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Samenvatting 

 

Inleiding 

Sinds de jaren zeventig hebben overheid, internationale organisaties en verschillende verenigingen in 
Burkina Faso verscheidene voorlichtingscampagnes georganiseerd, met als doel het bestrijden van 
drie problemen die de bevolking treffen en de economische en sociale ontwikkeling belemmeren. Het 
betreft het hoge geboortecijfer, de vrouwenbesnijdenis en, recenter, aids. 

Sinds deze periode worden voorlichtingscampagnes georganiseerd om gezinnen aan te moedigen 
geboortes te beperken en te spreiden. Door de verschillende, elkaar opvolgende, regeringen zijn 
beleidsmaatregelen en strategieën ontwikkeld. Wij noemen bijvoorbeeld het aannemen van een 
prioriteitenactieprogramma op het gebied van de bevolking tussen 1991 en 1995. NGO-organisaties 
en beroepsverenigingen ontplooien ook activiteiten op het gebied van Informatie, Educatie en 
Communicatie (IEC), zoals de Burkinabese Vereniging voor het Welzijn van het Gezin (ABBEF), de 
Burkinabese Vereniging voor Vroedvrouwen (ABSF), of het Plan de Parrainage International (PPI). 

Wat aids betreft, stelde de regering, vanaf de registratie van de eerste gevallen in 1986, een nationaal 
programma voor de bestrijding van HIV op. De regering riep tevens een comité in het leven, belast 
met de invoering van het programma en stelde verschillende wetgevende teksten en begeleidende 
voorschriften op. 

De strijd tegen genitale verminkingen in Burkina stamt uit het tijdperk van de christelijke 
missionarissen, die in het land gestationeerd waren. Na de onafhankelijkheid van het toenmalige 
Boven Volta zien de autoriteiten de noodzaak in van voortzetting van het voorlichtingswerk tegen 
vrouwenbesnijdenis. De strijd leidt tot de oprichting van het Comité voor de strijd tegen de 
Vrouwenbesnijdenis en in 1990 tot het aannemen van een strafwet in 1996. 

 

Onderzoeksvraag 

In het veld is de impact van deze campagnes zwak gebleven. De vraag die zich dan aandient is: 

Waarom genereren deze verscheidene voorlichtingscampagnes met betrekking tot gezinsplanning, aids en 
vrouwenbesnijdenis geen merkbare attitudeverandering? 

De moeilijkheden die de organisatoren ontmoeten bij het beïnvloeden van de bevolking ten aanzien 
van deze drie onderwerpen worden in eerste instantie toegeschreven aan overtuigingen en 
gewoontes. Vormen deze factoren het enige obstakel voor attitudeverandering? Om deze vraag te 
beantwoorden hebben wij de volgende hypotheses opgesteld: 

- De sociale factoren beperken de ontvankelijkheid van de boodschappen. 

- De communicatieve aanpak is gebrekkig. 

 

Dit proefschrift beoogt middels de bovengenoemde hypotheses bij te dragen aan een antwoord op 
onze centrale onderzoeksvraag. Na een eerste onderzoeksvoorstel met betrekking tot 
overheidscommunicatie, heeft de belangstelling zich steeds meer toegespitst op de boodschappen die 
in voorlichtingscampagnes over de vrouwenbesnijdenis verspreid worden. Door middel van een 
pilot-fase die ons in staat stelde onze methodologie te testen en onze onderzoeksdoelen helder te 
formuleren, hebben wij ons studieobject uitgebreid naar gezinsplanning en aidsbestrijding. De keuze 
voor deze onderwerpen wordt verklaard door het vrijwel geheel ontbreken van onderzoek naar de 
effectiviteit van voorlichtingscampagnes in Burkina Faso. Overigens vormen deze thema’s cruciale 
problemen voor het land, zonder dat de oorzaken daarvan tot nu toe werkelijk zijn achterhaald. 

 



 

 

Methodologie 

Om onze doelen te bereiken hebben wij een methodologische werkwijze gevolgd, die in drie 
kerncomponenten uitgewerkt is: het definiëren van de concepten in een precies theoretisch kader, 
veldonderzoek en analysetechnieken. 

