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Transport af indsamlet affald – lokalbefolkningen lægger det meste af det i containeren til højre 
(foto: Benoît Naveau) 

 

En ramme for det sunde liv... en langvarig kamp 
 

- af Benoît Naveau 

- oversat af Patricia Langvad Jensen fra 

https://www.autreterre.org/focus-partenaire-ceas-

burkina/ 

- fodnoter af Jørgen Olsen. 

 

På et tidspunkt hvor en stor del af menneskeheden 

er optaget af COVID-19-pandemien, fortjener 

vores aktive partnerorganisationers arbejde med 

sanitet og affaldshåndtering at blive bragt frem i 

lyset. 
 

CEAS-Burkina1 støtter affaldshåndtering i 7 byer i 

Burkina Faso i samarbejde med AJSFB = 

Association Jeunesse Sans Frontière du Burkina.2 

 
1 CEAS = Centre Ecologique Albert Schweitzer = 

Økologisk Center Albert Schweitzer, burkinsk 

organisation stiftet i 2009, og som virker for forskning, 

uddannelse og rådgivning med henblik på udvikling 

 

For disse samarbejdspartnere af Autre Terre er 

sanitetsudfordringen første prioritet. Allerede ved 

meddelelsen om pandemiens ankomst skred 

CEAS til handling.  
 

De uddelte hygiejnemateriale inden for alle aktive 

dele af affaldsindsamlingen i deres 7 

indsatskommuner.3  

 
www.ceas-burkina.org – CEAS blev oprindelig stiftet i 

Schweiz i 1982. 

Albert Schweitzer - Wikipedia 
 

2 Ungdomsorganisation uden Grænser, Burkina Faso.  
 

3 Courcy, Yako, Kaya, Ouagadougou, Saaba og 

Kombissiri i det centrale Burkina Faso samt Pô nær 

grænsen til Ghana. – Det er også i Saaba, man finder 

Kologh Naba Forside | Kologh Naba (kologh-

naba.org), som GtU køber håndværksprodukter fra, jf. 

vores katalog blandede_u-landhandel_2018.pdf 

(gtu.dk)  

https://www.autreterre.org/focus-partenaire-ceas-burkina/
https://www.autreterre.org/focus-partenaire-ceas-burkina/
http://www.ceas-burkina.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Schweitzer
https://kologh-naba.org/
https://kologh-naba.org/
http://gtu.dk/blandede_u-landhandel_2018.pdf
http://gtu.dk/blandede_u-landhandel_2018.pdf
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Kvinder sorterer det indsamlede affald - det som kan komposteres, videresælges til økologisk dyrkning. 

Så meget som muligt søges genanvendt; men sandet bliver omhyggeligt renset af. Billedet er taget hos 

Caritas i Senegal, endnu en partnerorganisation for Autre Terre; men aktiviteten er nøjagtig den samme hos 

AJSFB / CEAS  
(foto: Benoît Naveau) 

 

En særlig grundig oplysning har fundet sted 

blandt affaldsindsamlingspersonalet. 
 

I Burkina Faso understreger COVID-19 blot det 

samlede sanitetssystems mangel på midler. 

Medicinske masker og håndsprit rækker ikke, når 

man hverken har adgang til vand af god kvalitet 

eller toiletter, eller når afløb ikke kanaliseres, og 

affald ikke udtømmes effektivt. 

 

En enorm udfordring 
 

Ud over den påtrængende nødvendighed af den 

sundhedsmæssige krise er den egentlige 

udfordring at iværksætte et sanitetssystem. Det er 

den udfordring, CEAS-Burkina har arbejdet med i 

10 år.  
 

Takket være tilpasset udstyr og mobilisering af 

alle, samarbejder organisationen med lokale 

organisationer og kommunale myndigheder for at  

skabe rammerne for et sundt liv for mere end 

200.000 mennesker. 
 

Disse rammer for et sundt liv går igennem en 

bedre organisering af affaldsbranchen og tilpasset 

udstyr og infrastruktur. Men ligeledes også 

gennem forandringer i adfærd. Af den grund er 

lokal forankring essentiel.  
 

Således er hver beboer blevet inviteret til at ændre 

sine vaner og engagere sig for saniteten i deres 

kvarter. Skolerne er også en meget vigtig 

formidler af disse bevidstgørelser. 
 

Når alt kommer til alt forbliver udfordringen 

enorm. Om det er under den nuværende epidemi, 

men ligeså i hverdagen, for at opnå at hver og én 

har adgang til basale tjenester. 

 


