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Invitation til en koncert i Ouagadougou den 23. juli 2022 med 

temaet ”Fred og social samhørighed”. De anti-terroristsiske 

kræfter i landet forsøger stadig at minde om, at den etniske og 

dermed kulturelle diversitet, der præger landet, tidligere har 

været set som en ressource - som en del af en fredskultur. 

Kilde: Facebook. Oversættelse: TC. 
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Bankmæssigt et ”risikoland!” 

 
Af Thyge Christensen 

 

Undertegnede har fået tydelig besked fra både Danske Bank og 

fra Merkur, at jeg ikke længere kan bruge dem til overførsler til 

en burkinsk bankkonto. Burkina Faso er nu registreret som et 

bankmæssigt risikoland.  Det betyder ikke, at der er udsigt til, 

at det er forbi med den traditionelle orden, som landet har haft i 

sin banksektor – i den betydning, at det ser ud til, at penge, der 

står på en burkinsk konto, er i sikkerhed og kan hæves af 

konto-indehaveren.  

 

Heldigvis kan jeg stadig sende mindre beløb til Abdoulaye med 

Western Union. I adskillige andre afrikanske lande er historien 

om bankerne anderledes svær at forholde sig til. Den burkinske 

tilknytning til cfa-zonen har kostet dyrt i den forstand, at landet 

ikke kan føre sin egen finanspolitik uden om den tidligere kolo-

nimagt Frankrig. Til gengæld har ordningen åbenbart ført til en 

rimelig stabilitet i bank-sektoren. 

 

Ulla Schou-Pedersen, kasserer i foreningen Red børnene i Go-

rom-Gorom har fået den positive besked, at hun indtil videre 

kan sende beløb fra de danske banker til Red børnene i Gorom-

Gorom’s samarbejdspartner, kvindegruppen M’Balla Sukaabes 

konto i Dori. Så vi håber, at vi kan fortsætte med overførslerne 

til 2024 som planlagt. Og hvis det skulle gå helt galt, er der ud-

sigt til, at vi kan overføre penge til en tysk konto og derfra vi-

dere til kvindernes konto.  

 

Vi har forhørt os i adskillige foreninger i det danske Burkinamiljø 

og stødte på adskillige forskellige reaktioner. Alle var dog enige 

om, at der er opstået en ny ordning med Burkina Faso som er-

klæret ”risiko-land”. Vi formoder, at baggrunden for den nye 

status primært er terrorrisikoen, men det har næppe hjulpet, at 

landets demokrati desuden er suspenderet efter det militære 

kup i slutningen af januar i år. Beslutningen om den nye status 

er efter sigende truffet i overensstemmelse med USA og EU. 

Hvad det reelt kommer til at betyde for forskellige typer over-

førsler er usikkert. 
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Opfordring til akut støtte til fordrevne 
 

Af Thyge Christensen 

 

 

FN’s flygtningekommissariat opfordrer til akut støtte til at hjælpe næ-
sten 16.000 nyligt fordrevne i Burkina Faso, der flygtede fra massakre. 
 
Dette er en opsummering af, hvad der blev sagt af UNHCR-talsmand Matthew Saltmarsh – til hvem 

citeret tekst kan tilskrives – ved dagens pressebriefing i Palais des Nations i Genève. 

17. juli 2022  

 

 
 
Hundreder af burkinere, der flygtede fra massakren i Seytenga, fandt sikkerhed på den anden side 

af grænsen til Niger.  © CIAUD/Abdoulaye Seydou Amadou 

 
UNHCR, FN's Flygtningeagentur, er foruroliget over den seneste eskalering af vold mod civile fra 

væbnede gruppers side i Burkina Faso, der har tvunget tusinder på flugt, hvilket sætter humanitære 

ressourcer under pres, da usikkerhed fortsat plager det centrale Sahel. 

