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Økologisk certificering i Burkina Faso 

- af Christian Legay, udsendt som regional 

koordinator i Vestafrika af Autre Terre - 

bosat i Ouagadougou (Burkina Faso) 

- fra kvartalsblad nr. 135, vinteren 2011, 

fra Terre-gruppen, Belgien 

- oversat af Patricia Langvad Jensen 

- fodnoter af Jørgen Olsen. 

 

Økologisk landbrug har eksisteret i Burkina Faso i 

mere end 20 år, men er næsten udelukkende rettet 

imod eksport (mango, sesam, sheasmør...). Disse 

eksportprodukter certificeres af udenlandske 

organisationer. Opnåelse af certificering er meget 

dyr, og det er derfor ikke muligt for ret mange 

producenter at certificere deres økologiske 

produkter, fordi salgsprisen så ville være 

utilgængelig for forbrugerne. 
 

I Burkina Faso har forbrugerne ingen adgang til 

de økologisk certificerede produkter. Nogle 

forbrugere er holdt helt op med at købe grøntsager 

eller frugt på grund af den upassende brug af 

kemikalier, som er meget giftige og sundheds-

farlige. De mest afgørende begrænsninger for 

lokal økologi er fraværet af organiserede rammer, 

med andre ord fraværet af et nationalt organ til at 

koordinere produktion og afsætning. 

  

Konfronteret med disse kendsgerninger blev Det 

Nationale Råd for Økologisk Landbrug
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(CNABIO) officielt stiftet den 31. marts 2011 af 

omkring 40 aktive aktører inden for området  

– som opfølgning på flere års engagerede 

overvejelser. Initiativet har allerede modtaget stor 

opbakning fra ministeriet for landbrug og 

vandforsyning.  
 

CNABIO’s hovedformål er at udvikle 

producenternes økologiske produktion og få 

afgrøderne frem til forbrugerne i Burkina Faso.  

Organisationens rolle er at være en ramme for 

erfaringsudvekslinger og sammenhold for 

producenter, handlende, forbrugere m.fl.  
 

I de kommende tre år er den største udfordring at 

være med til at udtænke og indføre love og 

                                                        
1 På fransk ”le Conseil National pour l’Agriculture 
Biologique”. 

forordninger, som favoriserer den økologiske 

produktion, dvs. kontrol, certificering mv. Det 

ville sige, at der udvikles nationale bestemmelser, 

som tager højde for de gældende begrænsninger 

og betingelser.  
 

Produktionen skal udvikles, så kvaliteten af 

afgrøderne kan leve op til både de internationale 

(især de europæiske) og de vestafrikanske normer 

og krav.  
 

CNABIO forsøger at indrette finansieringen af 

certificeringen, så den ikke bliver for dyr for den 

enkelte producent. Der tales om et 

”deltagerorienteret certifikationssystem”.
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Endelig arbejder man på at promovere de 

økologiske produkter i Burkina Faso ved at 

bevidstgøre befolkningen om dennes 

egeninteresse i at forbruge disse produkter 

(sundhed og bevarelse af miljøet). 
 

Autre Terre varetager opgaven som informations- 

og organisationssekretær for CNABIO’s 

forretningsudvalg. Autre Terre’s 

partnerorganisationer i Burkina Faso, som alle er 

aktive omkring agerdyrkning og miljøspørgsmål, 

kan drage fordele af de aktiviteter, som denne nye 

struktur gennemfører. Producenterne af 

grøntsager, honning, mælk og andre produkter vil 

få støtte til at certificere deres produkter. Der vil 

blive organiseret uddannelse i økologisk 

produktion og i overholdelse af CNABIO’s 

normer. Autre Terre kan ligeledes bidrage med 

ekspertise og erfaringer fra deres andre partnere i 

Vestafrika
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 omkring agerbrug og miljø til 

medlemmerne af CNABIO. 
  

På mellemlang sigt kan forbrugere i Burkina Faso 

takket være CNABIO og dets medlemmer drage 

fordele af en bred vifte af økologisk certificerede 

kvalitetsprodukter til en omkostning, der er 

tilpasset deres købekraft.
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2 På fransk ”un système de certification participatif”. 
 

3 Her tænkes bl.a. på foreningerne Assador og 
Assaghsal i Tessalit i det nordlige Mali. 
 

4 Franskkyndige kan læse mere om Autre Terre på 

www.autreterre.org  

 

http://www.autreterre.org/

