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Burkina Faso: 

Jo større netværk desto større gennemslagskraft 

- fra nr. 146, efteråret 2014, af 

kvartalsblad fra Terre, Belgien 

- af Benoît Naveau 

- oversat af Tina Jonstrup Larsen 

- let forkortet af Jørgen Olsen. 

Autre Terre har med 14 års tilstedeværelse i 

Burkina Faso skabt et solidt netværk af 

samarbejdspartnere, hvilket gør det muligt for 

dem at forbedre deres arbejde dag for dag, hvad 

enten det handler om uddannelse, økologi-

certifikater, udveksling af tjenester eller 

fortalervirksomhed. Oprindelig havde vore 

partnere for vane at arbejde alene med deres 

støttemodtagere. Med produktionskædernes 

opståen har behovet for samarbejde imidlertid 

meldt sig. Vore samarbejdspartnere har således i 

de seneste tre år mødtes hver tredje måned for at 

udveksle erfaringer og kompetencer. 
 

De supplerer hinanden, så hvor der før var tale om 

flere isolerede programmer i det samme land, 

findes der nu ét sammenhængende program med 

flere aktører, som kan drage nytte af hinandens 

styrkeområder. Her er nogle af de konkrete 

iværksættelser:  
 

Autre Terre i Kaya støtter fire samarbejdspartnere: 

AJADD som håndterer affald, Asmade, som støtter 

små restauratører og endelig APIL og ATAD, som 

arbejder inden for landbrug. Der er nu opstået en 

synergi: AJADD samler affald fra restauratører 

med støtte fra Asmade, og sammen køber de 

produkter fra ATAD og APIL en gros. 

Målgrupperne får således større interesse i at 

deltage i de aktioner som de fire strukturer 

foreslår. 
 

Autre Terre’s regionale koordinering i Ouaga-

dougou (med tre heltidsansatte) står bag CNA-Bio: 

Nationalrådet for økologisk landbrug. Dets udfor-

dring er med få midler og deltagerbaseret at cer-

tificere det økologiske landbrug i Burkina Faso. 

Certificeringskravene ligger allerede klar, så nu 

handler det bare om på nationalt plan at tale for 

lovstempling. Certificeringen imødekommer 

ønsket om at strukturere markedsføringen af 

økologiske varer i Burkina Faso for dermed at 

kunne udbyde en bred vifte af økologiske varer til 

en rimelig pris. Til dette formål er de eksisterende 

butikker inviteret til at præsentere produkter fra 

foreninger, grupperinger eller virksomheder.     
 

For det tredje fremmer synergien mellem 

samarbejdspartnere udvekslingen af kompetencer. 

Økologisk landbrug er en produktionsmetode, 

hvor landmanden præcist skal kende en lang 

række parametre og handle forskelligt fra sag til 

sag. Uddannelse er derfor afgørende og skal være 

langsigtet. Vore samarbejdspartnere er begyndt at 

hjælpe hinanden med at etablere en fælles 

uddannelse via eksperthjælp eller gennem 

udveksling af kompetencer.  
 

Endelig styrker disse synergier civilsamfundet i 

bred forstand. Vore samarbejdspartnere deltager 

aktivt hos SPONG, som er en overbygning på det 

burkinske civilsamfund. Vores regionale 

koordinationsenhed er således medlem af 

SPONG’s styrelse og argumenterer for social og 

solidarisk økonomi. Enheden deltager ligeledes i 

sager, hvor der forhandles med den burkinske stat 

om at forbedre situationen for foreningslivet.  
 

På det regionale plan i Vestafrika styrkes 

kontakterne mellem Burkina Faso, Mali og 

Senegal, men også forbindelser til Benin og Togo. 

Vi er vidne til en langsom strukturering af en 

gruppe foreninger, som arbejder for økologi 

takket være kontakter etableret via vores regionale 

koordinationsenhed, CNA-Bio, SPONG eller 

direkte fra vores partnere. På sigt muliggør alle 

disse kontakter etableringen af et aktivt netværk 

inden for økologi, der kan lette promoveringen, 

indsamle erfaringerne og skabe en branche, der 

kan styrke afsætningskæden.  
 

En model herfor er allerede skitseret: På 

foranledning af UGM, en af vores partnere i Mali, 

ønsker vi at skabe et netværk af kornbanker med 

henblik på at bevare de lokale typer af såsæd, som 

aktuelt risikerer helt at forsvinde, hvis intet bliver 

gjort for at bevare dem.  
 