Siden den 12. juni er næsten 16.000 burkinere, hovedsagelig kvinder og børn, ankommet til Dori i 

det nordøstlige Burkina Faso efter at være flygtet fra et brutalt angreb fra bevæbnede mænd i Sey-

tenga, en by 15 kilometer fra grænsen til Niger. Flere forventes at ankomme i de kommende dage, 

mens omkring 360 mennesker rapporteres at være krydset ind i Tillabéri-regionen i Niger, hvilket 

tilføjer de 15.500 burkinske statsborgere, der allerede er der, og som er blevet tvunget til at flygte. 

Myndigheder og lokalbefolkningen i byen Tera har taget godt imod og været vært for de ny-

ankomne, selvom de fleste af de nigerske familier selv er uden ressourcer. 

Burkina Fasos fordrivelseskrise er en af verdens hurtigst voksende, hvor antallet af internt fordrevne 

nåede op på 1,9 millioner i slutningen af april, ifølge tal fra regeringen. Andre lande i Sahel – Tchad, 

Mali og Niger – står også over for en kombination af vold, fattigdom og virkningerne af 



klimaændringer. Mere end 2,5 millioner mennesker er flygtet fra deres hjem i Sahel-regionen i løbet 

af det seneste årti. 

Det seneste angreb kom natten mellem den 11. og 12. juni. Mindst 79 mennesker blev dræbt af be-

væbnede mænd under overfaldet, og nogle rapporter i medierne satte dødstallet endnu højere. Det 

var den dødeligste enkelthændelse i Burkina Faso, siden mere end 130 mennesker blev dræbt i en 

massakre i det nærliggende Solhan i juni 2021. 

De nyankomne i Dori fortalte om bevæbnede mænd, der gik dør-til-dør for at opsøge og dræbe 

voksne mænd, hvilket betyder, at mange var vidne til deres ægtemænds eller fædres død. Næsten 

to tredjedele af dem, der flygtede fra Seytenga, er under 18 år. 

Mange har været i ly af værtssamfundet og af fordrevne familier, der allerede bor i Dori, mens an-

dre har fundet plads i flygtningemodtagelses- og transitcentre. Men hundredvis sover dårligt ved 

vejkanten. 

I samarbejde med regeringen arbejder UNHCR og partnere på at styrke beredskabet. De mest pres-

serende behov omfatter husly og væsentlige genstande samt vand, sanitet og hygiejne og psykoso-

cial støtte. Ikke-statslige væbnede grupper har dog angrebet vandforsyninger og infrastruktur i lan-

det, inklusive et nyligt angreb på hovedvandforsyningen til Dori, så behovet kan stige hurtigt. 

De regionale myndigheder er med støtte fra humanitære organisationer begyndt at flytte familier, 

der sover dårligt, til tre eksisterende steder i Dori for flygtninge og internt fordrevne, mens yderli-

gere grunde er blevet identificeret til at være vært for potentielle fremtidige ankomster. UNHCR og 

partnere forbereder sig på at styrke forsyningerne af nødherberger og kernehjælpegenstande, her-

under liggeunderlag, sæbe og køkkenredskaber, til mere end 1.000 familier. 

UNHCR arbejder også på at identificere nyankomne med beskyttelsesbehov, såsom børn og overle-

vende fra seksuel og kønsbaseret vold, og få dem adgang til passende pleje. 

På trods af de akutte og voksende behov er UNHCRs landebudgetkrav på 109,9 millioner USD for 

2022 kun finansieret med 20 procent. UNHCR opfordrer det internationale samfund til større solida-

ritet og støtte til Burkina Faso, herunder finansiering til humanitære operationer for at redde liv. 

Med på hinanden følgende bølger af fordrivelse er byen Dori tredoblet og er nu hjemsted for næsten 

76.000 fordrevne burkinere samt omkring 20.000 flygtninge fra Mali. UNHCR har arbejdet sammen 

med regeringen om inklusion af flygtninge i nationale tjenester såsom uddannelse og sundheds-

pleje. Konkurrencen om ressourcer såsom vand og jord til græsgange og landbrug, plus stigende 

inflation, pres på basale tjenester og mangel på essentielle forsyninger som brændstof, tester dog 

alle fredelig sameksistens mellem forskellige samfund.  

