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Den Folkelige Fejekost i Burkina Faso 
 

At adressere årsagerne til fattigdommen er at kæmpe den gode kamp 
 

 

- oversat fra fransk af Naja Egede 

Kristensen 

- original tekst på Emmaus 

Internationals hjemmeside: 

https://www.emmaus-

international.org/fr/actualités-forum/2019-

s’attaquer-aux-causes-de-la-pauvreté,-c’est-

mener-le-bon-combat.html 

 

 

Interviewet fandt sted på et seminar kaldet 

Emmaus Internationals Verdensforum for 

Alternativer, ledet af de mest marginaliserede 

– jf. https://www.emmaus-

international.org/en/ - afholdt i Genève i 

Schweiz i dagene 17. – 20. september 2018. 

 

  

Rasmane Zinaba, medlem af den nationale 

koordinering af den politiske 

græsrodsbevægelse Balai Citoyen – Den 

Folkelige Fejekost – i Burkina Faso, ser 

tilbage på historien og målsætningerne for 

denne burkinske sociale bevægelse, der blev 

oprettet i 2013, i en meget vanskelig politisk 

sammenhæng. 

Hvad fik dig til at blive involveret i denne 

bevægelse? 

Jeg er søn af en bonde. Jeg har været elev, 

derefter studerende. Fra og med gymnasiet 

blev jeg involveret i foreninger. Jeg 

opdagede, at det var nødvendigt at organisere 

sig og dele sine meninger med andre 

mennesker for at kunne kæmpe forskellige 

kampe. 

 

 

Ved at samle os ville vi øge vores styrke. 

Gøre vores antal til vores styrke for at kunne 

vinde kampe, som vi siger i Balai Citoyen. 

Jeg blev involveret i studenterforeninger og 

derefter i studenterfagforeninger på 

universitetet. Så kom jeg ind i globale 

bevægelser i årene 2006-2007. Sidstnævnte 

var mine første forpligtelser uden for 

studiemiljøet. 

Hvad er hjertet i Balai Citoyens krav? 

Hjertet i vores krav er kampen for værdighed 

og retfærdighed. Vi har altid ønsket at 

engagere os mod uretfærdighed, mod 

korruption, mod dårlig styring. 

Balai Citoyen har gradvist spredt sig som en 

paraplyorganisation, hvor unge mænd og 

kvinder, "cibaler", der er bevægelsens 

aktivister, ("ci" for borger og "bal" for fejer) - 

har besluttet at dele deres initiativer og deres 

tørst efter retfærdighed. 

Hvordan opstod Balai Citoyen? 

Balai Citoyen er ikke en bevægelse, der kun 

omfatter studerende. Den forener flere slags 

energier. Såvel kunstnere, embedsmænd, 

personer fra den uformelle sektor, mekanikere 

som vvs-installatører. 

Vi omfatter alle de mennesker, der ønsker at 

se Burkina Faso ændre sig. Som også gerne 

vil se Afrika ændre sig. Alle disse mennesker 

tørster efter noget. Tørsten er ikke den 

samme, om man er en studerende eller er 

medlem af den uformelle sektor, eller man bor 

i landdistrikterne, er bonde, arbejder eller 

andet. Men vi er fælles om at tørste efter 

retfærdighed, værdighed og frihed, som alle 

værdsætter. 

https://www.emmaus-international.org/fr/actualités-forum/2019-s'attaquer-aux-causes-de-la-pauvreté,-c'est-mener-le-bon-combat.html
https://www.emmaus-international.org/fr/actualités-forum/2019-s'attaquer-aux-causes-de-la-pauvreté,-c'est-mener-le-bon-combat.html
https://www.emmaus-international.org/fr/actualités-forum/2019-s'attaquer-aux-causes-de-la-pauvreté,-c'est-mener-le-bon-combat.html
https://www.emmaus-international.org/fr/actualités-forum/2019-s'attaquer-aux-causes-de-la-pauvreté,-c'est-mener-le-bon-combat.html
https://www.emmaus-international.org/en/
https://www.emmaus-international.org/en/
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Vores antal er vores styrke 
(foto: Emmaus International) 

 

 

Spørgsmålet var: Hvordan klarer du at 

formulere alle disse krav og opnå resultater? 

