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Mohamed Ould fra Association Tartit har været på besøg i Danmark 

    
Af Lisbeth Larsen 
 
I starten af november havde vi besøg af Mohamed Ould fra Association TARTIT. Mohamed er farmaceut og 
har sin forretning i Ouagadougou. Hans arbejde for TARTIT er på frivillig basis. Han skulle til møde i 
Frankrig og benyttede lejligheden til at tage en tur til Danmark. Det var et privat besøg, betalt af egen 
lomme. 
 
Det var en stor fornøjelse at møde Mohamed. Han var med til at stifte Association TARTIT i Dori i 2015 for i 
fællesskab at kæmpe mod terrorisme og stigmatisering. TARTIT ønsker fred, de kæmper ligeledes for 
menneskerettigheder og kvinders rettigheder, og de ønsker at genskabe samhørighed og venskab mellem 
de forskellige etniske grupper. De hjælper også de internt fordrevne, der er næsten 2 mio. flygtninge i 
landet nu. 
 
Han fortalte om den alvorlige situation i Burkina Faso, som er langt værre, end de fleste af os forestiller os, 
og det er ikke noget, som vi hører meget om i Danmark. Over halvdelen af landet er kontrolleret af 
terrorister. I flere landsbyer i det nordlige Burkina betaler indbyggerne en andel af deres indtjening fra 
afgrøder og dyrehold til terroristerne for at få lov til at blive i deres hjem. Skoler må lukke af 
sikkerhedsmæssige hensyn, og omkring 700.000 elever får p.t. ingen undervisning. 
 
 

 
Mohammed og Ulla Næsby 

Om årsagen til terrorismen i landet kom han ind på 
mødet mellem en vestlig civilisation og en arabisk-
muslimsk kultur, kamp om magt, konflikt om adgang til 
naturressourcer samt oprør fra landdistrikter. Mange af 
terroristernes våben stammer fra de burkinere, der 
tidligere arbejdede for Gaddafi i Libyen, og som vendte 
hjem til Burkina Faso med deres våben efter Gaddafis 
fald.  
 
Der er ekstrem stor ustabilitet i landet. 
Menneskerettigheder bliver ikke overholdt, der er 
politisk krise, territorial ulighed, stigmatisering af 
minoriteter, korruption, social ustabilitet, fattigdom og 
arbejdsløshed. 
 
Terrorismen bliver værre og værre, og antallet af drab 
på civile stiger år for år. De farligste terrorister er ifølge 
Mohamed den Al-Qaeda relaterede gruppe AQIM, som 
prøver at vinde befolkningens hjerter ved at overbevise 
dem om, at de bliver uretfærdigt behandlet af staten, 
og at AQIM vil hjælpe dem. Islamisk Stat opnår ikke 
meget sympati, de skaber frygt overalt for deres drab 
på både børn, kvinder og mænd. Endelig er der også 
dem, der ønsker en selvstændig stat i Sahel, fordi de 
har følt sig overset i årevis. 



Mohamed mener ikke, at den burkinske befolkning ønsker et samarbejde med Rusland, hvilket man godt 
kan få indtryk af på de sociale medier. Der hersker en modstand mod den franske stat/regering men ikke 
mod franskmænd generelt.  
 
Vi talte også om, hvordan vi kan hjælpe med at søge om yderligere finansiel støtte til TARTIT. Som nævnt 
tidligere har TARTIT modtaget 99.400 kr. fra CISU (i samarbejde med Venskabsforeningen) og ca. 1 mio. 
kr. fra Danida (gennem den danske ambassade i Ouagadougou). Desuden har de modtaget større beløb fra 
bl.a. amerikanske og franske organisationer. Vi holdt en aftenkomsammen med Tine Breinholt og Karl 
Jørgensen, som kom med gode inputs, og som kunne fortælle om deres erfaringer med dansk-støttede 
projekter i Vestafrika. Vi fik også lejlighed til at besøge Danida Fellowship Centre og Ulla Næsby Tawiah. 
Ulla har tidligere været ambassadør i Burkina Faso og er nu direktør i Danida Fellowship Centre. Det var et 
spændende og informativt møde, og DFC afholder kurser/uddannelse, som kunne være relevante for 
TARTIT. 
 
Lørdag den 5. november holdt Venskabsforeningen et arrangement, hvor alle interesserede kunne komme 
og høre Mohamed fortælle om Burkina Faso og TARTIT. Der var 28 deltagere, og der blev vist stor interesse 
fra deltagerne for at høre om situationen i Burkina.  
 