Kilde: https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/6/62ac2d714/unhcr-calls-urgent-support-assist-

16000-newly-displaced-burkina-faso-fled.html TC. 

 
 

 
 

Verdensfødevareprogrammet 
 

Oversat af Thyge Christensen 

 
Stigende væbnede konflikter, forværret sikkerhed, udbredt fattigdom og virkningerne af klimaæn-

dringer udgør en reel trussel mod landene i det centrale Sahel. Angreb på civile og infrastruktur og 

konflikt mellem staten og ikke-statslige væbnede grupper har ført til massiv fordrivelse af befolknin-

gen på tværs af Burkina Faso, Mali og Niger. 

Alle tvangsfordrevne har brug for akut livreddende hjælp. De fleste af dem er vært for lokalsam-

fund, som ofte selv er udsatte og ekstremt sårbare. Fødevarebehovet er ubønhørligt stigende på et 

tidspunkt, hvor humanitær adgang bliver stadig mere udfordrende. 

Den voksende usikkerhed truer gevinster opnået i forskellige sektorer, herunder fødevaresikkerhed 

og ernæring, og forstyrrer fødevare- og handelsstrømme. Efter at være knapt kommet sig over den 

akutte fødevarekrise, der ramte Sahel i 2018, er mange sårbare familier nu ramt af vold. 

Kilde: www.wfp.org. August 2022. 

https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/6/62ac2d714/unhcr-calls-urgent-support-assist-16000-newly-displaced-burkina-faso-fled.html
https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/6/62ac2d714/unhcr-calls-urgent-support-assist-16000-newly-displaced-burkina-faso-fled.html
http://www.wfp.org/


 

DANSK HJÆLP GENNEM FAO 

af Laurits Holt 

I begyndelsen af en artikel om dansk fødevarebistand, som den 23. august er offentliggjort af 

globalnyt.dk, skriver Laurits Holt: 

”Klimaforandringer, konflikter og stigende priser på verdensplan betyder, at Mali, Burkina Faso, 

Niger og det nordøstlige Nigeria står midt i en alvorlig fødevarekrise. Ruslands angreb på Ukra-

ine har gjort det endnu værre, fordi blandt andet Ukraines hvedeeksport er blevet stærkt be-

grænset, og det mærker befolkningerne i verdens fattigste og skrøbeligste lande. 

Den danske regering har i dag meddelt, at den bevilger 100 millioner kroner til humanitær bi-

stand til regionen. Midlerne vil især gå til indsatser for fødevaresikkerhed og ernæring, herun-

der adgang til vand og sanitet, samt forbedring af den generelle humanitære situation i lan-

dene, der hvor behovene er størst, som ministeriet udtrykker det. 

En række danske organisationer er til stede i regionen, og en femtedel af beløbet kanaliseres 

gennem nogle af disse organisationer.” 

 

Sådan fordeles de 100 millioner kroner 

FN’s Fødevareprogram (WFP) i Mali og Burkina Faso: 40 mio.kr. 

Danske NGO’er i Mali: 20 mio. kr. 

FN’s Børnefond (UNICEF) i Niger: 20 mio.kr. 

Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) i Nigeria: 20 mio. kr. 

I alt: 100 mio. kr. 

Danmark bidrog sidste år med ca. 172 millioner kroner i humanitær bistand til Sahel gennem 

blandt andet FN, den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) og danske organisationer. Med 

den nye bevilling kommer det danske humanitære bistand til regionen op på 216,9 millioner 

kroner. Kilde: Udenrigsministeriet 

 

https://globalnyt.dk/danmark-giver-100-millioner-til-humanitaer-hjaelp-i-sahel/ 

 

Den humanitære situation den 1. juli 

Juni måned 2022 var præget af angrebet 

på byen Seytenga i Seno-provinsen i Sahel-

regionen. Den 11. juni 2022 resulterede en 

ikke-statslig væbnet gruppe i 89 civiles 

død, den dødeligste hændelse siden Solhan-

massakren i juni 2021. 

