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Den nationale lærerforening STEB organiserer lærere og administrativt persona-

le i den offentlige grundskole. STEB har eksisteret siden 1992 og har ca. 11.000 

betalende medlemmer. STEB har tidligere haft 25.000 medlemmer, men rege-

ringen har oprettet statslige ”fagforeninger” som man nu skal være medlem af, 

hvis man vil beholde sit job som lærer eller have job som nyuddannet lærer.  

 

Projektets overordnede mål er at styrke organisationens kapacitet samt at styrke 

medlemsgrundlaget. Derudover er målet at arbejde for en bedre social dialog for 

derigennem at sikre bedre arbejdsvilkår for lærerne og en højere kvalitet på sko-

le- og uddannelsesområdet. 

 

Samarbejdet med STEB blev indledt i 2009, og er fortsat i en ny 4-årig periode 

fra 2022 – 2025. Projektets budget er på ca. 100.000 DKK pr. år og finansieres 

af Danida gennem Ulandssekretariatet. Derudover bidrager DLF med betydelige 

midler til bl.a. afholdelse af kongres og kurser for ledelse og tillidsrepræsentan-

ter.  

 

• Burundi er ca. halvt så stort som Danmark og har ca. 10,5 mio. indbyggere. 

• Burundi ligger i den Great Lake Region i Afrika med grænser til DR Congo, 

Tanzania og Rwanda. 

• BNI pr. indbygger er 285 US$ og Burundi er blandt verdens fattigste lande 

hvor 68 % af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. 

• Burundis økonomi er baseret på landbrugsproduktion og mere end 90 % af 

befolkningen er beskæftiget i denne sektor. 

 

Ved præsidentvalget i juni 2010, blev Pierre Nkurunziza genvalgt som præsi-

dent. Præsidenten kan sidde i to perioder à fem år. Pierre Nkurunziza kunne så-

ledes ikke stille op til præsidentvalget igen i 2015, men da han var indsat, og ik-

ke valgt, som præsident i den første periode fra 2000 – 2005, talte denne første 

periode ikke med - efter præsidentens mening. Det førte til voldsomme urolig-

heder i Burundi med hundrede tusinde på flugt og hundredevis af dræbte. Alle, 

der ikke var med præsidenten og det regerende parti, blev anset for at være 

imod. Det har ført til forfølgelse og drab på civilbefolkningen, inklusive skole-

lærere siden 2015. I 2020 blev der afholdt valg i landet, hvor det regerende parti 

igen vandt præsidentposten. Ny præsident er Evariste Ndayishimiye. 

Burundi har seks års obligatorisk skole for alle børn, der starter i syvårs-alderen. 

Landet har et stort behov for lærere og antallet er steget fra ca. 18.000 i 2004 til 

ca. 30.000 i 2019. Men mange undervisere har ikke en læreruddannelse.  

 

Samarbejdet med STEB søger- trods de meget vanskelige forhold STEB’s ledel-

se arbejder under - gennem analyser og diskussioner af organisationens struktur, 

arbejde og økonomi, at udvikle strategier og budgetter så organisationens mål 

kan gennemføres. Udviklingsarbejdet sker i første omgang gennem aktiv ind-

dragelse af lærerforeningens ledere i workshops og kurser om disse temaer.  
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