Det var nødvendigt at organisere sig i en 

bevægelse, der ikke er delt op omkring en 

aktivitetssektor eller en bestemt kategori af 

mennesker. Det er herfra, vi lancerede 

bevægelsen Balai Citoyen i 2013.  

Det var en populær bevægelse. Populær i den 

forstand, at den bærer kravene i alle disse 

sociale lag, og hvor alle kan mødes. Vi gik 

ikke efter tanken om at finde et slogan, men 

snarere et værktøj, der ville forbinde mange 

energier. Og vi fandt det hjemlige værktøj, 

kosten! 

I Europa betyder "kosten" ikke meget for 

mange mennesker, fordi de hellere vil bruge 

støvsugeren! I Afrika, når vi siger "kost", har 

alle huse, alle myndigheder, alle forvaltninger 

mindst én. Kostens symbolik er at fjerne 

urenhed. Urenhed, teoretisk som praktisk, er 

snavs i den rette forstand.  

Og snavs hos os er ikke bare noget konkret, 

det er også urenheden ved korruption, 

uværdighed, uretfærdighed, straffrihed og så 

videre. 

Vi ønskede, at bevægelsen ikke blot skulle 

være for bybefolkningen, men at den 

strukturerede sig og vandt terræn blandt 

landbefolkningen. I øjeblikket er det svært at 

vurdere antallet af aktivister i Balai Citoyen, 

fordi vi ikke har et aktivistkort som sådan. 

Men vi er sikre på, at tanken om bevægelsen, 

dens styrke, dens fordele og dens sejre gør 

den til en rigtig populær bevægelse. 

(fortsættes side 10) 
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Den Folkelige Fejekost i Burkina Faso 
 
(fortsat fra side 9) 

 

Hvad er fordelene, som Balai Citoyen 

hævder, den har? 

Den første sejr, der måske allerede har givet 

en vis aura hos Balai Citoyen, er den folkelige 

opstand i Burkina Faso i 2014. I 2013, da 

bevægelsen blev født, besluttede præsidenten 

efter 27 års magt at ændre forfatningens 

artikel 37. Det er den, der begrænser antallet 

af valgperioder til to. Der var derfor en 

demokratisk frihed, der ville blive overtrådt af 

et diktatur, der blev permanent. 

Mandatperioden var for 5 år og kunne fornyes 

én gang. Forhindringen, der skulle springes 

over, var at give præsidenten mulighed for at 

stille op igen til valgene i 2015 og derefter 

stille op igen til genvalg yderligere to gange. 

Dvs. 15 år plus de 27 år, han allerede havde 

været ved magten, gav 42 års regeringstid! 

Han havde været ved magten siden 1987 efter 

kuppet mod Thomas Sankara, en af de venner, 

som han havde skabt revolution med i 1983. 

Thomas Sankara er også fanebærer for denne 

kamp for den værdighed, som bevægelsen 

ønsker at medvirke i, siden 2013. Vi blev født 

i denne politiske sammenhæng, og vi 

engagerede os i andre sociale bevægelser i 

Burkina Faso og i de politiske partier, der var 

i opposition til Compaoré, for at blokere hans 

plan om alle disse genvalg. 

Vi var i spidsen for protestbevægelsen, og vi 

gik ud i landdistrikterne for at mobilisere og 

sige, at hvis vi ønskede fremkomsten af 

demokrati i Burkina Faso, hvis vi ønskede, at 

frihed skulle respekteres, ville det være 

nødvendigt at bekæmpe præsidentens plan og 

arbejde for en politisk kursændring. 

Dette var en af vores første sejre. Den 30. og 

31. oktober 2014, efter flere måneders 

mobilisering, lykkedes det for en stor folkelig 

forsamling at vælte præsident Compaoré. 

