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 Översikt av strategisammanhanget 

Totalt strategibelopp:  
1 660 MSEK  

Utbetalat belopp hittills:  
1,19 miljarder 

Antal insatser 2021 
30  

2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

Sedan förra rapporteringen har Burkina Faso präglats av ökad politisk opposition och 
demonstrationer. Vidare har det demokratiska utrymmet gradvis minskat, vilket manifesterats 
genom arresteringar av MR-företrädare och minskad pressfrihet för media. Under året inträffade 
även två större attacker som skakade landet djupt – Solhan och Inata – den första med över 160 
döda varav de flesta civila och den sistnämnda med drygt 50 döda varav merparten från 
gendarmeriet. Efter dessa händelser krävde den politiska oppositionen presidentens avgång om inte 
säkerhetssituationen förbättrades. Regeringsombildningar genomfördes under juli och december, 
med syfte att blidka kritiker, men det syntes vara för litet och för sent.  

En militärkupp bekräftades den 24 januari av Patriotic Movement for Safeguarding and Restoration 
(MPSR). Vid tillkännagivandet på den statliga televisionen meddelades att regeringen och 
parlamentet upplösts, att konstitutionen upphävts och att gränserna var stängda tillsvidare.1 Den 3 
februari tillkännager presidenten för MPSR, Paul Henri Sandaogo Damiba, att en teknisk kommission 
om 15 ledamöter tillsatts för att under två veckor utveckla en plan för övergång till civilt styre.2 Den 
16 februari svors Damiba in som president för Burkina Faso och den 1 mars antogs en övergångsplan. 
En transitionsregering tillkännagavs kort därefter.3  

De utmaningar som identifierades inför den nuvarande strategin har förstärkts. Latenta konflikter 
mellan grupper i samhället blir allt tydligt manifesterade. Väpnade grupper, affilierade 
jihadistgrupper såväl som okända väpnade grupper, etablerar sig i en allt större del av landet med 
trakasserier av civilbefolkningen som påföljd. En nedåtgående spiral vad gäller säkerhetssituationen 
har resulterat i över 1,5 miljoner internflyktingar, varav majoriteten är barn.4 Över 2,5 miljoner 
människor förväntas drabbas av matosäkerhet under juni-augusti 2022 och höga matpriser drabbar 
den redan utsatta befolkningen. Totalt 9 procent av barn i åldern 6 månader till 5 år lider av akut 
undernäring.5 I skrivande stund är 3 280 skolor stängda i landet vilket påverkar över 500 000 elever i 
några av landets fattigaste regioner.6 Den statliga närvaron och tillhandahållandet av offentliga 
tjänster är därtill i stort frånvarande i flera av landets större städer såsom Djibo, Dori, Gorom-Gorom 
och Arbinda.7  

 

1 Reuters (2022) Burkina Faso army deposes president in West Africa's latest coup. www.reuters.com/world/africa/ [2022-02-14]. Redan 
den 25 januari öppnades luftrummet igen för kommersiell flygtrafik.  
2 Decret No 2022–015/ MPSR/ PRES sid. 2–3. 
3 Charte de la Transition (signerad 1 mars av president Paul Henri Snadaogo Damiba), Decret No 2022–053/ PRES portant Composition du 
Gouvernement.  
4 Dashboard général sur l'enregistrement des PDI au 31 décembre 2021, CONASUR. 
5 Burkina Faso Country Brief, World Food Programme, December 2021 sid. 1; Note securitaire trimestrielle Octobre-Décembre, Interpeace, 
2021, sid. 2.  
6 Note securitaire trimestrielle Octobre-Décembre, Interpeace, 2021, sid. 2. 
7 Note securitaire trimestrielle Octobre-Décembre, Interpeace, 2021, sid. 5. 

http://www.reuters.com/world/africa/
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2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

Sida har och ska fortsatt verka för en framträdande roll i sektorer där vår roll är stark, såsom inom 
demokrati och miljö. Vårt mervärde är att driva frågor om jämställdhet och att lyfta frågor som rör 
diskriminering av minoritetsgrupper. Dessa frågor är centrala för att nå de fattigaste, de målgrupper 
som inte har tillgång till resurser och makt, vilka tydliggjordes i den uppdaterade MDPA-analysen 
under 2021. Samtliga strategimål är samstämmiga med Burkina Fasos nationella utvecklingsstrategi 
PNDES II 2021–2025 och dess fyra utvecklingsområden.8  

Inom strategimål 1, Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet, sker 
ett par insatser i samverkan med EU och Schweiz. Fortsatt och utökat samarbete med likasinnade 
givare uppmuntras inom stöd till exempelvis rättssektorn, offentlig förvaltning samt jämställdhet. 
Inom strategimål 2, Motståndskraft, miljö, klimat och energi, samarbetar Sverige mycket tillsammans 
med Danmark, men stärker även relationer till övriga EU-medlemsstater i takt med att Team Europe 
Initiative (TEI) utvecklas och fördjupas. Strategimål 3, Fredliga och inkluderande samhällen, är nytt 
för strategin sedan 2021 och fortsatt under utveckling. Samverkan och dialog har initierats med flera 
nya aktörer under 2021. Detta arbete kommer att fortsätta under 2022 och fördjupas i och med den 
nya strategin.  

Ambassaden deltar på lokal nivå i förändringsarbetet av det rådande givarsamarbetet (Troîkan) och i 
flera TEI:s som stärker samordning och komplementaritet mellan medlemsstaternas insatser. En 
medarbetare utgör fokalpunkt och stödjer biståndsrådet i denna samverkan. Ambassaden avser att 
strategiskt delta i ramverket och bidra till att utvecklingssamarbetet genomförs så att synergier 
uppnås mellan medlemsländernas insatser. De TEI:s som tagits i Burkina Faso-nivå överensstämmer 
med strategimål 2 och 3. Vidare bedöms nuvarande och planerade insatser under 2022 
komplementera initiativen i TEI-strategin. 

2.3 Synergier med andra svenska strategier  

Den humanitära allokeringen till Burkina Faso har ökat kraftigt de senaste åren och det totala stödet 
under 2021 slutade på 106 miljoner. Flera insatser i insatsportföljen kompletterar de humanitära dito 
och arbetar aktivt för att införliva en trippelnexus-ansats.9 Sida bedömer att det finns flera synergier 
att utforska inom strategin för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika, strategin för 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Afrika söder om Sahara, strategin för hållbar fred och 
strategin för utvecklingssamarbetet med Mali.  

