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(foto: Benoît Naveau) 

Økologisk landbrug i Burkina Faso 

- fra nr. 147, vinteren 2014-15, af 

kvartalsblad fra Terre, Belgien 

- af Benoît Naveau 

- oversat af Tina Jonstrup Larsen. 

Autre Terre har nu i tre år samarbejdet med 

NGO’en ATAD (Foreningen for Teknisk 

Assistance til Udvikling) i Kaya-området i 

Burkina Faso. ATAD står bag to grønne anlæg, 

der hver ledes af omkring 50 kvinder, og 

konstruktionen af et uddannelsescenter for 

økologisk landbrug tæt på Louda-dæmningen, 

cirka 10 km fra Kaya.  
 

Dette uddannelsescenter har i årevis ligget 

ATAD's ansvarlige på sinde. Der fandtes faktisk 

ingen uddannelse på stedet, der direkte uddannede 

bønderne i innovative teknikker. 
 

I præsident Sankaras tid indførtes regionale 

centre, som var ansvarlige for at uddanne 

bønderne. Disse blev desværre lukket, som en 

konsekvens af Den Internationale Valutafonds 

strukturelle tilpasningspolitik. Siden var der et 

tomrum …….  
 

Dette blev lidt efter lidt udfyldt i Burkina Faso 

takket være forskellige foreningers initiativer; 

men der var stadig intet i Kaya.   

 

Det er der nu med ATAD's CFAA: 

Uddannelsescenter for Landbrug, Skovbrug og 

Håndværk.             
 

Som navnet indikerer, skal det ikke blot forblive 

et center for landbrugsuddannelse. ATAD 

planlægger at lade sin baby vokse for til sidst at 

omfatte landbrug, kvægavl og ligeledes håndværk 

(træ, metal, læder …..). Målet er at genskabe et 

center i Kaya, som er tilgængeligt for alle og som 

muliggør uddannelse i en bred vifte af manuelle 

tekniker.  
 

I begyndelsen af oktober 2014 startede 23 

landbrugspraktikanter på en etårig uddannelse 

inden for økologisk landbrug. De vil dagligt 

befinde sig på området og bor på selve centret. 

Der er først og fremmest tale om en praktisk 

uddannelse, der berører samtlige områder af det 

økologiske landbrug: gartneri, kornproduktion, 

kvægavl … 
 

Landbrugselevernes daglige arbejde skal gøre det 

muligt for centret at tilstræbe en økonomisk 

selvstændighed.  Derfor producerer eleverne deres 

egen mad, mens overskuddet heraf anvendes til 

dækning af centrets omkostninger til drift.  
 

Vi ønsker held og lykke til de nye elever og til 

alle i ATAD! 

 