 
Mohammed i Roskilde 

 
    Mohammed og Lisbeth i Nyhavn 

 

Udover at fortælle om TARTIT og den aktuelle og forværrede situation i Burkina Faso blev der også tid til 
sightseeing. Det var Mohameds første besøg i Danmark, og han var meget interesseret i at lære Danmark 
og danskerne at kende og høre om vores historie. I Roskilde lærte han lidt om vikingerne og de danske 
konger på henholdsvis Vikingeskibsmuseet og Roskilde Domkirke. Vi kørte en tur til Sjællands Odde for at 
hilse på Else Trærup, høre om Kologh Naba og gå en tur i den danske natur, hvor vi også kunne skimte 
havet. Endelig var vi på Københavnertur, hvor vi både nåede Kanalrundfart, frokost i Nyhavn, Strøgtur og 
Halloween i Tivoli.  
 
Nu er Mohamed tilbage i Burkina, og han kæmper fortsat for fred og retfærdighed sammen med resten af 
TARTIT holdet og mange andre burkinere. 
 
 

Indsamling til Tartit 
 

Af Lisbeth Larsen 
 
Vi har startet endnu en indsamling til Association TARTIT for at hjælpe de internt fordrevne familier i 
Burkina Faso med mad og tøj. 
Befolkningen drømmer om, at freden vender tilbage, men det har desværre nok lange udsigter. TARTIT 
kæmper utrætteligt mod vold og terror, og de hjælper de internt fordrevne, som er flygtet fra landsbyer i 
den nordlige del af landet. Disse har været nødsaget til at forlade deres hjem og levebrød og må bo hos 
slægtninge og andre steder i de lidt større byer, mens de venter på, at de igen tør vende tilbage til deres 
eget hjem. Ofte bor de hos folk, som i forvejen har svært ved at skaffe mad nok, og som alligevel åbner 
deres hjem for de fordrevne familier. 
Der er hårdt brug for hjælp. Alle beløb gør en forskel og går ubeskåret til de internt fordrevne. Frivillige fra 
TARTIT står for indkøb og uddeling. 
 
I kan overføre til Lisbeth Larsen på MobilePay 41903973 eller til Jyske Bank 5064 1744789. 
 
På forhånd 1000 tak. 



 
 

Burkina Faso midlertidige præsident bekræfter kupforsøg 
 

 

 
Burkina Faso's kupgeneral Ibrahim 
Traoré.  Foto: Vincent Bado/Reuters. 

Den 2. december skrev mediet aljazeera.com, at Burkina 
Fasos præsident ugen før havde været ude for et kupforsøg. 
Sagen skulle stamme fra lokale medier. Landet har som 
bekendt allerede haft to præsidentskifter efter militærkup i 
2022.  
Afsløringen kom angiveligt, da han holdt en tale til 
civilsamfundsorganisationer og religiøse ledere. Han 
opfordrede desuden de tilstedeværende til at være på vagt: 
”Vejen til demokrati bliver ikke nem.”  
Traoré erklærede endvidere, at de ansvarlige for kupforsøget 
er identificeret, men at han foretrækker dialogen frem for at 
arrestere dem. 
Kilde: aljazeera.com. Oversættelse: Thyge Christensen 

 
 
 

Fasos skolebørns pris for krisen 
 

 
Aljazeera.com fortæller desuden – i november 2022 – at en femtedel af landets skolen nu er lukkede, og at 
eksperter advarer mod de voldsomme konsekvenser for landets børn.  
"Vi har ikke genoptaget undervisningen for indeværende skoleår, fordi vi ikke kan få adgang til vores 
arbejdsplads, som er under blokade," siger en lærer, som ønskede at tale anonymt af frygt for sin 
sikkerhed. "Vi kan ikke tage dertil med vores egne transportmidler undtagen med konvoj eller helikopter." 
I den vestafrikanske stat er omkring 4.300 skoler, cirka en femtedel af landets samlede, i øjeblikket lukket 
på grund af den vedvarende usikkerhed, ifølge FN. 
Regeringen i Burkina Faso anslår, at omkring 700.000 børn og 20.000 lærere er berørt, men mange flere 
kan blive afskåret fra klasseværelserne, da antallet af internt fordrevne i regionen stiger til over 1,6 
millioner.  
Kilde: aljazeera.com. Oversættelse: Thyge Christensen. 
 

 

 
Fransk radio får sparket i Burkina faso 

 
Af Kirsten Larsen, Globalnyt 
 
Radio France Internationale har indtil videre fået inddraget sendetilladelsen i Burkina Faso, ligesom det 
tidligere er sket i nabolandet Mali, beretter Al Jazeera. 
Magthaverne i Burkina Faso beskylder RTI for at sprede falske oplysninger og for at bringe meddelelser fra 
militante – senest lørdag, da en militsleder skal have truet befolkningen. 
Regeringen siger også, at RTI har gentaget rapporter om, at der skulle have været forsøg på et modkup 
mod præsident Ibrahim Traoré, der selv tog magten ved et kup i september. Det har regeringen afvist. 
Det er hovedårsagerne til, at RTI nu med øjeblikkelig virkning har fået forbud mod at sende, lyder det fra 
regeringen. I Mali blev RTI, der er kæmpestor i de fransktalende lande i Vestafrika, blokeret i marts. 
Forholdet mellem Frankrig og de to tidligere kolonier og deres militærstyrer er blevet stadigt dårligere de 
senere år efter mange års omdiskuteret fransk militærindsats mod militante islamister. 
 