 

8 Projet de Référentiel national de développement 2021-2025, antagen juli 2021, sid. ix. 
9 Exempel här är FAO resilience rapid respons Burkina Faso 2018–2022, Planit ID 12310; Beog-Puuto "Farms of the future" Burkina Faso 
2018–2023, Planit ID 11406. I teamet har en handläggare ansvar som humanitär fokalpunkt om 25% av sin tjänst (en ökning från 10% under 
2021). Genom detta kan medarbetaren aktivt stärka relationer med centrala aktörer inom det humanitära arbetet i Burkina Faso, vilket 
sker i samverkan med ansvarig fokalpunkt i Stockholm. Denna medarbetare ingår även i teamets nexusgrupp.  

  Tabell 1. Givarkontext 

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten utgör 
15,4 %. 

Strategins andel av det totala biståndet utgör 1,6 % 
(2020). 

Gemensamma EU-strategin 2017–2021. Status på EU-gemensamprogrammering: Två Team Europe 
Initiaitves (TEI) har utvecklats under 2021 - Inclusion for stability samt Green deal for youth – Sverige är 
aktiv i båda. 

De fem största givarna är Världsbanken, EU, USA, 
IMF och Frankrike. 

Sverige är den 15:e största givaren. 

Av EU MS är Sverige den 4:e största givaren efter 
Frankrike, Tyskland, Belgien. 
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Inom området mänsklig säkerhet och resiliens finns inom ramen för Sahelsatsningen flera insatser 
som adresserar grundorsaker till konflikt och radikalisering i Sahel-regionen inklusive Burkina Faso. 
Givet utvecklingslinjen i kontexten noteras behov av stärkta synergier, inte minst inom strategimål 3, 
för att stärka effektiviteten av utvecklingssamarbetet.Handläggaren för den regionala strategin, 
placerad i Ouagadougou, öppnar upp möjligheter till utbyte. Aktuell dialog förs kring ett nationellt 
fönster av det regionala programmet MOPSS, vilket skulle stärka interaktionen mellan det regionala 
och det bilaterala arbetet.  

En ny garantiinsats förväntas påbörjas under 2022 efter ett års inledande planeringsfas. Garantier 
bör skapa synergier med bidrag och tekniskt bistånd för att undanröja hindren för tillgång till krediter 
för i huvudsak landsbygdsbefolkningen. De partners som kan övervägas på detta område inkluderar 
affärsbanker och finansinstitut. Analys och diskussion gällande synergier och starkare koppling av 
garantiverktyget till andra insatser samt strategier fortsätter inom jordbruks- och vattensektorn. 

På energiområdet syftar insatser till att katalysera resurser och stimulera engagemang från 
näringslivet genom användning av garantier, challenge funds och finansiella incitament. De insatser 
som genomförs i Burkina Faso, inom det regionala programmet Power Africa, förväntas ta fart under 
2022 men har hittills kantats av förseningar. Möjligheter att inleda samarbete med ytterligare en 
aktör inom energisektorn övervägs därför. 

Under 2021 har Sida planerat inför ett nytt stöd till den burkinska statistikmyndigheten (INDS) i 
samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Givet den politiska utvecklingen har denna process 
tillfälligt pausats. Syftet med samarbetet är att stärka Burkina Fasos statistikkapacitet, inklusive dess 
förmåga att följa upp och rapportera arbetet för Agenda 2030.  

Bland övriga framtida samarbeten inom ramen för svensk resursbas kan ITP-programmet nämnas, 
Locally Controlled Forest Restoration (LoCoForest), som kommer att genomföras av Skogsstyrelsen. 
SMHI genomför ett regionalt program för utbildning av hydrologer. Samråd pågår även med SLU för 
kapacitetsuppbyggnad inom området biologisk mångfald och fortsättning av en forskningsinsats 
rörande produktiv sanitet tillsammans med Stockholm Environment Institute (SEI) i samarbete med 
WaterAid Burkina. 

Näringslivets Internationella Råd har utvecklat en hållbarhetsaccelerator, där Burkina Faso ingår som 
ett av länderna. Målsättningen är att öka närvaron av svensk resursbas för att främja hållbar 
utveckling. Insatsen finansieras av strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som 
stödjer Agenda 2030 för hållbar utveckling 2018–2022. 
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 Resultatredovisning 

3.1 Sidas bidrag till förändring på strateginivå  

Slutsatserna från Sidas fördjupade översyn under 2020 visade på att strategin till stor del varit 
relevant samt att det svenska utvecklingssamarbetet bidragit till strategimålen. Arbetet med att 
stärka motståndskraften hos befolkningen på landsbygden har varit viktig för att på lång sikt hantera 
delar av konflikternas grundorsaker. Stödet till sociala skyddsnät har bidragit till att minska 
sårbarheten hos de mest utsatta delarna av befolkningen.  

Tabell 2. Utbetalade medel och antal insatser  

 

 

 

Den ojämna fördelningen av strategibelopp mellan strategimål 1 och 2 över strategiperioden 
förklaras av stödområdenas olika typografi vad gäller insatser. Strategimål 1 har flera tekniska stöd 
och mindre insatser till civilsamhället, men saknar överlag större kostnadsdrivande stöd såsom till 
exempel sektors- och institutionella stöd.  

Flertalet insatser inom strategimål 2 rör omfattande, långsiktiga och tekniska områden med syfte att 
stärka befolkningens resiliens mot chocker. Här ingår även hållbara energilösningar genom två 
program inom Power Africa. Sistnämnda är särskilt kostnadskrävande givet ingående investeringar, 
men resultatet förväntas vara katalytiskt i termer av påverkan av fattigdomens olika dimensioner. 
Strategimål 3 tillkom i mitten av 2021 och är under intensiv utveckling. Givet förändringar i kontext 
kommer detta målområde vara ett centralt fokus framåt.  