Het theoretisch kader kenmerkt zich door een kwalitatieve en multidisciplinaire werkwijze. Twee 
sleutelconcepten, eigen aan dit onderzoek, zijn gedefinieerd. Het gaat om de concepten 
‘communicatieve aanpak’ en ‘effectiviteit’. De communicatieve aanpak verwijst naar het 
communicatieplan dat gevolgd wordt door de organisatoren van voorlichtingscampagnes. Om een 
campagne of het ontwerpen van een communicatiemiddel te doen slagen, moet een 
communicationele werkwijze in acht worden genomen, die de volgende elementen integreert: 
diagnose van de beginsituatie, categorisatie van de doelgroepen, ontwerpen van de boodschappen en 
evaluatie. De notie van effectiviteit verwijst naar de ontvankelijkheid van de boodschappen. Om 
attitudes te veranderen ten aanzien van gezinsplanning, aids en vrouwenbesnijdenis, moeten de 
bevolkingsgroepen overtuigd raken en tot acceptatie van de boodschap gebracht worden. De 
theoretische definitie van effectiviteit doet een beroep op verschillende disciplines, waaronder 
communicatiewetenschappen, sociologie en sociale psychologie. 

Onze methodologie omvat veldonderzoeken op macro- en microniveau. Op macroniveau hebben wij 
een reeks interviews met de animatoren van de campagnes gerealiseerd. Om de methodologie te 
testen is in eerste instantie een pre-enquête uitgevoerd; daarna werd een omvangrijke enquête 
gehouden door middel van een vragenlijst. Deze is uitgevoerd in drie regio’s: het centrum, het zuiden 
en het oosten. Het betrof het bereik van de boodschap, het begripsniveau en de acceptatie.  

Op microniveau hebben wij de beeldendoos (boîte à images), ontworpen door het communicatiebureau 
Synergie, bestudeerd en twee discussiebijeenkomsten (causeries-débat), geleid door twee verenigingen, 
ABBEF (Association Burkinabè du Bien-être Familial) en de ASEMO (Association des résidents de Ouayalguin, 
een buitenwijk van Ouagadougou). De discussiebijeenkomsten zijn in de nationale talen opgenomen 
en vertaald in het Frans ten behoeve van de analyse. Wij hebben voor deze dicht bij de bevolking 
staande communicatiemiddelen gekozen, omdat ze het meest ingezet zijn bij het voorlichten van de 
plattelandsbevolking.  

De analysetechnieken waren voornamelijk gebaseerd op een inhoudsanalyse en een 
conversatieanalyse. De inhoudsanalyse had tot doel de latente inhouden zichtbaar te maken, die in de 
boodschap verborgen kunnen zijn. Het corpus bestond uit de beeldendozen over gezinsplanning en 
vrouwenbesnijdenis. De conversatieanalyse heeft zich voornamelijk gericht op de dynamica van de 
spreekbeurten en hun regulatie: de opening en de afsluiting van de conversatie en de 
aaneenschakeling van de spreekbeurten in het kader van de discussiebijeenkomsten. Doel was de 
vaststelling van de kwaliteit van de door de animatoren geleide uitwisselingen. Twee discussie-
bijeenkomsten werden aan de conversatieanalyse onderworpen, één over de vrouwenbesnijdenis en 
de andere over aids. 

 

Conclusies 

Het documentatieonderzoek en de enquête hebben tot bevestiging van de eerste hypothese geleid 
en aangetoond dat de situationele factoren en het niet accepteren van de boodschappen repercussies 
hebben voor de effectiviteit van de voorlichtingscampagnes. 

De specificiteit van de context houdt voornamelijk verband met bepaalde culturele factoren en de 
sociaal economische situatie van het land. Armoede in Burkina (het land staat in 2003 op de 173ste 
plaats van de 175 plaatsen tellende lijst van de Verenigde Naties) vertaalt zich hoofdzakelijk in 
analfabetisme (meer dan 80% van de bevolking kan niet lezen en schrijven), de moeilijk toegankelijke 
gezondheidszorg, de marginalisatie van de vrouw en een medialandschap dat beperkt is tot de grote 
steden. Op cultureel niveau bemoeilijken de hoge graad van sociale hiërarchie en overtuigingen ten 
aanzien van de drie onderwerpen de voorlichting. De dramatische levensomstandigheden van de 
bevolking maken dat vraagstukken die niet van levensbelang zijn, zoals voorlichting, naar de 
achtergrond geschoven worden. De strijd spitst zich voornamelijk toe op het dagelijkse overleven. 
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Bovendien zijn de overtuigingen ten aanzien van deze drie onderwerpen diep geworteld en 
belemmeren zo de acceptatie van de boodschappen. De eerste hypothese wordt dan ook bevestigd. 