Den 26. juni var der ifølge CONASUR regi-

streret 4.314 husstande (34.360 personer) 

i Dori, regionens hovedstad. I andre udvik-

linger annoncerede overgangsmyndighe-

derne den 20. juni 2022 etableringen af mi-

litære interessezoner i Sahel- og Est-regio-

nerne. Store dele af Soum-provinsen (Sa-

hel-regionen), der grænser op til Mali og de 

beskyttede reservater mellem Pama og W-

parken (Est-regionen) er blevet defineret 

som zoner, hvor enhver menneskelig aktivi-

tet eller tilstedeværelse vil være forbudt 

med risiko for at udsætte sig selv "for mili-

tære operationer, der vil blive gennemført i 

den nærmeste fremtid.” Der forventes for-

skydninger i befolkningerne i disse to lokali-

teter. 

FN's kontor for koordinering af humanitære 

anliggender. Kilde: OCHA - 

www.unocha.org/. Lagt på nettet den 17. 

juli. Oversættelse: Thyge Christensen. 

 

 

http://www.unocha.org/


Her bringes en udtalelse fra styret, der kom til magten ved et militærkup sidst i januar: 

 
« Den kamp mod terrorisme, som vi har begyndt, bør nu afsluttes. Det er grunden til, at jeg invite-

rer alle de enheder, der er engageret i denne kamp, til at forene sig og vise et patriotisk udbrud for 

at nå dette mål om fred, sikkerhed og ro, som befolkningen stræber efter.” erklærede den burkinske 

præsident ved et besøg hos De nationale politiinterventionsenheder, som består af den nationale 

politi enhed (UIP-PN), Anti-Forbrydelses Brigaden (BAC) og det republikanske sikkerheds kompagni 

(CRS).Og han sagde desuden- den 21. juli 2022: ”Fjenden er mere og mere i problemer pga. den 

kendsgerning, at hæren er ved at rejse sig i sin magt og blive reorganiseret. Hvis vi står sammen og 

påtager os den rette opførsel, så vinder vi.”  (Kilde: faso7.com. Oversættelse: TC.)  

 

 

BLAISE COMPAORE KORTVARIGT TILBAGE I BURKINA FASO, INVITERET AF DEN NUVÆ-

RENDE PRÆSIDENT 

 



Den tidligere præsident Blaise Compaoré har offentliggjort en meddelelse om national forsoning, 

hvori han beder familien Sankara om undskyldning – og samtidigt beder om undskyldning fra ofrene 

under hans præsidentskab og om undskyldning fra det burkinske folk. 

Han blev den 6. april 2022 in absentia idømt fængsel på livstid for sin deltagelse i mordet på sin for-

gænger Thomas Sankara, dræbt med tolv af sine ledsagere under et statskup i 1987. 

"Jeg undskylder over for befolkningen i Burkina Faso for alle de handlinger, jeg kan have begået un-

der mit præsidentskab og mere specifikt over for familien til min bror og ven Thomas Sankara", an-

giver denne besked læst af talsmanden for den burkinske regering. 

Compaoré blev væltet i 2014 og har siden boet i Elfenbenskysten, men han var i stand til at vende 

tilbage kortvarigt til sit land i et par dage i begyndelsen af juli, uden at blive anholdt. Han var invite-

ret af oberstløjtnant Paul-Henri Sandaogo Damiba, den nuværende præsident, der kom til magten 

ved et kup i januar, med det formål at "forsegle national forsoning" i lyset af de jihadistiske angreb, 

der har ”efterladt landet i sorg”. 

Kilde: https://www.france24.com – den 26. juli 2022.  

 

 

 

 

 

  
Og vi bringer et par afsnit fra Carsten Jensens artikler fra venstrefløjsmediet Solidaritet om kuppene 

i Vestafrika. 

 
Carsten Jensen. 