  



 
Tilbage i Ouagadougou 

 
Af Tine Breinholt 
 
Mellem d. 16. og 22. oktober i år fik jeg endelig anledning til at komme tilbage til Ouagadougou efter 
næsten tre års pause siden sidste besøg i januar 2020. 
Anledningen var et kvalitetssikringsbesøg ved et af Danidas igangværende projekter i Burkina Faso, om 
Integreret vandressource forvaltning, på fransk forkortet som GIRE. Danmark har støttet Burkina indenfor 
GIRE igennem de seneste 20 år, og min arbejdsgiver, NIRAS, har i øjeblikket til opgave at give teknisk 
rådgivning til Vandministeriet og andre statslige instanser ansvarlige for forvaltningen af vandressourcerne i 
alle landets 13 regioner. Det indebærer blandt andet udarbejdelse af strategiske planer ift. udnyttelse og 
overvågning/beskyttelse af vandressourcen, ift. klimatilpasning og til etablering af mekanismer for 
håndtering af konflikter omkring udnyttelse af vandet.   
Under opholdet mødtes min kollega og jeg med den projektansvarlige på Ambassaden og med den nye 
ambassadør, Kristian Kirkegaard Edinger som på det tidspunkt endnu ikke havde fået sine kreditiver. Og vi 
mødte de ansvarlige statslige myndigheder, de der har til 
huse i Oaga mødtes vi med fysisk, mens møderne med 
de fem regionale Vandagenturer blev holdt over video-
links. 
Både Ambassaden og de statslige myndigheder arbejder 
videre med igangværende opgaver, nogenlunde som før 
militærkuppene i starten af 2022 og igen i september 
2022. Den belastede sikkerhedssituation, som nu berører 
stort set hele landet, lægger selvfølgelig en kraftig 
dæmper på, hvilke aktiviteter der kan gennemføres. Og 
Ambassaden opfordrer de statslige samarbejdspartnere 
til at forholde sig til sikkerhedssituationen og tilpasse 
deres aktiviteter til den. Men så vidt det kan lade sig 
gøre, fortsætter myndighederne øjensynligt deres 
programmer og arbejde som inden kuppene, og der er 
ingen varslinger om store ændringer på de områder, vi 
arbejder med. 
 
I den sparsomme frie tid, jeg havde til rådighed lykkedes 
det at møde nogle af mine vigtigste venner og bekendte i 
landet. De lever alle deres liv videre som de bedst kan, 
og den største forandring for dem er nok de stigende 
priser på stort set alt, som lægger et stort pres på folks 
hverdag og giver bekymringer for fremtiden. Ouagadougou ligner sig selv, trafik og handel fungerer som 
normalt, caféer, restauranter og hoteller er åbne, osv. Men man hører om nedlukninger pga svindende 
kundegrundlag, og kulturlivet virker meget afdæmpet sammenlignet med det Ouaga-liv, jeg oplevede, da 
jeg boede der mellem 2012 og 2015. 
Den begrænsede bevægelsesfrihed rundt om i landet er et vilkår, som folk lever med og tilpasser sig. 
Mange afholder sig helt fra at rejse omkring, og de der pga arbejde, familie eller forretning har behov for at 
tage til områder udenfor Ouagadougou, bruger de midler der er. Det kan være indenrigsfly (Ouaga-Bobo), 
bustrafik eller eskorterede konvojer mellem de største regionale byer. Bortset fra fly, indebærer alle 
transportformerne en øget risiko, som folk virker til at acceptere, fordi der ikke er nogen alternativer. 
 
Det er svært at generalisere om, hvordan folk opfatter situationen, men min oplevelse er, at mange 
erkender alvoren i den omsiggribende usikkerhed og indstiller sig på, at det kommer til at tage tid, inden 
det igen bliver mere roligt og trygt i store dele af landet. Hvordan man finder tilbage til ro og tryghed, er 
der vist ikke mange, som har et klart bud på. Men de fleste håber, at det sker indenfor overskuelig fremtid, 
og at Burkina Faso bevarer sine særkender, sin kultur og sine sociale omgangsformer, så de igen kan 
blomstre, når utrygheden formindskes. 
 
 

 

 

Nyhedsbrevet er information til medlemmerne mellem udgivelserne af ”Burkina Kontakt”. 
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) 

 


