
 

 

side 14              Projekt & Kultur nr. 145, november 2020 

 

 

(foto: Emmaus International) 

Det lave uddannelsesniveau hos piger bevirker, at man møder 

mange kvinder i den uformelle sektor 

- oversat af Naja Egede Kristensen fra  

https://www.emmaus-

international.org/fr/actualites/2315-

%E2%80%9Cle-faible-niveau-de-scolarisation-

qui-a-longtemps-perdur%C3%A9-chez-les-filles-

fait-que-l%E2%80%99on-rencontre-plus-de-

femmes-dans-le-secteur-informel-

%E2%80%9D%20.html 

 
1 Læs om Pag-la-Yiri på engelsk – profil på Emmaus 
Internationals hjemmeside https://www.emmaus-
international.org/en/who-are-we/emmaus-around-
the-world/africa/burkina-faso/pag-la-yiri.html 
eller på dansk på Genvej til Udviklings hjemmeside 
http://gtu.dk/pag_la_yir_praesentation.pdf  
Genvej til Udvikling forhandler mundbind, kasketter, 
skrin, halskæder, biler af genbrugsblik, dukker og 

- fodnoter af Naja Egede Kristensen og 

Jørgen Olsen. 

Suzanne Ware, præsident for Pag-La-Yiri-

foreningen1, beretter for os om kvindernes plads i 

den uformelle økonomisektor2 i Burkina Faso. 

Især ser hun forbindelsen til den sundhedskrise, 

som hendes land i øjeblikket oplever. 

kurve fra Pag-la-Yiri, jf. http://gtu.dk/blandede_u-
landhandel_2018.pdf   
 

2 Uformel sektor er økonomisk aktivitet som ikke bliver 
beskattet, reguleret eller overvåget 
af statslige myndigheder, og som ikke er medregnet i 
et lands bruttonationalprodukt. 
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"I Burkina Faso lever en stor del af befolkningen 

(45,3 %) under fattigdomsgrænsen, der anslås til 

at være 72.690 FCFA per voksen per år (ca. 110 € 

= 8.250 kr.). Vi bemærker også 

forskelsbehandling ud fra køn, civilstand, 

husstandsstørrelse, uddannelsesniveau og bopæl.  

Kvinder er mere ramt af fattigdom end mænd. I 

gruppen af ekstremt fattige repræsenterer de 52,4 

% mod 47,6 % af mændene; mens de i gruppen af 

ikke-fattige udgør 47,6 % mod 52,4% for mænd.  

Det lave uddannelsesniveau, der længe har været 

hos piger, betyder, at vi finder flere kvinder i den 

uformelle sektor (58,1 %), især i 

landbrugssektoren, fødevareafgrøder, i handel og i 

ikke-betalte hjemlige erhverv, husligt arbejde. 

Kvindernes aktiviteter ignoreres meget ofte 

statistisk.  

I landdistrikterne er kvinder mere afhængige af 

naturen (vand, skov, jord) for at skaffe mad og 

opnå indtægter for at imødekomme deres familiers 

behov (landbrug, husdyr, miljø, forarbejdning af 

landbrugs- og skovbrugsprodukter). Men de har 

meget begrænset kontrol over disse ressourcer, da 

de ikke har adgang til jord.  

Kvinder deltager næsten aldrig i udviklingen af 

planer og programmer til bevarelse og forvaltning 

af disse ressourcer. Derudover har de ikke den 

fysiske styrke og tid til at bruge 

jordbevarelsesteknikker som Zai3 eller stenbunds, 

hvilket betyder, at deres jord beskadiges mest 

under oversvømmelser eller kraftig regn. Deres 

del af jord udlånes af deres mand eller af en 

slægtning og er ofte af dårlig kvalitet med lavt 

landbrugspotentiale. 

I byområder er tusinder af kvinder aktive i 

restauranter, markeder (handel) og forarbejdning. 

Med gennemførelsen af foranstaltninger til at 

forhindre spredning af COVID-19, herunder 

lukning af grænser, markeder, restauranter og 

barer, etablering af udgangsforbud, står al 

økonomisk aktivitet i den uformelle sektor, som 

80 % af kvinderne har investeret i, næsten stille. 

Disse COVID 19-sygdomsforebyggende 

foranstaltninger har gjort befolkningen og især 

kvinder fattigere. 

I øjeblikket organiserer kvinderne sig, for hurtigt 

at kunne genoptage deres aktiviteter, ved at 

respektere sundhedsministeriets instruktioner, ved 

at installere en håndvask eller sætte 

afspritningsmidler op foran deres arbejdsplads, 

respektere sikkerhedsafstanden mellem kunder, 

samt ved at iføre sig arbejdskjoler og mundbind, 

når man er servitrice eller sælger. Restauranter har 

integreret salget af take-out-måltider og har 

investeret i engangsservice og andre initiativer ... 

På trods af alt dette har mange kvinder, der levede 

fra hånd til mund, brug for støtte, især økonomisk, 

for at genoptage deres aktiviteter. Emmaus 

Internationals beredskabsfond er et vigtigt svar. 

For Pag-La-Yiri-gruppen var vi, takket være 

denne støtte, fra april til juni 2020 i stand til at 

hjælpe 1.110 sårbare mennesker, hvoraf de fleste 

er kvinder, med mad (ris, majsmel, olie, majs)." 

 

 
3 Zai-teknikken er helt enkelt at grave 30–40 cm brede 

huller og med 12.000 til 25.000 huller pr. ha. Det er 

meget arbejdstungt at grave de mange huller. I 

hullerne fyldes der gødning, og efter første regnvejr 

fyldes der lidt jord ned i, og frøene sås.  

Gødningen eller komposten skal være omsat. (Fandt 

dette på havenyt.dk) 

 


