det giver en ekstra fortjeneste.  



Rejsen er grøn, fordi den foretages med respekt for miljøet, og aktiviteterne for den biologiske 

mangfoldighed hjælper til at udligne kulstofudslippet. 

 

Et solidarisk tiltag er bl.a. at NGO-organisationen Eco-Bénin fordeler de lokale 

serviceomkostninger således: 45 % går til diverse afgifter, 25 % til den lokale udvikling, 20 % 

til vedligeholdelse af vejene og 10 % til driften. I overensstemmelse med landsbyernes 

interesse går en del af beløbene til de personer, der leverer tjenesteydelser, såsom guider, 

restauratører, hotelværter osv. En anden del går til lokalsamfundet gennem et udvalgt projekt 

således at alle kan drage fordel af turismen. På den måde kan befolkningen fortsætte med at 

bo i landsbyerne med deres familie og er ikke nødsaget til at flytte til storbyen. 

 

Et grønt tiltag er, at Eco-Bénin overalt i landet tilbyder værterne en Carbon-Action, der skal 

udligne forureningen, der hovedsageligt er forårsaget af flytninger. Et eksempel sydpå er 

plantningen af to millioner mangrovetræskud ved Ahémé-søen. Disse beplantninger skal 

fæstne søbredden, fremme fiskestanden og indfange CO2. I den nordlige ende af landet har 

man introduceret en form for ildsteder til madlavning, der bruger mindre brænde og kan 

bortlede røgen, hvilket er et tiltag mod skovrydningen og kan forbedre kvindernes arbejde. 

 

Det handler ikke om byggepladser og humanitære rejser. Formålet er først og fremmest at 

kunne nyde rejsen og slappe af. I Benin lever indbyggerne i årstidernes og musikkens rytme,  

mens de modsiger sig tidens tyranni og tager sig god tid til at hilse på hver person, de 

passerer. Børnene hilser de ”Hvide” velkommen med det muntre udtryk ”yovo”. Traditionerne 

farves af det moderne, da landet får flere og flere tilhængere af mobiltelefoner og internettet i 

de egne, hvor der findes internet og elektricitet. 

 

Det kræver en åben og modtagelig indstilling samt ydmyghed at begive sig rundt i et land som 

Benin og at kunne tilpasse sig virkeligheden i stedet for at få den indrettet efter sine behov. Et 

citat af Proust er: ”En ægte opdagelsesrejse består ikke i at lede efter nye landskaber, men 

derimod i at få nye øjne.” 

 

 

 



En pionerorganisation i Vestafrika 

Eco-Bénin (Benin Ecotourism Concern) kunne i 2014 fejre 15 års jubilæum inden for 

økoturisme og solidaritet. Gautier Amoussou, som er skov- og landbrugsingeniør fra Cotonou 

Universitet, dannede i 1999 organisationen for at promovere projekterne i Benin. 

Organisationens hold består i øjeblikket af mere end 10 personer med forskellige baggrunde 

og kompetencer. 

 

Eco-Bénin bruger økoturismen som økonomisk støtte for udviklingen af lokalsamfundene, 

både i områder, hvor indtægterne inden for fiskeri og landbrug er lave samt i egne med truet 

eller dårligt udnyttet natur- og kulturarv. Organisationens aktiviteter stræber efter en 

udvikling, som først og fremmest er til fordel for de lokalsamfund, der modtager turisterne, og 

som hjælper til at beskytte deres naturresurser og kulturelle identitet. 

 

Alle Eco-Bénins projekter er drevet af værtssamfundene med hensigten på længere sigt at 

blive uafhængige inden for planlægningen af økoturismen og værdigrundlaget i deres 

landsbyer. Eco-Bénin følger med i aktiviteterne, der skal udvikle den lokale økonomi: 

opførelse af økologiske boliger, renovering af gårde, etablering af grønne museer, anlæggelse 

af campingpladser og overnatningssteder hos lokale, osv. 

 

Eco-Bénin er pioner inden for økoturisme i Vestafrika med Gautier Amoussou som 

koordinator og består i dag af et stærkt nationalt netværk af tolv medlemmer, der udveksler 

idéer og erfaringer. Hvert andet år organiserer Eco-Bénin en Solidarisk Karavane, hvor folk 

fra Syd og Nord inviteres til at besøge en række økologiske og solidariske projekter i Benin, 

Togo og Burkina Faso. Solidarisk Karavane har fundet sted tre gange, og senest i november 

2013 med en stigende succes. Mere end tyve karavaneførere deltog med åbenhjertig 

entusiasme. 

 

Rundrejsemuligheder med Eco-Bénin 

Eco-Bénin tilbyder rundrejser rundt i landet over flere dage, hvor deltagerne kan besøge 

forskellige steder i landet med en beninsk guide samt lokale rundrejser i løbet af én dag eller 

blot nogle timer med mulighed for at se nærmere på lokale særegenheder i bestemte 

områder. På den måde har alle rejsende mulighed for at tilpasse deres rejse efter eget behov. 



 

En beninsk guide følger den rejsende på rejsen fra start til slut. Alle Eco-Bénins rundrejser i 

hele landet er tilgængelige for alle, i alle aldre, for enlige rejsende, grupper og familier. Der 

findes både standardrejser eller skræddersyede rejser med temaer som sport, kultur, osv. 

samt ekskursioner. 

