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Medalje til Burkina Faso ved OL  
  
Atleter fra Burkina Faso deltog for første gang ved sommerlegene i 1972. Efter nogle års pause har 
burkinske atleter deltaget ved alle sommerleger siden 1988. Der har aldrig været burkinsk deltagelse 
ved vinterlegene.  
Indtil i sommer havde burkinske atleter ikke vundet medaljer. Men ved denne sommers olympiske leje 
i Tokyo lykkedes det den burkinske trespringer Huques Fabrice Zango at vinde bronze. Han var endda 
lidt uheldig og var i virkeligheden en af favoritterne til en guldmedalje.  
Der var yderligere 2 deltagere fra Burkina Faso med ved legene i Tokyo. Det var Marthe Koala i 100 m 
hæk og syvkamp og Paul Daumont i cykelløb.  
  
  
  
Løfterne fra Sahel-konferencen skal omsættes til virkelighed  
Jakob Eilsøe Mikkelsen er områdeansvarlig for Afrika i Red Barnet. Han har den  
22.10.2021 skrevet et debatindlæg til globalnyt.dk med den samme overskrift som denne henvisning.  
I begyndelsen står der: ”Halvdelen af befolkningerne i Mali, Niger og Burkina Faso er børn under 15 
år. Deres og Sahel-regionens fremtid er på spil. Otte millioner børn har brug for hjælp, mange bliver 
rekrutteret af væbnede grupper og stadigt flere skoler bliver lukket af konflikt. Danmark spiller en 
vigtig rolle.”  
I artiklen gør han opmærksom på, at antallet af skoler i Burkina Faso, Mali og Niger, der er lukket på 
grund af angreb, på et år er vokset fra 3300 til over 4000, og han minder om, at på konferencen, der 
blev afholdt i Danmark for et år siden, lovede donorerne 10,8 mia. kroner  
Kilde: https://globalnyt.dk/content/loefterne-fra-sahel-konferencen-skal-omsaettes-tilvirkelighed 
TC.   
 



FESPACO i oktober 2021  
Den 27. udgave af Afrikas vigtigste filmfestival skulle egentlig have fundet sted i februarmarts 2021, 
men blev udsat til den 16. – 23. oktober 2021 på grund af corona-smitten. Temaet har været ”Afrikas 
og diasporaens film, nye talenter, nye udfordringer.” Der er blevet vist 239 film fra 50 lande. Kilde: 
https://www.africanewsagency.fr/  

  
Årets modtager af den gyldne hingst blev den marokkanske film “The gravedigger’s wife” af Ahmed 
Khadar. Andre vindere ved årets festival kan ses her: https://moroccolatestnews.com/winners-of-the-
27th-fespaco-de-ouagadougou/ 
 

 

 
  
Link til artiklen i Globalnyt: 
https://globalnyt.dk/content/en-historisk 
Og herunder et link til en radioudsendelse på P1 om retssagen: 

     https://www.dr.dk/lyd/special-radio/genstart/genstart-2021-10-27 
 

Efter hårde dage i Burkina Faso 
"For kronprinsesse Mary har det været en stærk og også hård oplevelse at være på arbejdsrejse til det 
afrikanske land Burkina Faso, hvor Danmark gør en stor indsats for at støtte blandt andet piger og 
kvinder i deres kamp for at opnå retten til at bestemme mere over deres eget liv." Læs mere om det 
hemmeligholdte besøg, som Billed Bladet beskriver det: 
https://www.billedbladet.dk/kongelige/danmark/efter-haarde-dage-i-burkina-faso-det-fortaeller-mary-
sine-boern-om 
 
 

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).  

 

  

  

  
En historisk retssag går i gang   
”Retfærdigheden er måske undervejs i  
Burkina Faso, når landets militærdomstol  
mandag åbner sagen om mordet på  
Thomas Sankara – ikon, landsfader og  
tidligere præsident.”  
Med disse ord indledes globanyt.dk’s  
grundige omtale af den retssag, der i dis- 
se dage finder sted i Ouagadougou. Se  
hele Gerd Kieffer-Døssings artikel d.  
8.10.2021:   
https://globalnyt.dk/content/en-historisk- 
retssag-gaar-i-gang . TC.  