De enquête heeft voornamelijk aangetoond dat de bevolkingsgroepen goed geïnformeerd zijn over 
de drie onderwerpen en dat zij de kernboodschappen die voor hen bedoeld zijn goed begrijpen. 
Echter, op het acceptatieniveau merken wij in het geval van gezinsplanning op dat angst voor 
secondaire effecten en ontbrekende solidariteit van de kant van de echtgenoot de voornaamste 
oorzaken zijn die ten grondslag liggen aan afwijzing van contraceptie. Wat het condoomgebruik (ter 
bescherming tegen aids) betreft, spelen remmingen van psychologische en sociologische aard een 
even belangrijke rol als problemen met betrekking tot de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het 
product. Ten slotte constateren wij ten aanzien van het laatste thema dat sommige ondervraagde 
personen openlijk blijk geven van de wens hun dochter in de toekomst te besnijden, en dat ondanks 
voorlichting en strafwetgeving. 

De tweede hypothese wordt bevestigd door de resultaten van de analyses van de communicatieve 
aanpak, de beeldendoos en de discussiebijeenkomsten. Met betrekking tot de communicatieve aanpak 
is te concluderen dat de personen die interveniëren in de organisatie van de campagnes, zoals de 
religieuze en traditionele leiders en de intermediairs, grote logistieke en organisatorische 
moeilijkheden ondervinden. Bovendien wordt de systematiek bij het ontwerpen van een campagne, 
voor wat betreft de communicationele benadering, niet correct gevolgd. 

De analyse van de beeldendoos over de gezinsplanning laat duidelijk de lacunes zien die de efficiency 
van de strategische communicatie van Synergie verzwakken. Met de culturele waarden van de 
bevolkingsgroepen is geen rekening gehouden. De beelden over de geboortespreiding en -beperking 
(stilzwijgend gesuggereerd) zijn niet aangepast, omdat enerzijds de Burkinabese bevolkingsgroepen 
gehecht blijven aan een groot gezin en anderzijds de plattelandsbevolking al geboortespreiding 
toepast. Bovendien doet de inhoud van de beelden geen communicatieve interactie ontstaan tussen 
de zender, Synergie, en de doelgroepen. De animator doet zich als een expert voor die kennis 
overbrengt aan onwetende personen. 

Wat de vrouwenbesnijdenis betreft, toont de analyse aan dat de voornaamste beïnvloedingsmethode 
op emotie is gebaseerd. Met choquerende beelden trachten de ontwerpers de doelgroepen bang te 
maken. Deze methode lijkt effectief, maar is in feite beperkt, want de resultaten zijn vaak kortstondig. 
Om psychologische mechanismen voor verandering te stimuleren, maakt Synergie melding van de 
strafwetgeving (een wet die bevolkingsgroepen aanmoedigt ouders die hun dochter besnijden aan te 
geven). Deze wet veroorzaakt onenigheid in de samenleving want het blijkt voor bevolkingsgroepen 
die in symbiose leven moeilijk aangifte te doen. Verder is het nadeel van dwang dat het iedere 
controle bemoeilijkt en de mensen die vrouwenbesnijdenis toepassen in de illegaliteit drijft. 

De analyse van de discussiebijeenkomsten heeft ons in staat gesteld te ontdekken dat in het algemeen 
ASEMO en Synergie niet de regels voor een goede groepscommunicatie (opening, beurtwisseling, et 
cetera) in acht hebben genomen. De animatoren hebben uit de hoogte vragen gesteld, als leraren die 
les geven op school, en spreektijd in beslag genomen ten koste van de deelnemers. Bovendien heeft 
hun status (afkomstig uit de stad, intellectuelen, gezagsvertegenwoordigers) de deelnemers erg 
beïnvloed, zodat deze zich vaak in zichzelf terugtrokken.  