 

De slemme, de endnu værre og de virkeligt autoritære:  

NÅR SOLDATER TAGER MAGTEN 

15. marts. 2022 

Burkina Fasos demokratisering under militært angreb 

 

Den 16. februar lod lederen af den militære overgangsregering i Burkina Faso, Paul-Henri Damiba, 

sig sværge ind som præsident i landet. Dermed blev der skrevet endnu et kapitel i udviklingen af 

den kupepidemi i Afrika, som FN’s generalsekretær António Guterres advarede mod for få måneder 

siden. Burkina Faso og Guinea-Bissau er de seneste ofre for militære forsøg. Mens det mislykkedes i 

Guinea-Bissau, ser det dog ud til, at militæret har bidt sig fast i Burkina Faso. 

Femte artikel i serien ‘Når soldater tager magten’… 

 

Hvorfor kup? 

…  

Egentlig burde en artikel som denne slutte på den gode fod. Det vil sige med nogle optimistiske 

handlingsanvisninger, der i det mindste principielt peger fremad og giver gode råd til, hvordan man 

som borger i Danmark kan forholde sig praktisk til de lande, hvor militæret kupper demokratiet. Det 

er imidlertid meget svært at leve op til den ideelle fordring i dette tilfælde. Problemet er, at Dan-

mark i det store og hele og i samarbejde med andre lande har gjort mange fornuftige ting i forhold 

til regionen. Fx har vi indtil for nylig støttet de internationale forsøg på – i samarbejde med Malis 

skiftende regeringer – at bekæmpe terrorgrupperne i landet. Et andet eksempel er vores støtte til 

https://www.france24.com/
https://solidaritet.dk/category/naar-soldater-tager-magten/


udvikling af retsstats-principper, civile rettigheder med videre i netop Burkina Faso.   

Det har bare ikke været nok. Det er gået den gale vej alligevel. Sådanne internationale indsatser er 

nu efter kupbølgen stærkt udfordrede, og det er svært at forestille sig, at situationen umiddelbart 

skulle blive bedre. Så hvad man kan gøre lige pt., er nok først og fremmest at bevare roen og 

tænke sig om: Skal man støtte et fortsat dansk engagement, hvor det kan lade sig gøre efter de ak-

tuelle retningslinjer – men som er for småt i forhold til udfordringernes størrelse. Eller skal man 

støtte en dansk tilbagetrækning fra regionen, som vil give kupsoldaterne friere spil på den politiske 

slagmark? Sådanne spørgsmål er ikke lette at besvare, men aktuelt er de vigtige at diskutere. 

Vestafrika er center for militærkup 

Dele af Afrika har historisk været hårdere ramt af militærkup end andre. Vestafrika er de seneste 20 

år blevet ramt hårdt. Burkina Faso, Guinea-Bissau, Guinea (Conakry), Mali, Mauretanien og Niger 

har været ramt af i alt 12 kup, der resulterede i regeringsskifter. Af disse er to sket i 2021, hvilket 

altså er overgennemsnitligt mange. Set i forhold til de øvrige kup i årets løb, er det stærkt bekym-

rende.  

Mali har været ramt af tre af kuppene, i 2012, 2020 og altså i år. Landet har været udfordret af in-

terne væbnede konflikter, hvor alliancerne til dels har gået på tværs af hinanden. Tuareger i nord 

har ønsket selvstændighed, og islamister har ønsket sharia. Regeringerne i Syd, hvor størstedelen 

af befolkningen bor, har først og fremmest ønsket at holde sig ved magten og at holde sammen på 

landet. Mali løsrev sig fra Frankrig (1959) og blev anerkendt selvstændig i 1960 som en étparti-stat. 

De første demokratiske valg kom i 1992 som et led i demokratiseringsbølgen efter Sovjetunionens 

sammenbrud, men landet har i lange perioder været meget ustabilt grundet de nationale og religi-

øse spændinger. Tidligere regeringer har bedt om hjælp fra udlandet, og især Frankrig har deltaget 

med flere tusinde soldater i landets kampe, men har på det seneste omlagt og nedtrappet engage-

mentet. 

Kilde: https://solidaritet.dk/burkino-fasos-demokratisering-under-militaert-angreb/ TC. 

