
                                                                                                                                 
 
 

 
 
BAGGRUND OM BURKINA FASO 
 
 Siden 2018 er sikkerhedssituationen i Burkina Faso blevet forværret på grund af den 

voksende aktive tilstedeværelse af ikke-statslige væbnede grupper. Situationen har sendt 
flere hundrede tusinder på flugt og gjort Burkina Faso til den hurtigst voksende krise i 
forhold til flygtninge og internt fordrevne. I starten af 2022 havde antallet af internt 
fordrevne oversteget 1,6 millioner – et omfang uden fortilfælde.  
 

 3,3 millioner mennesker anslås at stå over for akut fødevareusikkerhed, hvor COVID-19 
pandemien bidrager til en kraftig stigning i antallet. To provinser i Sahel-regionen – 
Oudalan og Soum – er blevet drevet ind i nødfasen af fødevareusikkerhed (Emergency 
Phase). Omkring 3 procent af befolkningen i disse nordlige områder vurderes at opleve 
katastrofale niveauer af akut fødevareusikkerhed. 

 
 Angreb fra ikke-statslige væbnede grupper har især rettet sig mod skoler og ført til lukning 

af næsten 15 procent af skolerne i landet. I slutningen af marts 2022 var 3,660 skoler 
blevet tvunget til at lukke, hvilket er gået ud over flere end 550.000 skoleelever.  

 
 Trods disse udfordringer fortsætter FN’s World Food Programme med at sikre skolemad til 

188.000 skolebørn i Burkina Faso i 2022. 73.000 gennem det regulære skolemadsprogram 
og 115.000 skolebørn gennem Emergency School Feeding programmet i regionerne Centre-
Nord, Sahel, Est, Boucle du Mouhoun og Nord. WFP vil sikre, at alle skolebørn får to 
nærende måltider om dagen.  

 
 Den alvorlige humanitære krise har gjort det helt afgørende at fastholde 

skolemadsprogrammet i Burkina Faso, for at holde børn i skole, hvor det er muligt, og for 
at dække de akutte humanitære lidelser og behov i områder med store koncentrationer af 
intern fordrevne. 

 
 I lyset af konflikten og dens humanitære konsekvenser hjælper skolemadsprogrammet 

med at holde børnene i skole og giver dem bedre perspektiver for fremtiden. I samarbejde 
med nationale myndigheder og andre humanitære organisationer intensiverer WFP 
indsatsen for at sikre de fremskridt, der allerede er sket i forhold i uddannelsessektoren. 
Emergency school feeding programmet sikrer, at en generation ikke bliver tabt. 

 
 Bortset fra fem dage mellem 25. – 29. januar 2022 efter militærkuppet 24. januar, hvor 

skolerne i Burkina Faso var lukket af sikkerhedsmæssige årsager, har WFP været i stand til 
at arbejde uændret i Burkina Faso. Al interaktion med regeringsstrukturer foregår indtil 
videre på teknisk niveau.     

 