Tabell 3. Agenda 2030: Insatser och utfall 

Mål Utfall mnkr Antal insatser 

2. Ingen hunger 197,9 8,0 

16. Fredliga och inkluderande samhällen 163,6 13,0 

5. Jämställdhet 149,7 11,0 

13. Bekämpa klimatförändringarna 147,4 9,0 

6. Rent vatten och sanitet för alla 114,2 5,0 

1. Ingen fattigdom 101,6 4,0 

15. Ekosystem och ekologisk mångfald 97,3 6,0 

10. Minskad ojämlikhet 66,0 2,0 

7. Hållbar energi för alla 54,3 4,0 

3. Hälsa och välbefinnande 47,5 3,0 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 40,5 4,0 

4. God utbildning för alla 22,0 1,0 

17. Genomförande och globalt partnerskap 17,8 2,0 

14. Hav och marina resurser 2,7 1,0 

Samtliga dimensioner av fattigdom adresseras genom insatser i strategimål 1 såsom Makt och röst, 
Mänsklig säkerhet, Möjligheter och val samt Tillgång till resurser. De kontexter som är centrala i 
genomförandet av strategimålet berör Politik och institutioner samt Konflikt/ fred. De dimensioner 
av fattigdom som adresseras genom insatser i strategimål 2 rör Makt och röst, Möjligheter och val 

Stödområde Utfall mnkr Antal insatser 

1. Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och 
jämställdhet 

85,9 19,0 

2. Motståndskraft, miljö, klimat och energi 193,0 13,0 

3. Fredliga och inkluderande samhällen 50,6 6,0 

Ej tillgänglig 0,9 1,0 
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samt Tillgång till resurser. De kontexter som är centrala i genomförandet av strategimålet berör miljö 
samt socioekonomisk utveckling. De dimensioner av fattigdom som adresseras genom insatser i 
strategimål 3 rör Makt och röst, Mänsklig säkerhet samt Tillgång till resurser. De kontexter som är 
centrala i genomförandet av strategimålet berör socioekonomi, Konflikt/ Fred samt Politik och 
institutioner.  

Mänskliga rättigheter berör flerparten av målen inom Agenda 2030. Dessa adresseras genom 
insatsportföljen inom strategimål 1, varav de globala målen 5 och 10 bör nämnas särskilt, då de berör 
jämställdhet och ojämlikhet. Globala mål inom Agenda 2030 som berör strategimål 2, givet 
portföljens storlek och komplexiteten av insatserna noteras globala mål 1, 2, 3, 5, 6 7, 8, 10, 12, 13 
och 15. Strategimål 3 kan ses som ett nexus och en förutsättning för hela strategin, då det kopplar 
samman de 17 globala målen för Agenda 2030. I fokus står också mål 16 som rör fredliga och 
inkluderande samhällen. 

De sex perspektiven används aktivt i genomförandet av strategin.10 De reflekteras i verksamhetens 
fleråriga plan för kapacitetsutveckling, som syftar till att stärka kapaciteten både internt och hos 
partners. Arbete med att fördjupa vår analys av perspektiven i insatsportföljen pågår och var fokus 
för interna workshops under september 2021. Under uppdatering av den multidimensionella 
fattigdomsanalysen – MDPA – användes Agenda 2030, de sex perspektiven och nexusperspektivet 
aktivt för att vitalisera analysen. En nexusgrupp skapades i december 2021, vars uppgift är att 
ytterligare konkretisera arbetet och bistå teamet i att stärka nexusperspektivet i portföljen. Vid 
genomförandet av partnerdagen den 8 december 2021 var jämställdhets- och konfliktperspektiven 
helt styrande för agendan givet kontextens förändring, resultatet från den uppdaterade 
fattigdomsanalysen och kapacitetsbehov identifierade under verksamhetsåret 2021.11  

En enkät har genomförts med partners för att kartlägga nuläge, goda exempel och utmaningar med 
uppföljning i fält i Burkina Fasos konfliktkontext. Resultatet ska stärka vår egen uppföljning, men 
också bidra till stöd för våra partners uppföljning. En pågående gender review med tre partners; 
Global Green Growth Institute (GGGI), Centre pour la gouvernance Democratique (CGD) och 
Programme des Nations Unies pour le Développement (UNDP), har resulterat i att dessa ska stärka 
jämställdhetsintegrering och anamma tranformativa tillvägagagångssätt i verksamheten. 
Erfarenheterna ska delges övriga partners och rekommendationer införas i insatsportföljen. Ovan 
initiativ som utvecklats under 2021 till februari 2022 visar att de sex perspektiven utgör en grund för 
kunskapsutbyte, ide- och synergiskapande såväl internt som externt i vår verksamhet. 

Sociala medier har aktivt nyttjats under 2021 för att skapa en plattform för normativ dialog och 
kommunikation. I synnerhet Facebook och Twitter har nyttjats aktivt, varav den första har särskilt 
stark ställning i Burkina Faso. Facebook har använts för flera kampanjer såsom Agenda 2030, 16 
dagar av aktivism och Mission Possible.12 Lärdomar från den normativa dialogen under 2021 visar att 
Sverige med rätt partners kan ta lead, mobilisera övriga givare och samhällsaktörer i viktiga 
kärnfrågor för verksamheten. Konkreta resultat är att Sverige tillsammans med Belgien, i) initierat 
dialog för att öka kunskapen om och stärka nexusansatsen för utvecklingssamarbetet i Burkina Faso 
och ii) bidragit till inrättandet av en fredsgrupp. Utmaningar består i att understödja samordnande 

 

10 De perspektiv som åsyftas är fattiga människors perspektiv på utveckling, ett rättighetsperspektiv, ett 
jämställdhetsperspektiv, ett miljö- och klimatperspektiv, ett konfliktperspektiv och resiliensperspektivet. 
11 Våra partners Diakonia, UNICEF och PNUD delade med sig av erfarenheter och goda exempel till övriga 
partners av arbete med jämställdhet inom jordbruk/miljö, välfärd/ gouvernance och säkerhetssektorn. 
12 Mission Possible, en egeninitierad kampanj av teamet, syftar till att lyfta resultat för kvinnors och flickors 
rättigheter i insatsportföljen. Initiativet har skett i samarbete med partners under september-december 2021. 
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processer på lång sikt, att utveckla nya former av samarbete, att integrera dessa med existerande 
strukturer och att lösgöra resurser för samverkan på lång sikt.  

Ytterligare erfarenheter vi tar med oss från 2021 och början av 2022 är att legitima nationella val till 
president och parlament inte utgör den grund för demokrati och institutionsbyggande som de ofta 
tillskrivs. Detta skapar frågor kring hur Sverige framåt bör sätta samman insatsportföljen, inte minst 
inom strategimål 1, för att stärka det demokratiska systemet från grunden. Avslutningsvis, den 
förändringsteori som ligger till grund för den framtida strategin och operationaliseringen behöver 
diskuteras och uppdateras regelbundet givet Burkina Fasos förändringsbenägna kontext. 