Dette har givet Balai Citoyen synlighed på 

internationalt plan. Det er en erfaring, vi 

forsøger at dele med andre bevægelser som 

"La Lucha" (kampen), "Y'en a marre” (Vi har 

fået nok), "GnaGna" i Tchad eller Noubouéké 

i Togo. 

Hvordan lykkedes på trods af frygten at 

mobilisere over for den stærke magt? 

Vi var nødt til at gå i gang. I starten var vi 

ikke 15.000! Vi var oprindelig femten-tyve 

mennesker bevæbnet med vores mod, som 

ønskede at dele vores overbevisninger med 

andre mennesker. 

Den anden ting, der er vigtig at bemærke er, 

at Balai Citoyen blev født på grundlag, der 

ikke er traditionelle og klassiske. De klassiske 

organisationsformer er f.eks. fagforeningerne, 

med en metode, en retning, en tyngde, et kort 

og alt der følger med det. Balai Citoyen var, 

jeg ville ikke sige anarkistisk; men vi tog os 

ikke meget af hierarkiet. Alle havde deres 

rolle, og alle havde deres ansvar. Det var en 

bevægelse med flad struktur. 

Den tredje ting, man skal huske, er, at Balai 

Citoyen talte til mennesker ved hjælp af 

ganske stærke symboler. Når du taler om 

Thomas Sankara i Burkina Faso, er det 

allerede et emne, der kan bringe mange 

mennesker sammen!  
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Balai Citoyen-aktivister havde allerede gnedet 

skuldre med Compaoré-magten ved at sige 

nogle ting, som folk ønskede at høre.  

Den fjerde vigtige ting er formerne for 

mobilisering, eller i det mindste formerne for 

organisering af Balai Citoyen, som ikke var 

klassiske. Vi kunne gå til et marked eller til et 

andet offentligt rum og installere et 

lydsystem, og så udøvede vi pædagogik. Det, 

vi kalder pædagogik, er at tage et tema, få en 

person op på et køretøj med en mikrofon og 

tale foran hundrede mennesker. Når vi kom til 

et marked og spurgte folk, om de ville tillade, 

at artikel 37 om valgperioderne bliver ændret, 

så forstod folk virkelig, at det burkinske 

demokrati var i færd med at bliver myrdet; 

her kunne vi i den grad tale til folk. 

Når du går til et socialt sundhedscenter og 

konkret gør rent med dine koste, trækker du 

folk med dig. Ikke alene rengør du det 

offentlige etablissement; men i slutningen af 

denne rengøring siger du til de halvtreds eller 

tyve personer. der står foran dig: Dette er, 

hvad borgeren bør være, han skal gøre rent, 

men også beskytte, det der ikke er urent. 

Og når vi siger "det der ikke er urent", skyldes 

det, at vi synes, sundhedssektoren er så vel 

organiseret, som man kan forlange. Noget 

lignende kan vi sige på en markedsplads. 

Når du opfordrer til en politisk mobilisering 

efter sådanne konkrete handlinger af almen 

interesse, ser du, at disse mennesker har lyttet 

til denne renhedsbesked og deltager med dig. 

Fordi de mener, at Balai Citoyen ikke kun er 

en politisk bevægelse, men også en 

bevægelse, der spiller en social rolle. 

 

 

 

Hvad er kvinders plads i bevægelsen? 

Det er et vigtigt spørgsmål, fordi vi siden 

2013 har mobiliseret så mange kvinder som 

muligt, men vi har stadig mange 

begrænsninger. Vi tænkte ikke oprindelig på 

specifikt at henvende os til kvinder; men det 

gør vi nu. Oprindelig er vores budskaber jo 

henvendt til alle og ikke specifikt til kvinder 

eller specifikt til unge eller til ældre.  

Men vi har valgt at gøre en ekstra indsats for 

at få kvinder med. Vi ønsker at give kvinder 

mulighed for at tale i sammenhænge, hvor det 

normalt kun er mænd, der taler. Der er flere 

og flere kvinder i bevægelsen. For nylig 

organiserede vi i den nordlige del af landet et 

møde med medlemmer fra flere regioner, en 

"cibal" lejr. Af de ni lokaliteter, der skulle 

fremlægge aktivitetsrapporter, blev fire 

repræsenteret af kvinder. 