 
Illustration fra Solidaritet.dk 

 

 

 

 
 

 

En ny bevægelse har til formål at agere modmagt mod militærjuntaen 

https://solidaritet.dk/burkino-fasos-demokratisering-under-militaert-angreb/


  
Ill.: Facebook. 

 

Blandt medlemmerne af denne bevægelse er blandt andre le Mouvement du peuple pour le progrès 

(MPP – den tidligere præsident Kaborés s parti) og Balai Citoyen, der stod i spidsen for den folkelige 

opstand mod tidligere præsident Blaise Compaoré. 

Den patriotiske front (FP), en ny bevægelse, der samler omkring tredive civilsamfundsorganisatio-

ner og politiske partier, lanceret torsdag i Ouagadougou, sagde, at den var forpligtet til at agere 

modmagt mod militæret, som kom til magten den 24. januar sidste år.  

I sin kampplatform udtaler den patriotiske front, at den bemærker, at "den patriotiske bevægelse 

for beskyttelse og genopretning (MPSR), de putschistiske soldaters politiske fløj, ikke har vist burki-

nerne nogen vision eller nogen evne til at definere udsigter, bærere af sikkerhed og fred for vort 

fædreland og har også gjort sig skyldig i mened og højforræderi”. (MPSR er navnet på den militære 

bevægelse, der har taget magten. TC.) 

"Den dybe forværring af sikkerhedssituationen har ført Burkina ind i et politisk og sikkerhedsmæs-

sigt dødvande," sagde Bittiou Nama, koordinator for bevægelsen, som peger på den humanitære 

nød som følge af angreb fra væbnede terrorgrupper med mere end to millioner mennesker internt 

fordrevne og mere end tre millioner medborgere kastede sig ud i fødevareusikkerhed… 

Ifølge Nama, også en tidligere kampfælle med ekspræsident Thomas Sankara, har fronten forpligtet 

sig til at arbejde "uden forsinkelse" for en legitim og suveræn politisk overgang, det eneste krav for 

mobilisering af kollektiv intelligens i en sejrrig republikansk pagt mod terrorisme, for genopbygning 

af fred, menneskelig sikkerhed, styrkelse af social sammenhængskraft, og lægger dermed grundla-

get for en sand og oprigtig forsoning”. 

Den patriotiske front ønsker også at "forsvare og beskytte søjlen for vores retfærdighed, så den er 

fri og uafhængig; i særdeleshed dommen over alle økonomiske og blodige forbrydelser i forbindelse 

med dårlig regeringsførelse af de på hinanden følgende regimer”. 

Kilde: Facebook den 5. august 2022 - https://maliactu.net/burkina-faso-un-nouveau-mouvement-

ambitionne-de-jouer-le-contre-pouvoir-face-a-la-junte-mili-

taire/?fbclid=IwAR3JwdB7MCeeBY97qgpcegzeg-dJx-8NbXOKOWgP2V7LK-44OztAMOPGjAs. TC 

 

 

Vesten taber terræn mens Rusland vinder frem i Afrika – men er de begge tabere i kam-

pen om kontinentets hjerter og hjerner? 

https://maliactu.net/burkina-faso-un-nouveau-mouvement-ambitionne-de-jouer-le-contre-pouvoir-face-a-la-junte-militaire/?fbclid=IwAR3JwdB7MCeeBY97qgpcegzeg-dJx-8NbXOKOWgP2V7LK-44OztAMOPGjAs
https://maliactu.net/burkina-faso-un-nouveau-mouvement-ambitionne-de-jouer-le-contre-pouvoir-face-a-la-junte-militaire/?fbclid=IwAR3JwdB7MCeeBY97qgpcegzeg-dJx-8NbXOKOWgP2V7LK-44OztAMOPGjAs
https://maliactu.net/burkina-faso-un-nouveau-mouvement-ambitionne-de-jouer-le-contre-pouvoir-face-a-la-junte-militaire/?fbclid=IwAR3JwdB7MCeeBY97qgpcegzeg-dJx-8NbXOKOWgP2V7LK-44OztAMOPGjAs


ANALYSE: Rusland og Vesten kæmper om magt, indflydelse og allierede på det afrikanske konti-

nent. Men måske aflæser de Afrika anno 2022 forkert. Det betyder, at de begge kan komme til at 

stå tilbage med mindre magt og indflydelse og færre allierede. 

