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om ett nytt initiativ för att få unga kubaner att studera 
lantbruksteknik.

”Över 50 nya jordbruks- och boskapstekniska gymnasier 
inrättas för att fylla bristen på specialister inom agronomi, 
veterinärvetenskap, botanik osv”, sa han. ”Tack vare 
förordning 259 med tillhörande program för bruksrättsmark 
söker sig allt fler ungdomar till jordbrukssektorn. Omkring 
21 000 ungdomar under 30, merparten barn till jordbrukare, 
arbetar nu i jordbrukskooperativ. De är fortfarande få men 
vår uppgift är nu att utbilda och träna dem.
P-O Lennartsson

Lantbruksstudier 
i alla kommuner

På vårens planeringskonferens inför läsåret 2010-11 
meddelade vice utbildningsminister Kenelma Carvajal  
att till hösten kommer 156 kommuner att erbjuda 
studier på lantbrukstekniska gymnasier. Mer än 300 
skolor, inklusive de 76 traditionella lantbrukstekniska 
gymnasierna, kommer att utbilda kvalificerade 
lantbrukare i alla kommuner, utom de 13 i Havanna.

Carvajal talade också om behovet av arbetsträning i skolan 
för att öka barnens medvetenhet som producenter och 
nämnde grundskolornas grönsaksodlingar, arbetsrelaterad 
högstadieutbildning, ökat elevdeltagande i återplantering av 
skog och många andra aktiviteter. Men detta kan inte vänta 
till de sista månaderna i årskurs nio utan måste påbörjas 
redan på lågstadiet. Dessutom måste yrkesutbildningen 
anpassas till förutsättningarna i varje kommun så att den 
bidrar till lokalsamhällets utveckling.

Antalet klassrum knutna till arbetsplatser ska öka 
i samarbete med organisationer och företag liksom 
kombination av studier på olika nivåer på fler ställen. Nu är 
kombinationen studier - arbete ofta begränsad till att varva 
teoretiska studier och produktivt arbete, utan koppling 
till varandra. Verklig integration sker när det du lär dig i 
praktiskt arbete underlättar den teoretiska förståelsen, och 
de teoretiska kunskaperna kan tillämpas och utvecklas 
för att i praktisk handling lösa dagens och framtida 
problem. För att uppnå detta måste lärarna hitta var och 
hur eleverna kan tillämpa sina kunskaper och utveckla sin 
skicklighet i praktiskt arbete, det är inget som kan läras ut 
i klassrummet.  

Fler ungdomar i lantbruket
Innan Småbondeförbundet ANAP höll sin tionde 

kongress genomfördes ”8e Internationella konferensen 
om organiskt och hållbart jordbruk” i Havanna 12 maj. 
Där talade ANAPs ordförande Orlando Lugo Fonte 

Studier och arbete kopplas till varandra innehållsmässigt i 
de tekniska gymnasierna. Bild Erik Danielsson

”Man borde lära barnen läsa med denna mening: 
Jordbruket är den enda konstanta, säkra och helt rena 
källan till rikedom. Sanna revolutionärer förstår att 
revolutioner blir fruktlösa om de inte befästs med pennan i 
skolan och med plogen på åkern” José Marti