Når andre kvinder ser dette, ved de, at Balai 

Citoyen anerkender kvinder og giver dem 

ordet. Men det stopper ikke der. De skal være 

i kontrol med sig selv og bære budskaber og 

tillade andre kvinder at være med. Derudover 

kalder vi kvindelige medlemmer "cibelles" og 

mænd "cibals". 

Jeres tilstedeværelse på Verdensforummet 

for Alternativer er en illustration af jeres 

ønske om at opbygge alliancer. Kan du 

fortælle os mere? 

Den afdøde præsident Thomas Sankara, som 

på en måde er vores "leder", sagde, at der ikke 

er nogen sejrskamp uden organisation. 

Faktisk er der ingen sejrskamp uden alliancer. 

Der er ingen fælles kampe uden kendskab til 

andres kampe. 

(fortsættes side 12) 
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Den Folkelige Fejekost i Burkina Faso 
 
(fortsat fra side 11) 

 

At være med på Verdensforummet for 

Alternativer sammen med Emmaus 

International, som kæmper for og inddrager 

de mest marginaliserede, giver mulighed for 

at kende andres kampe. Vi får f.eks. kendskab 

til kampe, der kæmpes i Brasilien, i 

Bangladesh, samt andre steder rundt om i 

Afrika, og dermed mærker vi, at vi har fælles 

punkter, hvorfra vi kan skabe kontakter og 

udvikle initiativer. 

Vi kan ikke udvikle initiativer uden egentlige 

strategier for hvert enkelt land, kontinent og 

internationalt. Hvis vi takket være dette forum 

kan opbygge en fælles mobiliseringsstrategi, 

hvis vi lykkes i at have samordnede aktioner 

på bestemte tidsperioder, vil vores stemme 

bære meget mere, end hvis vi bare kæmper 

alene hver især. 

Vi må tilstræbe denne form for organisation, 

denne globale strategi for specifikke 

spørgsmål. Vi ved, at man i Brasilien ikke 

fører de samme debatter og ikke lider af de 

samme former for afhængighed, som vi fører 

og har i Burkina Faso og i det øvrige Afrika. 

På den anden side deler vi alle sammen den 

samme kamp mod uretfærdighed, mod 

diktaturer, mod udbredt korruption, mod 

manglen på seriøse politikker for at få vores 

mødre, vores unge, vores gamle mennesker 

ud af deres fattigdom. 

Det er heraf, at vi kan udvikle strategier til at 

være modvægt og skabe alternativer, ikke 

teoretiske, men effektive i vores lande. 

 

At være med til en strukturel omdannelse 

af vores samfund, er det, hvad der bør 

være hovedhjørnestenen i vores kampe? 

Kernen i problemet i dag er ikke kun at 

fordømme virkningerne af ført politik. Der er 

et afrikansk ordsprog, der siger: "Når du 

rammer en sten og falder, se da ikke, hvor du 

faldt, men på stenen du ramte!" 

Kampen bør ikke være at fordømme krisens 

virkninger, men at fordømme årsagerne. For 

20 og 30 år siden skabte forskellige 

strukturtilpasningsprogrammer store 

problemer både i Europa og Afrika. Alle disse 

programmer havde en liberal politik til fælles, 

som skabte store nedskæringer for masserne 

og gav en del mere til dem, der allerede er 

meget rigere. 

Sådan opretholder vi fattigdom. Og ofte 

kompenserer vi kun fattigdommens 

virkninger ved at sige, at vi støtter eller er i 

solidaritet med de mest marginaliserede. Men 

på samme måde som vi fordømmer de 

negative virkninger af multinationale 

virksomheder og internationale institutioners 

fremfærd, mener jeg, at vi inden for vores 

bevægelser skal være i stand til at være i aktiv 

solidaritet snarere end i en facadesolidaritet, 

som kun vil give ris. 

Vi skal tackle årsagerne til fattigdom. Og hvis 

vi tackler årsagerne til fattigdom, er vi 

allerede begyndt at kæmpe den gode kamp!  