3.2 Stödområde 1: Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer 
och jämställdhet 

3.1.1. Mål 1.1: Stärkt respekt för rättsstatens principer och tillgång till rättvisa  

Utvecklingstrend  

Utvecklingen för målområdet fortsätter alltjämt att gå bakåt. Det rapporteras fortsatt om 
rättsövergrepp från militärens sida i kampen mot extremister med bland annat anklagelser om 
utomrättsliga avrättningar och arresteringar.13 Säkerhetsstyrkorna har fortsatt stora befogenheter 
att söka igenom människors hem och begränsa invånares rörelsefrihet. Straffriheten och 
rättsosäkerheten i Burkina Faso är hög. I de nyligen inledda rättegångarna i Ouagadougou mot 
anklagade terrorister har ett flertal övergrepp mot en rättssäker process noterats.  

Press- och yttrandefriheten begränsas gradvis. Exempel är frihetsberövande av regeringskritiker samt 
nekande av tillträde för journalister till exempelvis flyktingläger. Därtill har nedstängning av internet 
skett flera gånger under hösten, vilket är ett nytt fenomen. Existerandet i sig av väpnade grupper, 
extrema och även lokala, utgör i sig ett problem för rättsstaten att verka i sin fulla kapacitet. 
Massakrer under 2021 påvisar statens oförmåga att garantera befolkningen skydd och rätten till liv.  

 

Relevans  

Portföljen bedöms vara delvis relevant, men ett par insatser har avslutats respektive går mot sitt slut. 
Ambassaden behöver diskutera hur målområdet fortsatt ska utvecklas positivt. Stöd till Världsbanken 
för en funktionell översyn av fem ministerier, inklusive justitieministeriet, är i ett avslutande skede.14 
Det är i dagsläget inte aktuellt med ett sektorstöd till justitiesektorn utan andra sätt att stödja 
rättsstatens principer behöver undersökas.  

Stödet till UNDP förlängdes under 2021 med ytterligare två år och innefattar ett större stöd till 
rättssektorn.15 Insatsen genomförs i samarbete med justitiedepartementet, säkerhetsministeriet, 
ministeriet för decentraliserad administration och ett antal civilsamhällesorganisationer. Insatsen 
syftar till att stärka sårbara människors rättssäkerhet och ansvarsutkrävande, vilket sker genom 
förtroendeskapande åtgärder mellan säkerhetsstyrkor och lokalbefolkning. Inom korruption löpte 
stödet till den statliga antikorruptionsinstansen ut i december 2021.16 En ny insats ska identifieras.  

 

13 Freedom House (2021) Country Report Burkina Faso via /freedomhouse.org/country/burkina-faso/freedom-world/2021 (2022-03-07).  
14 Functional Reviews, Planit ID 12347. 
15 UNDP COSED: Social Cohesion, Security and Rule of Law, Planit ID 12340. 
16 Support to ASCE-LC Burkina Faso 2017-2019, Planit ID 10953. 
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3.1.2. Mål 1.2: Stärkta demokratiska institutioner samt ökad öppenhet och kapacitet i den 
offentliga förvaltningen  

Utvecklingstrend  

Under 2021 har det inte skett någon förbättring inom målområdet. Statskuppen som inleder 2022 
förstärker den negativa utvecklingslinjen. De lokala valen som planerats under 2021 har försenats 
ytterligare och sedermera skjutits upp på obestämd framtid givet militärkuppen. Utifrån principer om 
jämställdhet och kvinnors representation samt deltagande i samhället går utvecklingen åt fel håll. 
Andelen kvinnliga parlamentariker har minskat jämfört med föregående mandatperiod.  

I augusti 2021 utsågs en ny valkommission och av 14 ledamöter var endast en kvinna. Vidare uppvisar 
den offentliga förvaltningen fortsatt brister såsom korruption, ineffektivitet och kapacitetsbrister. 
Minskade investeringar i social och fysisk infrastruktur, inte minst i de delar av landet som sedan 
tidigare haft låg statlig närvaro, underminerar ytterligare tilltron till statens legitimitet. Detta i sig 
driver på den lågintensiva konflikten i landets fattigaste och mest sårbara delar.  

Relevans  

Under 2021 bedömde ambassaden att portföljen fortsatt utvecklades väl i linje med 
operationaliseringsplanen genom stöd till det nationella parlamentet och valstödsinsatsen med 
UNDP.17 Planer på en ny insats till parlamentet har nu pausats givet den politiska utvecklingen i 
landet och detsamma rör insatsen för stöd till den nationella statistikmyndigheten.18 
Valstödsinsatsen kommer med anledning av statskuppen att avslutas. Då Burkina Faso demokratiskt 
valda regering omkullkastats och en militärjunta numera styr landet är det viktigt att ambassaden 
letar efter icke-statliga aktörer för att stärka demokratiska institutioner inför, under och efter en 
eventuell övergångsperiod.  

3.1.3. Mål 1.3: Ökad respekt för mänskliga rättigheter, särskilt för kvinnor och flickor, och 
ökade möjligheter för utsatta människor att åtnjuta sina rättigheter 

Utvecklingstrend  

Sida bedömer att utvecklingen delvis går bakåt vad gäller respekten för mänskliga rättigheter. 
Burkina Faso är ett av världens minst jämställda länder på plats 147 av 162 länder på UNDP:s 
jämställdhetsindex.19 Burkina Faso saknar fortsatt organisationer i civila samhället som på ett tydligt 
och dynamiskt sätt arbetar för kvinnors rättigheter. En huvudorsak är säkerhetssituationen och den 
humanitära krisen i landet. Detta drabbar kvinnor och flickor särskilt hårt, inte minst vad gäller 
tillgång till grundläggande samhällsservice såsom utbildning och hälsovård.  

De pågående konflikterna ökar även risken för kvinnor och flickor att utsättas för könsbaserat våld, 
inklusive sexuella övergrepp och våldtäkt, barnäktenskap, prostitution och exploatering.20 Kvinnlig 
könsstympning utövas och är utbredd trots att det är förbjudet enligt lag. Kvinnors och flickors 
tillgång till SRHR är otillräcklig och rapporter under 2021 indikerar förekomst av sex för överlevnad.21 
Trots ansträngningar att förbättra användningen av preventivmedel så är förekomsten av och 

 

17 Support to National Assembly Burkina Faso 2018-2020, Planit ID 10954; Burkina Faso Electoral Process Support Project (2019-2021), 
Planit ID 14091. 
18 Se Preparation phase of the Statistical support 2021-2024 in Burkina Faso, Planit ID 51200048. 
19 United Nations Development Programme (2020) Human Development Report: Burkina Faso. 
https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/BFA.pdf [2022-02-14]. Se även UN Women (2022) Africa: Burkina Faso. 
https://data.unwomen.org/country/burkina-faso [2022-02-14].  
20 Plan International (2020) Adolescent Girls in Crisis: Voices from the Sahel, sid. 5.  
21 Se www.thenewhumanitarian.org/investigations/2021/7/26/sex-for-food-aid-allegations-in-burkina-faso. 

https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/BFA.pdf
https://data.unwomen.org/country/burkina-faso
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kunskapen om dessa fortfarande låg bland majoriteten av kvinnor. Detta kan delvis tillskrivas brist på 
information, kulturella normer och preferens för stora familjer.  

