Yacouba Sawadogo (Burkina Faso)
“för att han förvandlar karga landskap till skog och visar hur
lantbrukare kan göra jorden bördig genom att använda
lokalbefolkningens kunskaper på ett innovativt sätt.”
Kort bio
Yacouba Sawadogo är känd som “mannen som stoppade öknen”. Under en svår torrperiod i
början av 80-talet började han driva upp en skog som nu täcker nästan 40 hektar mark som
tidigare varit? ofruktbar och övergiven. Idag har skogen över 60 olika arter av buskar och träd.
Den är en av Sahels mest mångfalldsrika skogar som sköts om av en lantbrukare.
Sawadogos oerhörda framgång bygger på experiment med traditionella planteringshål för
jord, vatten och biomassa (kallat “Zaï” på det lokala språket). Han har över åren kontinuerligt
förbättrat tekniken och på det sättet fått skördarna att öka och skogen att växa. Trots initialt
motstånd från lokalbefolkningen – Sawadogo kallades för ”galning” och hans skog sattes i
brand – så gav han aldrig upp. Över tid har många kommit att beundra hans arbete. Sawadogo
har alltid varit angelägen om att dela med sig av sin kunskap och har tagit emot tusentals
besökare, från när och fjärran. Genom att hålla i kurser har han gett andra lantbrukare
möjlighet att på egen hand få landområden som tidigare var utarmade att åter spira. På så
sätt har tusentals hektar av tidigare obrukbar mark fåtts att grönska i Burkina Faso och Niger.
De som använder Sawadogos metoder uppnår ofta ökad matsäkerhet eftersom zaï hjälper till
att binda regnvatten i marken och förbättrar jordens bördighet. Detta gör att bönderna kan
odla grödor också under år av torka. Träden som planteras tillsammans med grödorna berikar
jorden, producerar föda till boskap och skapar inkomstmöjligheter såsom biodling. Metoderna
minskar fattigdom och hjälper bönder att anpassa sig till klimatförändringar. De reducerar
även riskerna för lokala konflikter om mark och vatten. Tillsammans med andra metoder för
så kallad ”farmer-managed natural regeneration” kan zaï bli ett viktigt redskap för att bygga
fred och minska den påtvingade migrationen.