 
Afrikanske statsledere sammen med Ruslands præsident Vladimir Putin til det russisk-afrikanske 

topmøde i Sochi i 2019. Mikhail Svetlov/Getty Images. 

 

 

 
 

Stig Jensen,  

Københavns Universitet 

11. august 2022 

Kilde: globalnyt.dk 

 

Franske soldater er ude af Mali  

af Christian Holm 

De sidste franske tropper har nu forladt Mali, hvor Frankrig har haft en militær tilstedeværelse siden 

2013.  

Det oplyser forsvarsledelsen i Frankrig ifølge Reuters. 

Frankrig har været til stede i Mali for at bekæmpe de militante islamistiske militsgrupper, der er i 

landet. 

I 2020 overtog en militærjunta magten i landet efter et kup, og siden da har operationen været pla-

get af uoverensstemmelser med militærstyret. 

Beslutningen om tilbagetrækning blev truffet tilbage i februar. Her erklærede den franske præsi-

dent, Emmanuel Macron, at forholdene i Mali var blevet så dårlige, at det ikke var praktisk muligt at 

fortsætte indsatsen. 

Danmark har også spillet en rolle i den franskledede militærindsats i Mali. I januar valgte den dan-

ske regering at trække omkring 100 danske jægersoldater og kirurger hjem, da de ifølge Malis mili-

tærjunta ikke var velkomne i landet. 

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/seneste/franske-soldater-er-ude-af-mali-efter-stri 

https://globalnyt.dk/profil/stig-jensen/
https://globalnyt.dk/profil/stig-jensen/
https://globalnyt.dk/organisation/koebenhavns-universitet/
https://globalnyt.dk/organisation/koebenhavns-universitet/
mailto:choc@dr.dk
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Som det ses af ovenstående skema, havde Burkina Faso to svære træningskampe mod europæiske 

modstandere, før de vandt de første to kampe i kvalifikationen. Lige nu mangler Burkina Faso to 

kampe mod Togo og en enkelt kamp mod henholdsvis Kap Verde og Ewatini, før de eventuelt er klar 

til endnu en afslutningsrunde i den afrikanske turnering. Landet Eswatini hed tidligere Swaziland. 

 



 

 

KYLLINGEN DER KRÆVEDE SIN RET 

af Thyge Christensen 

Da jeg sagde ja til at holde en tale ved Soroptimisternes arrangement i Odder den 17. august 2022, 

tog jeg det forbehold, at jeg i stedet for en tale ville fortælle det eventyr, jeg – mere end noget an-

det – opfatter som en del af børnene opdragelse i Sahel-området, den måde hvorpå de voksne og 

de gamle gennem århundreder har fortalt børnene, at ytringsfrihed og demokrati ikke er betingelser 

for at kræve sin ret. I perioder hvor det ikke har været tilladt at sige tingene direkte, kan man med 

held og styrke aflevere det samme budskab indirekte – ved at fortælle et ”uskyldigt” eventyr for 

sine børn. 

Kyllingen der krævede sin ret, står i samlingen ”Sådan har jeg selv hørt det”, der udkom på Dansk-

lærerforeningens forlag som papirbog i 1997 og siden er kommet som e-bog og lagt på biblioteker-

nes eReolen. 

Jeg har i øvrigt siden meldt afbud. 

 

 

Der var engang en kylling, der kun var 8 dage gammel, da den blev forældreløs. Dens far og mor, 

hanen og hønen døde nemlig af sult, fordi kongen havde nægtet af aflevere den sæk majs, han 

havde lånt af dem. “Nu opsøger jeg kongen og kræver min majs,” tænkte kyllingen, og næste mor-

gen drog dem af sted. 

