
 

 

 

 

 

 

 

Unge burkinere, der øver sig på et teaterstykke om miljøbeskyttelse 

(foto: Foreningen Baobab) 
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Unge burkinere øver sig på et teaterstykke om miljøbeskyttelse 
(foto: Foreningen Baobab) 

 

Kunstnerisk skabelse – en måned at kæmpe på 
 

Bevidsthedsskabende teater 
 

Synspunkter fra Vestafrika 
 

- Interview ved Benoît Naveau 

- oversat af Naja Egede Kristensen 

- fra kvartalsblad nr. 141, sommeren 2013, fra 

Terre, Belgien. 

 

Teater i Vestafrika blander kultur og uddannelse 

og er blevet det vigtigste middel til at øge 

befolkningens bevidsthed.  

Analyse af fænomenet med  

 Mamadou Ly fra ASDES i Senegal 

 Fulgence Yameogo fra Baobab i Burkina 

Faso   

 Dieudonné Kaboré fra ASMADE i Burkina Faso. 

 

 

Hvorfor er teater blevet valgt som redskab til 

oplysningsvirksomhed? Hvad er fordelene ved 

dette sammenlignet med andre redskaber? 
 

Fulgence: Teater har den fordel, at det er 

interaktivt. Budskabet er baseret på befolkningens 

dagligdag, og informationer viderebringes i en 

afslappet atmosfære og til tider med humor. 

Dårlig opførsel bringes frem dog uden at navngive 

nogen. Dette gør det muligt at viderebringe sande 

erfaringer på en sjov måde. Teatret giver også 

mulighed for at tilpasse indholdet til en specifik 

målgruppe og at nå et stort antal mennesker.  
 

(fortsættes side 14) 
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Bevidsthedsskabende teater 
 

Synspunkter fra Vestafrika 
 

(fortsat fra side 13) 
 

 

Dieudonné: I modsætning til andre medier (tv, 

radio, aviser) er teatret tilgængeligt for alle. Det 

giver mulighed for at få direkte kontakt med 

befolkningen, at udveksle og dele dens meninger. 

Da det er et nærhedsteater, bliver vores 

forestillinger ikke spillet i sale, men i 

nærsamfundet, på skoler og markeder, hvor 

mange kan samles; der er i gennemsnit to 

hundrede mennesker til hver forestilling.  
 

Kan I give et eksempel på et teaterstykke, der 

bliver brugt som oplysningsvirksomhed? 

Hvilket emne diskuteres? Hvordan har I 

behandlet det? Hvad var publikums reaktion?  
 

Mamadou: Alle vores forestillinger tager 

udgangspunkt i sketcher, der omhandler det valgte 

emne. Det gælder især forestillinger om sanitet og 

miljøbeskyttelse. Overalt har forestillingerne vakt 

stor begejstring. Tilskuere inviteres ofte op på 

scenen for at give deres forståelse af emnet.  
 

Fulgence: For at behandle emnet om økologi satte 

vi to producenter i scene, en der dyrker landbrug 

på den konventionelle måde, og en der dyrker 

økologisk. I slutningen af stykket skabes en debat 

om de to landbrugsmetoder. Tilhængere af 

konventionelt landbrug argumenterer for deres 

valg, og økologitilhængerne giver deres 

begrundelser. Efter forestillingerne er det ikke 

ualmindeligt, at de konventionelle landmænd 

ønsker at blive uddannet inden for økologi. 
 

Dieudonné: Stykket ”Jeg holder ikke op med at 

løbe” værdsætter kvinders arbejde og viser, 

hvordan mænd ser på deres hustruers aktiviteter. 

Under forestillingen er publikums reaktioner 

forskellige. Mændene og kvinderne genkender 

hinanden. For mange er det nødvendigt at 

 
 

Et teaterstykke arbejder med ideen om større 

folkelig inddragelse i forvaltning af 

lokalsamfundet 

(foto: Benoît Naveau) 

 

tilskynde kvinder til at igangsætte 

indkomstskabende aktiviteter. Nogle mænd synes 

stadig, at denne frihed leder kvinder i fordærv.  
 

Siger I, at bevidsthedsteatret er et nemt 

redskab at sætte op?  
 

Mamadou: Det er et grundlæggende pædagogisk 

værktøj og uundværlig især over for analfabeter. 

Gadeteater kræver få ressourcer og er velegnet til 

vores knappe finansielle midler. 
 

Fulgence: Det er nemt at implementere. Det 

handler om at kende sit emne, før man behandler 

det; for argumentationen skal være overbevisende. 

Ellers kan teatret have den modsatte effekt. Det 

teater, som vi udøver, har ikke behov for 

”professionelle”. I stedet forsøger det at gøre 

tilskuerne til reelle aktører for deres egen 

forandring. 
 

Dieudonné: I sin tilgang giver teatret mulighed 

for at lytte efter, analysere og skabe noget 

sammen. Det hjælper med til at styrke 

ytringsfriheden og dermed retningen mod  

demokrati. Emner, der drøftes i vores stykker, er 

blandt andet sundhed, uddannelse, arbejdsløshed, 

vold, menneskerettigheder.  
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En gruppe kvinder i landsbyen Villy nær Koudougou i Burkina Faso 

 er tilskuere til et teaterstykke om større folkelig  

inddragelse i forvaltning af lokalsamfundet 

(foto: Benoît Naveau) 
 
 

 

Som følge af debatterne efter teaterstykkerne kan 

stykkerne være med til at styrke samfundet.  
 

Hvad er vanskelighederne ved 

bevidsthedsteatret?  
 

Mamadou: Hos os ligger de største problemer i 

professionaliseringen af truppen. Den består 

hovedsagelig af unge arbejdsløse på udkig efter et 

job. Løsningen er først og fremmest at ansætte en 

ansvarlig for de kulturelle aktiviteter, at definere 

en politik og en vision for udviklingen af teatret 

og at tage på nationale og internationale turneer, 

som vi får betaling for. 
 

Fulgence: Vanskelighederne ligger i tilpasning af 

indholdet, at søge efter information relateret til 

emnet, igangsætte gode diskussioner, skabe 

kontakter til de forskellige miljøer, hvor vi 

optræder. 
 

Kan teatret styrke demokratiet og samfundet? 
 

Mamadou: Det oplysende og  

bevidsthedsskabende teater er en formidler af 

adfærdsændringer i lande med svage 

læsefærdigheder. Det er det bedste middel til at 

etablere en ansvarlig borgerbevidsthed, hvor alle 

dele af samfundet bliver inddraget, i 

overensstemmelse med den rolle, hver enkelt har i 

samfundet. Således forstår samfundet bedre det 

indbyrdes forhold mellem alle aktører, og dette 

hjælper med at etablere en borgerdialog, en 

forståelse af udviklingsspørgsmål - og fører til 

mere demokratisk deltagelse. 
 

Fulgence: For vores vedkommende har vi fokus 

på borgerrettigheder og -pligter. Vi gør 

opmærksom på regeringens udskejelser og lader 

borgerne forstå behovet for at deltage på baggrund 

af lokale eksempler.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dele af publikum til teaterstykket, som man ser opført på forsiden 

(foto: Foreningen Baobab) 