Relevans  

Portföljen bedöms delvis relevant med kommentar att fler insatser med jämställdhet som 
huvudfokus bör initieras. Sida arbetar systematiskt med att integrera ett rättighets- och 
jämställdhetsperspektiv, men ett flertal partners har svag kapacitet när det gäller integrering av 
jämställdhetsperspektivet.22  

Den viktigaste insatsen på målområdet är en gemensam jämställdhetsfond.23 Denna finansieras 
tillsammans med fem andra givare och syftar till att bidra till att stärka kvinnors och flickors sociala, 
ekonomiska, politiska rättigheter. Insatsen genomförs av Diakonia i samarbete med lokala 
civilsamhällesorganisationer och myndigheter. Sidas fortsatta stöd till fonden är dock inte beslutat i 
avvaktan på resultatet från en pågående revision. Sida har initierat en uppdatering av kartläggningen 
av SRHR-aktörer i Burkina Faso, som ligger till grund för framtida insatser.24  

3.1.4. Mål 1.4: Stärkt kapacitet i det civila samhället att verka för öppenhet, 
ansvarsutkrävande och ökad respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstatens principer 

 Utvecklingstrend  

Givet utvecklingen under 2021 bedömer Sida att trenden delvis går bakåt. Trots en generell 
tillbakagång för respekten för mänskliga rättigheter i landet har Burkina Faso alltjämt ett starkt, 
ansvarsutkrävande och aktivt civilsamhälle. I vissa delar av landet är civilsamhällesorganisationer mer 
närvarande än staten. Möjligheten för kvinnor att vara en aktiv kraft och få sina röster hörda genom 
det civila samhället är däremot alltjämt begränsad på grund av befintliga normer och traditioner.25  

Även ungdomars ställning och representation behöver stärkas för att civilsamhället ska anses vara 
representativt för större delen av befolkningen. Unga under 35 år utgör hela 78 procent av 
befolkningen, vilket gör denna representationsbrist till en kritisk fråga.26 Därtill behöver övriga 
marginaliserade grupper, exempelvis nomader och pastoralister, stöd för att höja sina röster.27  

Relevans  

Portföljen inom detta område är begränsad, men uppskattas vara högst relevant i relation till 
kontexten. Under tidigare år av strategins genomförande har ambassaden haft ett stort stöd till 
Diakonia med syftet att konsolidera en demokratisk kultur och institutionalisera medborgerligt 
ansvarsutkrävande av offentliga makthavare.28 Stödet till Diakonia avslutades under 2021 och Sida 
avvaktar slutsatser från en revision innan beslut fattas om eventuell fortsättning.  

Diskussioner pågår med andra givare om möjligt stöd på området. Medias roll som en vital 
civilsamhällsaktör är alltjämt central, i synnerhet radiomediet, vilket får fortsatt stöd via Fondation 

 

22 Denna brist har adresserats under 2021. En pågående gender review med tre partners; GGGI, CGD och UNDP, kommer att utveckla 
rekommendationer och aktionsplaner för att stärka jämställdhetsintegrering i organisationer och verksamhet. Resultatet ska användas för 
hela insatsportföljen.   
23 Fonds commun genre 2019-2023, Planit ID 12696.  
24 Mapping SRHR Burkina Faso, Planit ID 15543. 
25 OECD (2018) Burkina Faso Social Institutions and Gender Index (Burkina Faso-SIGI) sid. 6. 
26 INSD (2020) Cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitation du Burkina Faso: Résultats Préliminaires. 
27 IWGIA (2022) Indigenous peoples in Burkina Faso. www.iwgia.org/en/burkina-faso/ [2022-02-14]. 
28 Diakonia CSO monitoring 2016-2020, Planit ID 51200061. 

http://www.iwgia.org/en/burkina-faso/
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Hirondelle med Studio Yafa.29 Stödet syftar till att ge befolkningen, i synnerhet de unga, möjligheter 
att göra sin röst hörd, informera sig, utbyta åsikter, stimulera dialog och debatt samt delta aktivt i det 
offentliga livet.30  

3.3 Stödområde 2: Motståndskraft, miljö, klimat och energi 

3.3.1 Mål 2.1: Förbättrade möjligheter till hållbar försörjning med fokus på småskaligt 
lantbruk  

Utvecklingstrend  

Sammantaget bedömer Sida att utvecklingen går bakåt. Över 80 procent av den burkinska 
befolkningen är självhushållande jordbrukare. Jordbruket är småskaligt, lågproduktivt och i huvudsak 
regnbevattnat.31 Värdekedjorna inom skogs- och jordbruk är svaga. Matosäkerhet är en ständig 
överhängande risk och en ny dynamik som ytterligare ökar osäkerheten är den säkerhetsmässig- och 
humanitära krisen i landet. En snabb befolkningstillväxt, i kombination med oförutsägbara 
regnmönster och klimatförändringar, spär på en redan fragil situation.  

Under 2021 har jordbrukssäsongen karaktäriserats av den försämrade säkerhetssituationen. Antalet 
fördrivna har ökat och exploateringsområdena har krympt avsevärt. Osäkra områden har ökat, vilket 
gör att befolkningen inte kan längre producera. Detta minskar avsevärt hushållens förmåga att 
försörja sig. Senaste jordbrukssäsongen påverkades även negativt av nederbördsfrekvensen.32 Detta 
har förvärrat situationen för markägande och exponerat svagheter vad gäller avkastning och 
produktivitet inom mark- och familjejordbruk.33 Många av internflyktingarna har svårigheter att nå 
sina jordbruksmarker, vilket minskar möjligheten till livsmedelstillgång.34  

Relevans  

Sida bedömer att portföljen är delvis relevant i relation till antalet internflyktingar samt förändrade 
behov när det gäller säkerhet och klimatförändringens effekter. Ett flertal av insatserna under detta 
målområde förlängdes under 2021. Kopplingen mellan fredsbyggande-humanitärt-långsiktigt 
utvecklingssamarbete, den så kallade trippelnexus, är helt avgörande i kontexten i Burkina Faso där 
kriserna är ömsesidigt förstärkande.  