Den var endnu ikke kommet uden for gårdspladsen, da den var ved at snuble over et stykke tørt 

træ. “Åh, undskyld, træstykke,” sagde kyllingen høfligt. “Hvorhen så tidligt?” spurgte træstykket. 

“Jeg er på vej til kongen for at kræve min ret,” svarede kyllingen. “Så lad os følges,” sagde træstyk-

ket. Det ville kyllingen gerne, så den smed træstykket op i sin taske. 



 Længere fremme ad vejen mødte kyllingen en kat. “Du er mig et dejligt, lille stykke kød,” sagde 

katten. “Nej, jeg er ikke til dig, for jeg er på vej til kongen for at kræve min ret,” svarede kyllingen. 

“Så lad os følges,” sagde katten, og kyllingen smed den op ved siden af træstykket. 

 Snart efter mødte den en hyæne. “Hvorhen så lille?” spurgte hyænen. “Jeg er på vej til kongen for 

at kræve min ret.” “Så lad os følges.” Og kyllingen smed hyænen op i tasken. 

 Den næste, kyllingen mødte, var en løve. “Hvor langt skal du, lille kylling?” spurgte løven. “Jeg er 

på vej til kongen for at kræve min ret.” “Lad os følges.” Og også løven kom op i tasken. 

 Så mødte kyllingen elefanten. Og elefanten spurgte og fik samme svar og kom op i tasken ligesom 

de andre. 

 Endelig mødte den lille kylling en kriger. “Hvor skal du hen, lille kylling med den store taske?” “Til 

kongen for at kræve min ret.” “Så lad os følges.” Og kyllingen smed krigeren op i sin taske. 

 Da kyllingen nåede frem til kongens landsby, forstod kongen, at den var kommet for at afkræve 

ham den sæk majs, han havde lånt af hanen og hønen. Derfor sagde han til sine folk, at de skulle 

koge en stor gryde vand. Det skulle hans datter smide ned over kyllingen for at skolde den ihjel. 

Da prinsessen kom med det kogende vand i et stort fad på hovedet, hviskede kyllingen ned i sin ta-

ske: “Træstykke, din tid er kommet.” Og træstykket lagde sig, så den unge pige snublede og selv 

blev skoldet ihjel. Derefter blev kyllingen lukket inde i hønsegården. 

Alle var sikre på, at de store høns ville hakke den fremmede kylling ihjel. “Kat, din tid er kommet,” 

sagde kyllingen ned i sin taske, og katten dræbte hønsene en efter en. 

Så lukkede man kyllingen inde i gedefolden, så de kunne dræbe den med deres skarpe klove. “Hy-

æne, din tid er kommet,” sagde kyllingen ned i tasken, og hyænen bed gederne ihjel en efter en. 

Så lukkede man kyllingen ind i kvægets indelukke, så de kunne trampe den ihjel. “Løve, din tid er 

kommet,” sagde kyllingen ned i tasken, og løven dræbte kvæget. 

Så blev kyllingen lukket ind til dromedarerne, for de ville bestemt både bide og trampe den ihjel. 

Men kyllingen åbnede sin taske: “Elefant, din tid er kommet.” Og elefanten fangede dromedarerne 

med sin snabel en efter en og trampede dem flade. 

Nu besluttede kongen at lade som om, han gik ind på kyllingens krav. Den fik en sæk majs og be-

gyndte at gå hjemad, men da den var vel ude af landsbyen, ledte kongen sin hær i forfølgelsen af 

kyllingen for at dræbe den og tage majsen tilbage. “Kriger din tid er kommet,” sagde kyllingen ned i 

tasken, og krigeren slog først kongen og siden alle soldaterne ihjel. 

Derefter gik krigeren tilbage til landsbyen, hvor han blev udnævnt til ny konge. Kyllingen fortsatte 

tilbageturen. Da den var kommet hjem, delte den majsen med sine brødre og fortalte dem om det, 

den havde oplevet. TC. 
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