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Møde med landmænd fra Damgagui i Burkina Faso 

- fra kvartalsblad nr. 140 fra Terre-gruppen, Belgien, forår 2013 

- af Benoît Naveau, koordinator hos ”Autre Terre” for solidaritetsprojekter i Vestafrika 

- oversat af Naja Egede Kristensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto: Benoît Naveau) 

 

NGO’en APIL, Autre Terre’s partner i Burkina 

Faso, støtter 1.200 landmænd (der blander opdræt 

med agerbrug) med at forbedre deres levevilkår 

gennem bedre forvaltning af deres besætninger. 

 

Som ansat i Autre Terre er jeg årligt i Burkina 

Faso. Mit og mine kollegers arbejde - de, der er 

udstationeret i Burkina Faso (Romuald og 

Christian) - er at opretholde forbindelserne med 

vores partnerorganisationer og at sikre, at vores 

fælles arbejde med at støtte den lokale befolkning 

går godt. I forbindelse med min seneste rejse i 

januar 2013 mødte vi landmændene i landsbyen 

Damgagui. Disse landmænd er hovedsageligt 

fulbeer (landmænd fra Sahel-Sahara regionen), et 

folkeslag, der praktiserer traditionelt husdyrhold.  

De bor i en landsby, der består af traditionelle 

hytter uden adgang til elektricitet eller rindende 

vand.  

Takket være APIL og Autre Terre er 

levevilkårene i landsbyen forbedret, idet en ko, 

der før kun producerede to liter mælk om dagen, 

nu producerer fem liter. Dette har resulteret i en 

fordobling af indkomsten for landmændene.  

Det blev muliggjort takket være uddannelser, som 

APIL sørgede for, vaccinationer, daglig 

vejledning fra konsulenter og en god kost. 

Landmændene er også blevet uddannet til at 

håndtere deres besætninger bedre, idet de ikke har 

brug for 100 dyr, der er ved at dø af sult, men for 

20 raske kreaturer.  

APIL har også etableret et mejeri, der køber 

landmændenes mælk til en rimelig pris (som 

landmændene selv fastsætter på en 

generalforsamling) og sælger den videre til 

befolkningen i byerne. I 2012 har mejeriet 

produceret 66.000 liter mælk og yoghurt, hvilket 

har medført et overskud på næsten 8.000 euro. 

Dette overskud vil øge mejeriets 

produktionskapacitet. Faktisk kan mejeriet på 

nuværende tidspunkt ikke behandle al den 

producerede mælk.  

Landmændene er organiseret i grupper, der igen 

samles i en føderation. Snart vil det være denne, 

der styrer mejeriet med støtte fra APIL. 

Landmændene kan styre mælken hele vejen fra 

koen til forbrugerne. De vil sammen kunne 

afgøre, hvordan man bedst bruger fordelene ved 

mejeriet. Så den dag, APIL ikke længere kan 

sørge for uddannelse eller betale konsulenter, er 

det dem selv, der kan tage styringen, så de nye 

landmænd kan nyde godt af den støtte, de har 

modtaget. 
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