Burkina Faso har en betydande potential för bevattnat jordbruk och klimatanpassning genom cirka 
1300 regnvattendammar som uppgraderas runtom i landet. Sidas stöd för förbättrad förvaltning och 
stärkta värdekedjor kopplat till dammarna förlängs under 2021 med ett fortsatt fokus på att lyfta 
kvinnors ekonomiska egenmakt.35 Med innovativa metoder och tekniska lösningar kan produktionen 
av livsmedel öka. Samtidigt får utsatta grupper, i synnerhet kvinnor, ökade möjligheter till försörjning 
genom mer rättvisa förvaltningslösningar och värdekedjor kopplade till naturresurser utvecklas.36 

 

29 Studio Yafa: Information and dialogue for social cohesion in Burkina Faso, Planit ID 12421. 
30 Studio Yafa: Information and dialogue for social cohesion in Burkina Faso, Planit ID 12421. 
31 Banque Mondiale (2017) Burkina Faso : L’agriculture, un puissant instrument de réduction de la pauvreté. 
www.banquemondiale.org/fr/results/2017/06/29/burkina-faso [2022-02-14]. 
32 OCHA (2022) Global Humanitarian Overview: Burkina Faso. gho.unocha.org/burkina-faso [2022-02-14]. 
33 OCHA (2022) Global Humanitarian Overview: Burkina Faso. gho.unocha.org/burkina-faso [2022-02-14]. 
34 Reliefweb (2020) Burkina Faso records one million internally displaced, its most ever, as violence rages amid 
COVID-19. reliefweb.int/report/burkina-faso [2022-02-14]. ACAPS (2021) Burkina Faso Conflict. 
www.acaps.org/country/burkina-faso/crisis/conflict [2022-02-14]. 
35 ProValAB/Agricultural valorization of small dams in Burkina Faso, Planit ID 51200044. 
36 Boeg-Puuto family farming Burkina Faso, Planit ID 11406; Weoog Paani “New Forest” in Burkina Faso 2019-2023, Planit ID 11847. 

http://www.banquemondiale.org/fr/results/2017/06/29/burkina-faso
https://www.acaps.org/country/burkina-faso/crisis/conflict
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3.3.2 Mål 2.2: Förbättrad förvaltning och hållbart nyttjande av naturresurser  

Utvecklingstrend  

Sida gör bedömningen att utvecklingen delvis går bakåt vad gäller förvaltning samt hållbart nyttjande 
av naturresurser och biologisk mångfald. En majoritet av de fattiga bor på landsbygden.37 Den snabbt 
ökande befolkningen skapar en ökad efterfrågan på mat, vilket medför behov av utökad odlingsareal 
eftersom jordbruket är lågproduktivt.38 Detta leder i sin tur till omfattande skogsavverkning. Den låga 
utbildningsnivån innebär att förståelsen av långsiktig förvaltning, miljö- och föroreningsproblematik 
är mycket låg hos befolkningen.  

Användningen av bekämpnings- och gödningsmedel är till viss del reglerad, men tillsynen är 
bristfällig. Den växande gruvsektorn - guld är landets viktigaste exportintäkt - sker dels genom 
hantverksmässig och dels storskalig utvinning, där användningen av giftiga tungmetaller utgör ett 
växande miljöproblem. Vissa gruvområden exploateras på ett okontrollerat sätt, vilket leder till stora 
konsekvenser för naturresurserna och på sikt för lokalbefolkningen. Dessa områden kontrolleras och 
attackeras av väpnade grupper, vilket minskar möjligheten till miljöförvaltning och miljöskydd.  

Relevans  

Sida anser att portföljen delvis är relevant för att bygga motståndskraft på kort och lång sikt. 
Merparten av insatserna inom detta målområde kommer att fortsätta under 2022. Utsatta grupper, i 
synnerhet kvinnor, kommer genom insatsportföljen få fler försörjningsmöjligheter genom mer 
rättvisa förvaltningslösningar och utveckling av naturresursernas värdekedjor.39  

En insats med Global Green Growth Institute (GGGI) syftar till att skapa ett MRV-system för Burkina 
Faso som möjliggör landets uppföljning i enlighet med Parisavtalet.40 Insatsen stärker kapaciteten 
hos statliga aktörer att värdera och rapportera åtgärder samtidigt som MRV-systemet kan attrahera 
gröna investeringar i framtiden. Det finns ett behov av att utveckla nya initiativ i portföljen med 
särskild inriktning på biologisk mångfald. Kopplingen mellan fredsbyggande, humanitära insatser och 
långsiktigt utvecklingssamarbete, särskilt genom samarbetet med FAO för så kallade trippelnexus, är 
helt avgörande i Burkina Faso där kriserna förvärras.41  

3.3.3 Mål 2.3: Ökad produktion av och tillgång till hållbar förnybar energi 

Utvecklingstrend  

Burkina Faso har stor potential för att öka produktionen av förnybar energi. Denna resurs kvarstår att 
utveckla till fullo. Småskaliga lokala elnät bedöms vara avgörande för att uppnå målen om en ökad 
elektrifieringsgrad, då en utbyggnad av det fasta elnätet är alltför kostsamt i ett ruralt och 
glesbefolkat land som Burkina Faso.  

Tillgången till elektricitet i Burkina Faso och elektrifieringstaken är bland de lägsta i världen.42 
Samtidigt är energipriserna bland de högsta på kontinenten.43 Endast 3 procent av 
landsbygdsbefolkningen är anslutna till det nationella elnätet och knappt 20 procent av burkinierna 

 

37 INSD (2020) Cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitation du Burkina Faso: Résultats Préliminaires. 
38 Burkina Faso: Country Report, Bertelsmann Stiftung, 2020, sid. 24. 
39 Weoog Paani “New Forest” in Burkina Faso 2019-2023, Planit ID 11847. 
40 MRV set-up in Burkina Faso 2019-2022, Planit ID 1378.  
41 FAO resilience rapid respons Burkina Faso 2018-2022, Planit ID 12310.  
42 UNEP (2016) Burkina Faso. wedocs.unep.org [2022-02-14]. 
43 USAID (2019) Burkina Faso Power Africa Fact Sheet. www.usaid.gov/powerafrica/burkina-faso [2022-02-14]. 

http://www.usaid.gov/powerafrica/burkina-faso
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har tillgång till el.44 Samtidigt finns det ambitiösa planer för att öka tillgången till el i nationella 
utvecklingsplaner.45  

Landet deltar i flera relevanta program för att öka elektrifieringsgraden. Ett exempel är Afrikanska 
Utvecklingsbankens initiativ ”Light Up and Power Africa – A New Deal on Energy for Africa”.46 På 
grund av statskuppen i januari 2022 har dock bland annat USA pausat sitt statliga stöd till 
energisektorn. Konsekvenserna är i nuläget svåra att överblicka.  

