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Fra skolen i landsbyen Villy nær Ouagadougou, Burkina Faso 

(foto: Benoît Naveau) 

 

At kombinere grunduddannelse og faglig uddannelse  

– Baobab’s fornyende projekt i Burkina Faso 
 

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

- interview ved Benoît Naveau 

- oversat af Julien K. M. Murhula. 
 

 

Møde med Fulgence Yameogo, koordinator for 

foreningen Le Baobab. 

I og omkring Ouagadougou i Burkina Faso har 

foreningen ”Le Baobab” til formål til at udbrede 

økologisk landbrug. Foreningen har ligeledes til 

formål at resocialisere de unge til økonomiske 

aktiviteter i deres egne landsbyer gennem en 

kombineret uddannelse. Der arbejdes med læse- 

og skriveundervisning i fransk og lokale sprog 

såvel som praktisk træning i økologisk 

grønsagsdyrkning. 

Hvordan er projektet startet? Hvad er projektets 

mål? 

Vi har i landsbyen Villy konstateret, at børn 

forlader skolen tidligt for at forsøge at tjene 

penge. Nogle engagerer sig i småhandel, andre 

tager til byerne eller til nabolandene.  At indskrive 

børn i skolen er ikke sædvanligt i denne landsby, 

som fik sin første skole i 1980'erne. De fleste 

teenagere, der dumper i skolen, forlader 

landsbyen, fordi de ikke er villige til at arbejde 

som deres forældre med landbrug og husdyrhold. 

De har på denne måde frataget deres familier 

deres arbejdsindsats. De kommer i stedet til at 

forøge antallet af arbejdsløse i byen. Det var ud 

fra sådanne overvejelser, at ideen om 

alfabetiseringscentre og uddannelse for teenagere 

blev skabt. 
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Uddannelsen henvender sig til dem, der har 

forladt skolen, og dem, der aldrig har gået der - af 

de 9-15-årige. Uddannelsen tager udgangspunkt i 

elevernes kultur. Uddannelsen er tosproget (det 

handler om det lokale sprog, mooré og fransk) og 

varer i fem år. De første to år er der lagt vægt på 

mooré og talforståelse. I de følgende år gives der 

mere plads til fransk på bekostning af mooré. 

Uddannelsen kombinerer teori og praktik. På det 

praktiske plan består det grundlæggende 

undervisningsstof af økologi efterfulgt af fag som 

skrædderarbejde, murerarbejde og tømrerarbejde. 

Efter fem år vil eleverne have mulighed for at få 

et eksamensbevis - i stedet for seks år i det 

almindelige uddannelsessystem. De yngste kan 

fortsætte deres uddannelse i gymnasium. De 

ældste kan indgå i en faglig oplæring, eller de kan 

vælge at forsøge sig som selvstændige. 

Hvor langt er I nu? 

Lige nu findes der to fungerende centre, som 

modtager 80 elever. Det første er fire år gammelt, 

og det andet er i sit andet år. De har allerede 

opnået tilfredsstillende resultater. Eleverne taler 

fransk, læser og skriver på begge 

undervisningssprog. De er også uddannet i 

erhvervsfag, der gør dem bedre end andre på deres 

alder. Desuden producerer disse unge planter, som 

de sælger i regntiden i genplantningskampagner, 

grøntsager til deres kantine og laver et lille opdræt 

af avlsfår eller fjerkræ. Disse centre er meget 

populære og benyttes af mange mennesker, idet de 

er tilpasset befolkningens hverdagsliv.  

Som en del af deres undervisning bliver eleverne i 

stand til at udføre nogle aktiviteter i landbrugsfag 

sammen med deres forældre. På statsligt niveau er 

det et bidrag til en alsidiggørelse af 

undervisningen og til at øge andelen af 

mennesker, der har deltaget i skolegang. Centrene 

er anerkendt og bliver tilset fra det provinsielle 

uddannelsesvæsen på lige fod med de andre 

(almindelige) skoler. 

Er det at undervise i det lokale sprog en fordel for 

unge mennesker? 

Når barnet er tvunget til at lære fransk og skal 

lære kursets indhold på samme tid, er det nogle 

gange skræmmende for de elever, der kommer i 

kontakt med det franske sprog for første gang 

sammen med deres første skoledag. Når man 

begynder på modersmålet, kan barnet meget 

nemmere forstå, hvad der bliver forklaret. Hos os 

hører eleverne deres lærer tale et sprog, de 

allerede forstår. Der skabes tillid mellem barnet 

og underviseren. Denne situation bringer dem 

tættere på hinanden.  

Har dette projekt haft en positiv effekt på unges 

opfattelse af agroøkologi? 

Vi hører ofte sætningen: "Hvis du dumper i 

skolen, vender du tilbage til jorddyrkning." Her 

værdsætter vi dyrkning af jord. I dag er disse unge 

mennesker klare over, at landbruget er grundpillen 

i landets økonomi. Jordens bevarelse og 

forfædrenes teknikker er en garanti for 

overlevelse. Eleverne er helt vilde med 

praktikdelens øvelser, og de giver deres læring 

videre til deres forældre. 

Man forestiller sig, at der stadig venter et stort 

arbejde med alfabetisering og uddannelse af 

ungdommen. Hvad er dine fremtidige mål eller 

planer i denne forbindelse? 

Der er en stærk tilstedeværelse på disse centre, 

fordi de opfylder befolkningens behov. Vi regner 

med at åbne nye klasser for at imødekomme den 

store efterspørgsel i landsbyen. Vi vil endvidere 

gentage erfaringen fra Villy i andre landsbyer. 

Ved afslutningen af uddannelsen ønsker vi at 

støtte disse unge mennesker gennem praktik, der 

forbedrer deres evner. Derefter vil de blive støttet 

fagligt og økonomisk i deres første skridt ind i den 

voksne verden, f. eks. ved at vi yder dem lån 

(mikrokredit). 
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