 

Eco-Bénins rundrejser er overraskende og underholdende. Organisationen tilbyder smukke 

naturoplevelser i forskellige landskaber, møder med forskellige folkegrupper og levemåder, 

deltagelse i landsbylivet og de daglige aktiviteter samt autentiske beninske bygninger og 

traditionelle boliger. En rejse gennem Benin er en oplevelse i beskyttet natur, uforstyrret ro 

med en afslappet stemning og varme smil. 

 

Eco-Bénins rejser, praktikophold og frivillige arbejde lægger vægt på ægte kulturoplevelse, og 

levevilkårene er simple. Overnatningsmulighederne spænder fra standardhoteller til 

autentiske økohytter (man kan sove under åben himmel på Tata Sombas terrasser) og privat 

indkvartering. Maden er primært baseret på lokalt dyrkede produkter: det kan ikke blive 

mere økologisk! Eco-Bénin holder altid øje med, at overnatningsstederne er rene, sikre og 

komfortable. 

 

Steder, der er værd at besøge 

Possotomé og Ahémé-søen i det sydvestlige Benin lever primært af fiskeri og den berømte 

mineralvandskilde. Områdets templer og hellige skove gør det til et oplagt sted at opleve 

voodookulten og dens traditioner. De små, smukke strande byder på ren afslapning under 

kokospalmerne. Fugleinteresserede kan sejle i kano på søen, hvor der findes talrige fugle. Der 

tilbydes adskillige rundrejser med fokus på voodoo, traditionelt fiskeri, lægeplanter, lokalt 

håndværk og Mona-aberne. Der ligger en bar, en restaurant, en hytte og en campingplads ved 

søens bred. 

 

Koussoukoingou ligger i Atakora-bjergkæden i det nordvestlige Benin og har omkring 300 

beboere, der tilhører Bétammaribé-folkeslaget. Landsbyen lever primært af landbrug og har 

omgivelser med rig natur samt en særlig arkitektur, der kan ses i de traditionelle hytter, tatas 

somba.  



Man bliver ledsaget af lokale guides i landsbyen og på vandring mellem savannen og skoven. 

Overnatning på terrassen giver en helt unik oplevelse af disse berømte konstruktioner. 

 

Tanongou ved indgangen til parken Pendjari har næsten 2.000 beboere fra folkeslaget 

Gourmantché. Landbrug er byens primære aktivitet. Der er mulighed for at bade i de 

grønklædte vandfald, og Eco-Bénins guider tilbyder to forskellige vandreture og et besøg i 

landsbyen. Det er muligt at bo og spise direkte hos de lokale samt at deltage i byens dagligliv. 

 

Byerne Alfakoara og Karimama ligger i udkanten af nationalparken W, som er det største 

beskyttede område i Vestafrika. I byerne bor folkeslagene fulbé, mokollé, djerma, dendi, 

bariba, gourmantché og hausa, som er meget stolte af deres kulturer. De primære aktiviteter 

er landbrug og håndværk, især uld. Alfakoara er kendt for sit vandhul med elefanter, og 

Karimama er kendt for sine smukke landskaber ved floden Niger. Overnatning og spisning 

foregår i fulbé- og mokolé-lejrene. 

 

Avlo, der ligger mellem havet og lagunen, har en velbeskyttet natur, og beboernes levevis er 

præget af fiskeri og dyrkning af kokospalmer. Der findes saltværker og røghytter, hvor 

kvinder og børn tørrer fisk – alt sammen præget af voodootraditioner. Befolkningens primære 

aktiviteter er kurvemagerarbejde og vævning, og området er ideelt til fugle- og 

stjernebeskuelse. 

 

Vores etiske regler 

At rejse er en naturlig ret for alle og en vigtig faktor for fred og forståelse af verden. Alle 

rejsende er ansvarlige for at bevare freden og beskytte miljøet. Hver gang du rejser, bør du 

rette dig efter vores ti påbud for økoturisme: 

 

1. Efterlad ikke andet end fodspor – tag ikke andet end billeder. 

2. Respektér miljøets skrøbelighed. Vi skal alle, både lokale og rejsende, bidrage til dets 

bevarelse. 

3. En rejse bliver mere betydningsfuld, hvis du forsøger at lære regionernes skikke, sprog 

og kulturer at kende. Lær noget om de steder, I besøger og snak med de lokale. 



4. Respektér og støt de lokale kulturer (religioner, traditioner, håndværk, service og 

kogekunst), beboernes privatliv og værdighed – især når du er iblandt indfødte, og når 

du tager fotos. 

5. Smid ikke affald hvor som helst. Forsyn dig med en skraldepose. Efterlad dit 

overnatningssted renere, end da du ankom. 

6. Køb ikke produkter, der indeholder materialer, der har risiko for at uddø. 

7. Følg altid den angivne rejserute. Forstyr ikke de indfødte i deres naturlige bosteder, og 

beskyt dyrenes og planternes hjemsteder. 

8. Gør en indsats for at kende og støtte lokalprogrammerne for bevarelse af naturen, der 

er udsendt af myndighederne, organisationerne og foreningerne, som arbejder for at 

beskytte miljøet. Hjælp med at bevare naturen over alt i verden. 

9. Gør alt hvad du kan for at beskytte naturen på vores eneste planet, Jorden. 

10. Gå eller brug offentlige transportmidler, så vidt det er muligt. Opfordr chaufførerne til 

at stoppe deres motor, når køretøjet er parkeret. Vær venlig og tålmodig over for 

guiderne og tjenerne, som er ansvarlige for de fredelige omgivelser i turistsektoren. 