Relevans  

Sidas bedömning av portföljen för 2020 kvarstår för 2021. Strategiportföljen fortskrider, men är 
fortfarande begränsad av de åtaganden som letts av den regionala nivån. Beyond the Grid Fund for 
Africa (BGFA) har ännu inte implementerats sedan lanseringen 2019.  

Två initiativ bidrar till målet för strategin, varav det ena består av två olika finansieringsmekanismer, 
som når olika målgrupper.47 Syftet med insatserna är att öka energiförsörjningen genom att 
stimulera utbyggnaden av privata energiaktörer i Burkina Faso. Insatserna samordnas med den 
nationella energimyndigheten och genomförs genom innovativa finansieringslösningar samt 
mekanismer. 

Dessa två energiinsatser är regionala och administreras i samarbete med andra utlandsmyndigheter 
och energirådgivare från Sidas Afrikaavdelning. På grund av förseningar började inte initiativen 
koppla upp nya kunder förrän 2021. Sida planerar dock en ny insats som rör produktiv användning av 
energi i jord- och skogsbrukets värdekedjor, vilket kopplar an till andra målområden i strategin.  

3.3.4 Mål 2.4: Förbättrad tillgång till grundläggande samhällsservice och social trygghet  

Utvecklingstrend  

Sida bedömer att utvecklingen går delvis bakåt i likhet med förra årets rapportering. Även om initiativ 
pågår för att stärka statens närvaro längs axeln Ouagadougou - Kaya - Dori (OKD) fortsätter väpnade 
grupper att flytta fram sina positioner.48 Det gör att en växande del av befolkningen saknar tillgång 
till grundläggande sociala tjänster, vilket förvärrats med en växande andel av internflyktingar.  

Otrygghet har försämrat tillgängligheten till och kapaciteten hos vårdcentraler på nationell nivå. 
Utbildningssektorn är därtill särskilt drabbad.49 Ett annat utvecklingsproblem är bristen på tillgång till 
vatten och sanitet även om framsteg har gjorts på detta område de senaste åren.50 En stor utmaning 
för den offentliga förvaltningen är att garantera finansiering till sociala sektorer när utgifterna för 
säkerhet ökar dramatiskt.  

Relevans  

Sida bedömer portföljen som relevant. De förseningar som tidigare påverkat implementeringen av 
portföljen har till viss del åtgärdats. En insats ledd av ett konsortium med WaterAid syftar till att 

 

44 SEforAllinAfrica (2022) Burkina Faso. www.se4all-africa.org [2022-02-14]. 
45 Se Burkina Fasos nationella utvecklingsplan, Projet de Référentiel national de développement 2021-2025, sid. Xviii. Andel av befolkningen 
med tillgång till elektricitet år 2018 angavs vara 45%. Målet är att andelen ska öka till 60 % år 2025.  
46 Se www.afdb.org/en/the-high-5/light-up-and-power-africa-–-a-new-deal-on-energy-for-africa. 
47 Beyond the Grid Fund for Africa, Planit ID 12534; REACT Burkina Faso II, Planit ID 51050106, REACT Burkina Faso IV, Planit ID 
5105010613. 
48 Utvecklingen sker i enlighet med den nationella handlingsplanen för Sahel-koalitionens färdplan. 
49 Note securitaire trimestrielle Octobre-Décembre, Interpeace, 2021, sid. 2. 
50 IRC (2019) Burkina Faso: A water sanitation and hygiene information sheet, sid. 2. www.ircwash.org [2022-02-14]. 

http://www.se4all-africa.org/
http://www.ircwash.org/
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främja tillgång till dricksvatten, förbättrad sanitet och avloppsvattenhantering för särskilt utsatta 
människor inklusive internflyktingar.51  

Sida finansierar UNICEF i syfte att skapa en skyddande miljö för utsatta barn och adressera orsakerna 
till barnfattigdom.52 Insatsen försöker också påverka statens strategi och program för sociala 
skyddsnät.53 Ett komplement till insatsens kontantförmån är aktiviteter, vilka ska bidra till lärande 
och kunskapsgenerering för att bidra till utvecklingen av ett socialt trygghetssystem i Burkina Faso. 
Verksamheten leds av UNICEF och Rädda Barnen i samarbete med två lokala icke-statliga 
organisationer och National Secretariat of Social Protection Networks. 

3.4 Stödområde 3: Fredliga och inkluderande samhällen 

3.4.1 Mål 3.1: Ökad förmåga att förebygga och hantera konflikter  

Utvecklingstrend  

Det försämrade säkerhetsläget och den fortsatta humanitära krisen i Burkina Faso gör att 
utvecklingen inom strategimålet klassas som negativ. Sedan 2018 råder undantagstillstånd i 14 
våldsdrabbade provinser av landets totalt 45.54 Dessa är belägna främst i de norra och östra delarna 
av landet. Attacker från väpnade grupper har lett till ett ökat antal civila offer, vilket under 2021 har 
krävt 2 300 människoliv.55 Det ökande antalet internflyktingar är en särskilt utsatt grupp.  

I juni 2021 skedde en av landets värsta attacker mot civila, med drygt 160 dödade i Solhan, varav en 
majoritet av dem kvinnor och barn.56 Antalet internflyktingar uppgår vid årsskiftet till över 1,5 
miljoner och Burkina Faso är alltjämt en av världens snabbaste ökande flyktingkriser. Försämrad 
säkerhet samt ökad multidimensionell fattigdom leder till ökad sårbarhet hos befolkningen. Detta i 
sin tur ökar risken för att latenta konfliktdynamiker blir manifesta, som exempelvis konflikter mellan 
pastoralister och jordbrukare.  

