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Skovtur 
 

 

 
Foreningens skovtur for ambassadens folk, 
andre herboende burkinere og for foreningens 
medlemmer bliver en havnerundfart i Køben-
havn med efterfølgende frokost  
 

lørdag den 25. august 2018 
Vi mødes kl. 11 

 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.  
 
Præcise mødested kan afhænge af vejret  -  
mere herom i næste Nyhedsbrev. 

 
 

 

Økonomisk kriminalitet koster Vestafrika  
ti gange udviklingsbistanden 

 
De såkaldte Panama Papers har sat fingeren 
på skattesnyd fra aktiviteter i mange lande. 
Bagved stod i 2012 Den internationale for-
ening for undersøgende journalister. De har 
nu dannet en gruppe af vestafrikanske jour-
nalister med navnet Cenozo, Norbert Zongo 
Celle for undersøgende Journalistik, som 
dermed mindes den kendte burkinske under-
søgelsesjournalist, som blev dræbt den 13. 
december 1998, mens han var midt i en stæ-
dig og langvarig undersøgelse af ikke mindst 
den daværende præsident Compaorés brors 
ansvar for et drab. 
 
Cenozo har i gennemgangen af de utallige 
papirer haft særlig opmærksomhed på de 
sager, der vedrører 15 lande i Vestafrika, og 
de har foreløbigt offentliggjort en række re-
sultater under navnet West Afrika Leaks. 
Generelt er konklusionen, at internationale 
firmaers og lokale magthaveres og rigmænds 
skatteskjul koster regionen 10 gange så me- 

get som den internationale udviklingshjælp. 
Der gennemgås to burkinske eksempler. Det 
ene drejer sig om zinkminen i Perkoa, ca. 120 
kilometer vest for Ouagadougou, hvor et af 
verdens største mineselskaber, Glencore, har 
skuffet både den lokale befolknings og den 
burkinske stats oprindelige forhåbninger. Ved 
hjælp af juridiske fiflerier har firmaet stort set 
undgået at betale skat i Burkina Faso. 
Den anden sag vedrører to af landets få milli-
ardærer, Inoussa Kanazoé og Moussa Koan-
da. De har tidligere været partnere, men den 
sidste er sigtet for at have villet arrangere et 
mord på den første, og de burkinske myndig-
heder er i gang med et undersøge en mistan-
ke om omfattende økonomisk svindel. 
Panama-papirerne afslører også her, at store 
værdier er gået de offentlige kasser forbi på 
grund af skattely og andet lovligt eller ulovligt 
misbrug af lovgivningen. 
Kilde: globalnyt.dk. 
TC. 



 
 

Foreningens regnskab 
Foreningens regnskab for 2017 forelå ikke til generalforsamlingen i april på grund af kassere-
rens sygdom. 
Nu er kassereren heldigvis ved at blive rask igen, og regnskabet er gjort færdigt og sendt til 
revision. 
 
 

 

Kontingent 
Er fortsat kr. 200 om året. Indbetales på konto: 
Registreringsnummer: 1551   -   Kontonummer: 2539098 
 
Hvis du betaler nu, gør det ikke noget, hvis du glemmer det senere 
 
 

 

Besøg på ambassaden 
Onsdag den 30. maj 2018 var Venskabsforeningens bestyrelse inviteret på den burkinske am-
bassade. 
Det var et udmærket møde, hvor vi fortalte lidt om, hvad Venskabsforeningen gør og har gjort, 
og hver vores baggrund. Så nu kender vi lidt mere til hinanden. 
 
 

Democracy – the Burkinabé Way 
-   besøg fra Burkina Faso  

 
Der er nu adresser på de steder, hvor der er 
aftenmøder med Koudbi Koala til oktober: 
 
København den 1. oktober kl. 19:  

Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7 
 

Odense den 2. oktober kl. 19: 
Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15 

 
Århus den 3. oktober kl. 19: 

Folkestedet, Carl Blochsgade 28 
 
Nørresundby den 4. oktober kl. 19: 

Nørresundby Gamle Rådhus, Torvet 5 
  

Koudbi Koala er grundlægger og leder af 
den alternative skole Benebnooma i 
Koudougou. 
Han vil analysere processen, der har ført til 
frie politiske valg i Burkina Faso, og vil teg-
ne perspektiver for fremtiden for Burkina 
Faso og nabolandene. 
Han vil se på Burkina Fasos rolle i internati-
onal politik, og for eksempel på hvordan 
landet på forskellige niveauer beskæftiger 
sig med FN's mål for bæredygtig udvikling 

Koudbi Koala holder sine indlæg på engelsk 
Der er gratis adgang for alle. 

 
 
 
 
 
Nyhedsbrevet er information mellem udgivelserne af vores blad ”Burkina Kontakt”, der udkommer 2 gange 
om året. 
Det tilstræbes, at der kommer mindst 4 Nyhedsbreve om året  
Der kan sendes stof til både nyhedsbrevene og ”Burkina Kontakt” til: 
Ulrik Falk-Sørensen (ulrik.falks@gmail.com) eller Niels Hougaard (n.hougaard@get2net.dk). 
 


