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Burkina Faso – Bosnien – Frankrig 

- af Sabina Arnaut Jahic1, medarbejder i 

den bosniske Emmaus-organisation 

Forum for International Solidaritet2 

(IFS-Emmaus) 

- oversat af Helene Sophie Holmgreen 

Hansen 

- fotos ved Emmanuel Siambo, Emmaüs 

Solidarité Ouaga, Burkina Faso 

- noter ved Jørgen Olsen.   

 

Som del af Emmaus Groups Partnership -

projektet, besøgte repræsentanter for IFS-

Emmaus sammen med repræsentanter fra 

grupper fra Frankrig (Limoges, Angoulême, 

Niort) Emmaus Solidarité Ouaga (ESO) i 

Burkina Faso, Afrika i november 2013.  

 

Under besøget præsenterede værterne 

deres aktiviteter, men introducerede også 

gæsterne til foreninger og organisationer, 

som støttes af ESO gennem donationer, 

uddannelse i forskellige fag, oprettelse af 

mikrokredit-services, legater, 

vejledningsservice, administration osv.  

 

I dets socioøkonomiske underudviklede 

land kæmper ESO for at gøre livet 

nemmere for befolkningen og give dem 

perspektiv og håb om en bedre fremtid. Da 

Emmaus hjælper de mest sårbare verden 

over, har dette besøg givet mange ideer til 

at starte solidaritetsaktioner. 

 

I Burkina Faso er analfabetisme et stort 

problem primært grundet børns manglende 

vilkår for at komme i skole. 

 
(fortsættes side 8)

 

 

IFS-Emmaus - medarbejdere i Burkina Faso 

 
1 Sabina Arnaut Jahic er også national delegeret for 
Bosnien-Hercegovina i Emmaus Europas 
repræsentantskab. 
 

2 Læs om FIS-Emmaus på Emmaus Internationals 
hjemmeside https://www.emmaus-

international.org/en/who-are-we/emmaus-
around-the-world/europe/bosnia-

herzegovina/ifs.html 

https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/europe/bosnia-herzegovina/ifs.html
https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/europe/bosnia-herzegovina/ifs.html
https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/europe/bosnia-herzegovina/ifs.html
https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/europe/bosnia-herzegovina/ifs.html
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Det koster omkring 15€ om året at få et barn i skole i de 

fattigste egne af Burkina Faso. Beløbet dækker undervisning 

og benyttelse af et beskedent skolecafeteria.  

 

Skolen er ofte placeret meget fjernt, og mange børn skal gå 

gennem ørken eller savanne for at komme frem. De sjældne og 

heldige har en cykel, hvorpå to eller endda tre af dem kan køre 

i skole.  

 

Skoleforholdene er under alle 

uddannelsesstandarder, børnene har 

ikke skolebøger, notesbøger, osv.; 

men de får deres viden gennem små 

”skriv-slet-tavler”. De fleste børn 

gennemfører ikke de fire klasser i 

grundskolen, og kun få fortsætter 

deres uddannelse indtil ottende 

klasse eller længere. 

 

Siden IFS-EMMAUS medarbejdere 

blev bekendt med, hvor svært det 

daglige liv er for den lokale 

befolkning under besøget i Burkina 

Faso i november 2013, takket være 

netværket af partnerorganisationer 

BBF (Bosnien - Burkina Faso -

Frankrig), blev en humanitær aktion 

lanceret for at hjælpe børnene og 

resten af befolkningen i Burkina 

Faso. 

 

Vi kalder aktionen “Test din 

medmenneskelighed! – Hjælp mig, 

og jeg fuldfører min skole!”  

 

…………….. 

Plakat hos IFS-Emmaus, der på 

bosnisk fortæller om samarbejdet 

mellem Burkina Faso, Bosnien og 

Frankrig. 
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Børnene hjælper med at tømme en container. 

 

Derudover blev der organiseret en 

indsamlingsaktion af materialer såsom 

skoleudstyr, mad og hygiejneartikler, tøj 

og fodtøj, landbrugsværktøjer og 

husholdningsredskaber. 

 

 

Fra 2014 til 2019 blev der uddelt legater til 

4.667 børn i landsbyerne Goghin, Gasma, 

Tangseghin og Guesna3, og fire containere 

med diverse humanitært hjælpeudstyr blev 

sendt. Den seneste container på 15 tons 

blev sendt af sted d. 20. november 2019.  

 

“Uddannelse er det stærkeste våben du kan bruge for at ændre verden.“    

(Nelson Mandela) 

 

 
3 Ligger alle rimelig tæt på Ouagadougou. 


