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Kvinder, fredsskabelse og konflikt i Burkina Faso 
 

 
 

Fra aftenmødet “Women building peace in 

Sahel, looking at Burkina Faso” på Union 
(foto:  Venskabsforeningen Danmark  

– Burkina Faso) 
 

- af Patricia Langvad Jensen, cand.soc. i 

socialvidenskab og internationale 

udviklingsstudier. 
 

Som led i revideringen af Danmarks fjerde 

nationale handlingsplan til gennemførelse af 

FN’s Sikkerhedsrådsresolution 1325 om 

kvinder, fred og sikkerhed fra år 2000 

inviterede Oxfam Ibis og Folketingets 

Udenrigsudvalg tre gæster fra 

paraplyorganisationen Reseau des Femmes 

de Foi de la Paix au Burkina Faso (Troende 

Kvinder for Fred) til København i starten af 

november 2019. Her deltog de i en 3-dages 

læringsworkshop om kvinder og 

fredsopbygning med deltagere fra bl.a. også 

Colombia, Afghanistan, Liberia, Yemen, 

Sydsudan og med Oxfam Ibis-medarbejdere 

fra Danmark og de konfliktramte områder 

samt eksterne eksperter.  
 

Oxfam arrangerede også et aftenmøde i samar-

bejde med kulturhuset Union på Nørrebro under 

titlen ”Women building peace in Sahel, looking  

at Burkina Faso”1. Paneldeltagerne var Habibo 

Ouattara, Naomi Traoré og Marie Odile Oué-

draogo fra kvindenetværket, samt Oxfams 

fredsopbygningskonsulent Henri Kaboré.  

De gjorde status på situationen i Burkina Faso, 

hvortil en af de kvindelige gæster forklarede, at 

”Burkina Faso var en fredelig ø i et hav af 

omkringliggende lande, der var i krig.  

Nu er vores land sat i flammer.  

 

 
1 Kvinder skaber fred i Sahel – Burkina 
Faso som eksempel. 

 

1,5 mio. mennesker har brug for humanitær 

hjælp. 600 er døde og 500.000 er internt 

fordrevne” (citat fra Venskabsforeningen Danmark-

Burkina Fasos nyhedsbrev).  
 

Indtil for ganske nylig var Burkina Faso et ofte 

fremhævet eksempel på fredelig sameksistens 

blandt religiøse og etniske grupper. Men inden 

for det seneste år er konflikter mellem militær, 

lokale militante grupper og jihadister eskaleret i 

landets centrale og nordlige områder. Ifølge både 

World Food Programme og FN’s 

Flygtningeagentur har kampene i landet ført til en 

national flygtninge- og fødevarekrise, der har 

bidraget til, hvad de betegner som, en 

”enestående humanitær nødsituation”.  
 

Ifølge bl.a. repræsentanterne fra kvindenetværket 

i Burkina Faso og FN er inddragelse af kvinder i 

fredsskabende processer af afgørende betydning 

for sikring af bæredygtig fred. Derfor er 

kapacitetsopbygning af organisationer, der 

arbejder for inddragelse af kvinder i 

fredsskabelse, et vigtigt udviklingspolitisk 

instrument i kampen mod hungersnød, fattigdom, 

ustabilitet og væbnet konflikt i f.eks. Sahel-

regionen. Militær bistand, som Danmark bl.a. 

yder i forbindelse med konflikten i Mali, kan ikke 

stå alene. Erfaringer viser også at sikring af 

demokratiske institutioner, investeringer i 

uddannelse, samt inddragelse af kvinder og af 

politiske og etniske mindretal i politiske 

beslutningsprocesser, er centrale for sikring af 

bæredygtig udvikling. Dog påpegede 

repræsentanterne fra kvindenetværket i Burkina 

Faso, at de var taknemmelige for alle bidrag i 

deres kamp for fred, samtidig med at de også 

understregede behovet for langsigtede løsninger. 
 

Vil du vide mere om kvinders rolle i 

fredsskabelse, så er her links til videre læsning 

- UN Women,” Facts and Figures: Peace and 

Security”: 

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-

and-security/facts-and-figures 

- Kvindernes Internationale Liga for Fred og 

Frihed, CSO Database: 

https://www.peacewomen.org/cso-database 
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