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Women building peace in Sahel - looking at Burkina Faso 
Oxfam IBIS tilbyder gratis adgang til arrangementet torsdag den 7. november kl. 19.00-20.30 i 
samarbejde med kulturcentret Union KBH, Nørre Alle 7, 2200 Kbh.  
Her kommer Oxfam kollegaer og partnere (alle fra Burkina Faso) og fortæller om kvinders rolle i 
lokal fredsopbygning.  
Danmark har netop besluttet at sende 70 soldater og to transporthelikoptere til Sahel, men er 
lokale aktører enige i, at øgede militærindsatser bidrager til at løse konflikten? Arrangementet 
er en mulighed for at opleve et 'on-ground' perspektiv og forstå, hvordan lokale aktører ople-
ver situationen, og hvilke tiltag de mener, der skal til for at opnå varig fred i Burkina Faso.  

Tilmelding på https://oxfam-ibis.ticketbutler.io/da/e/women-building-peace-in-sahel-looking-
at-burkina-faso/?fbclid=IwAR1uxVZIcKWpOEnJuE5y_RZrosjXzvw8-zimEB88adS-
opAj_0OCQQS3P-N0  

Arrangementet er som skrevet gratis! 
 

 
Terrorangreb i to moskéer 
Under fredagsbønnen den 11. oktober angreb terrorister moskéen i Salmossi i provinsen 
Oudalan. Adskillige medier melder, at mindst 15 personer blev dræbt. Angriberne kom ifølge 
vidner på et stort antal små motorcykler og var til stede i Salmossi både før og efter angrebet. 
Omtrent samtidigt fandt et andet angreb på en moské i landsbyen Tidiania i Yagha-provinsen, 
også det det nordøstlige Burkina Faso. Derfra meldes ikke om dræbte.  
Det fransk nyhedsbureau AFP har opgjort, at siden 2015 er har de terroristiske angreb i Bur-
kina kostet over 600 dræbte. Verdensfødevareprogrammet WFP har advaret om, at en akut 
omfatter cirka 500.000 mennesker. Langt de fleste fødevarer i det nordlige Burkina Faso har 
traditionelt været produceret af de lokale bønder. 
Så vist det vides, er det første gang, der er bevæbnede terroraktioner mod moskéer, mens der 
tidligere har været adskillige angreb rettet mod kristne kirker. Motivet kan være at øge antallet 
af internt fordrevne og dermed destabilisere samfundet.  
De internt fordrevne er den 2. oktober opgjort til knap 500.000 personer, og det vil ifølge net 
mediet Burkina24 nå op på 650.000 i december, hvis tendensen fortsætter.  
 
Ved årets begyndelse i januar 2019 var tallet cirka 80.000. TC.  

 

En moderne fredskultur? 
Terroraktioner i Burkina Faso har ført til etniske sammenstød. Gamle fredstraditioner synes 
under nedbrydning, men der er håb om, at netop burkinerne vil kunne skabe en ny fredskul-
tur, der er baseret på moderniteten, og som vil være terroren overlegen og sikre det multikul-
turelle samfund mod etniske og religiøse sammenstød.  
Thyge Christensen har skrevet en artikel, som den 21. oktober  er bragt på globalnyt.dk: 
https://globalnyt.dk/content/kan-drillerier-skabe-en-moderne-fredskultur-i-burkina-faso og i 
en lidt anden version som november måneds fortælling på www.gorom-gorom.dk. TC. 



  
 

 

Foto: Lefaso.net. 

 

Arrangement og interview med den nye ambassadør i Ouagadougou 
Steen Sonne Andersen har lovet at kontakte os, når han skal til Danmark og ved den anled-
ning vil holde et oplæg ved et arrangement i venskabsforeningen. Vi giver besked, når det vi-
ser sig muligt, og foreløbigt bringer vi her oversættelsen af et interview, som det burkinske 
medie lefaso.net havde med ham kort efter tiltrædelsen: http://burkinafaso.dk/packages/ar-
tikler.html 

 

Franske Bøger 
Som nogle vil kunne huske fik foreningen en del skolebøger fra Den Franske Skoles skolebibliotek 
og mange bøger af alskens slags fra Institut Francais. Planen var, at bøgerne skulle til Burkina 
Faso, til biblioteker og den slags. Desværre viste det sig, at planen ikke var ligetil at realisere, og 
nu har bøgerne stået i vores garage i en del år. 
I garagen gør de ingen nytte, og da det er opgivet af få bøgerne til Burkina Faso, er jeg begyndt 
at smide ud af dem. 
Men der er stadig det bedste tilbage, så hvis der skulle være nogen, der kunne have lyst til at se, hvad der 
er gemt, skal man være velkommen til at komme og kigge, efter aftale. 
Niels Hougaard 
Mobil: 3023 7823 
Mail: n.hougaard@get2net.dk 
 
 
 
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). 

 