Relevans  

Portföljen ses som delvis relevant då Sida i dagsläget inte har något stöd med ett uttryckt 
fredsbyggande eller konflikttransformerande fokus. En ny insats med Rädda Barnen initierades under 
2021.57 Det övergripande målet för denna insats är att förbättra den sociala sammanhållningen och 
återintegrering på lokal nivå av utsatta pojkar och flickor i riskzonen för rekrytering till, eller som 
redan är associerade med, väpnade grupper.  

Vidare har ett antal av Sidas insatser inom de övriga två strategimålenen komponenter som gör att 
utvecklingen inom strategimålet kan ses som delvis relevant. Stöd till UNDP inom COSED-insatsen har 
en komponent som fokuserar på att stärka de sociala banden mellan grupper i landet.58 Fondation 
Hirondelle bidrar även till mer inkluderande samhällen genom Studio Yafa, där en underliggande 
logik är att media har en fredsbyggande roll att axla.59 UNICEF:s arbete med att stärka sociala 

 

51 Hygiene & sanitation in the regions Nord, Centre-Nord & Centre-Sud in BF 2018-2022, Planit ID 51200045.  
52 10800 UNICEF: Child-Sensitive Social Protection (CSSP) approach Project 2018-2022. 
53 En ny nationell plan för social trygghet ska utvecklas och processen är nu i en analysfas där bland annat axlar för den nya strategin 
identifieras.  
54 ECHO (2022) Burkina Faso Factsheet. ec.europa.eu/echo/where/africa/burkina-faso [2022-02-14]. 
55 ECHO (2022) Burkina Faso Factsheet. ec.europa.eu/echo/where/africa/burkina-faso [2022-02-14]. 
56 Denna artikel ger en ny vinkel och publicerades närmare ett halvår efter attacken – CNN (2021) How children were used in a 48-hour 
deadly rampage for gold. edition.cnn.com/2021/12/21/africa/solhan [2022-02-14]. 
57 Save the Children - Social Cohesion, Peace Building and Resiliency 2021-2024, Planit ID 15306. 
58 UNDP COSED: Social Cohesion, Security and Rule of Law, Planit ID 12340. 
59 Studio Yafa: Information and dialogue for social cohesion in Burkina Faso, Planit ID 12421. 
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skyddsmekanismer inom landet, med fokus på barn, lägger också grunden för mer fredliga och 
inkluderande samhällen.60  

 Implikationer  

Förändringarna under 2021 vad gäller konflikt-, den sociala och ekonomiska kontexten tillsammans 
med de drastiska förändringarna inom den politiska och institutionella kontexten i början av 2022 är  
ledande i översyn av insatsportföljen och andra samarbeten. Den aktuella utvecklingen pekar på 
behovet av att över Sidas förändringsteori inför den nya strategiperioden. Vår analys från den 
uppdaterade fattigdomsanalys under 2021 stärker denna uppfattning. Under det kvarvarande året av 
rådande strategi behöver insatsportföljen justeras för att tydligare adressera de fattiga människornas 
perspektiv och rättighetsperspektivet.  

4.1 Stödområde 1: Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens 
principer och jämställdhet 

Demokratin i Burkina Faso är i djup kris. Det missnöje som existerar behöver hanteras och 
kanaliseras, inte minst de röster som inte kan göra sig hörda. Nya insatser som bygger vidare på att 
stärka civilsamhällets roll blir viktiga att identifiera. Interna analyser pågår liksom externa samråd 
inom bland annat EU-kretsen. En ny partner och modalitet som rör anti-korruption behöver därtill 
initieras under 2022, då tematiken är högt prioriterad för såväl Sverige som Burkina Faso.  

Givet den negativa utvecklingen vad gäller demo/ MR bör människorättsfokuset och flickors och 
kvinnors rättigheter stärkas ytterligare i portföljen. OHCHR kommer att öppna ett kontor i Burkina 
Faso och stöd till dess etablering övervägs. I den fördjupade strategirapporten identifierades behovet 
att stärka upp arbete kopplat till SRHR. En pågående SRHR-kartläggning kommer att ligga till grund 
för analys av nya projektförslag under 2022. I takt med att jämställdhetsfokus ökas, dels som en 
integrerad fråga i samtliga insatser och dels som en normativ dialogfråga av yttersta vikt, behöver 
stödet inom ramen för jämställdhet ytterligare stärkas.  

4.2 Stödområde 2: Motståndskraft, miljö, klimat och energi 

Burkina Fasos befolknings motståndskraft; mot komplexa risker, chocker och stressorer, behöver 
alltjämt adresseras. Sverige fattade i januari beslut att pausa nya avtal med samt utbetalningar till 
staten som direkt mottagare. Beroende på de kommande månadernas politisk-institutionella 
utveckling; vilken plan som presenteras för återinrättande av ett konstitutionellt styre, kan 
insatsportföljen komma att behöva ses över.  

Kopplingen mellan fredsbyggande element, humanitära insatser och långsiktigt 
utvecklingssamarbete, den så kallade trippelnexus, är av avgörande betydelse och central för 
insatsportföljen. Vidare behöver kopplingen mellan insatser inom strategimål 2 och 3 stärkas 
ytterligare. De insatser som implementeras i Burkina Faso under det regionala programmet Power 
Africa förväntas ta fart under 2022 och möjlighet att inleda samarbete med ytterligare aktörer inom 
energisektorn övervägs.  

4.3 Stödområde 3: Fredliga och inkluderande samhällen 

Stärkt förmåga att förebygga samt hantera konflikter är en nyckel för att nå resultat på lång sikt i 
Burkina Faso. Renodlade insatser kring konflikttransformering och hantering av konflikternas 
konsekvenser saknas dock i stort och behöver utvecklas under 2022. Genomslag för FN:s 

 

60 UNICEF: Child-Sensitive Social Protection (CSSP) approach Project 2018-2022, Planit ID 10800. 
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säkerhetsresolution 1325 bör vara central för arbetet. Trippelnexus behöver systematiskt inarbetas i 
nya insatser. Arbete fortgår med att identifiera förändringsaktörer kopplade till nationell försoning 
och social sammanhållning. Här kan särskilt nämnas de roller och funktioner som traditionella och 
religiösa ledare innehar, vilka sker över såväl religiösa som etniska gränser.61  

 

 

61 En intressant referens om dessa aktörer är USAID (2021) Customary Characters in Uncustomary Circumstances. The case of Burkina 
Faso’s Sahel Region. Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’ and The International Centre for Counter-Terrorism 
(ICCT). 


