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Der festes i 
Ougadougou 
efter 
militærkuppet 
den 24. januar 
2022 
 
 
 
 
 
Foto: Lambert 
Ouedraogo/ 
Anadolu Agency  
via Gerry 
Images 

 

Nu bliver Danmarks landeprogram for Burkina Faso beskåret for at finde penge til modtagelsen af de ukrainske 
flygtninge. 
Udgifterne til modtagelsen af flygtningene skal findes i udviklingsbistanden, har et flertal i folketinget besluttet. 
 
1,869 milliarder bliver fundet ved omprioriteringer, mens de resterende 146 millioner findes ved såkaldte 
annulleringer, der ikke er nærmere beskrevet. 
Der er ingen omprioriteringer af de midler, der er afsat til de danske organisationer, og der skæres heller ikke i 
den humanitære bistand. 
 
Sahel-regionen skal bære en god del af omprioriteringerne. For eksempel skubbes udgifter til lande-
programmerne i Burkina Faso og Mali med henholdsvis 200 og 70 millioner, og der skæres 20 ud af 50 millioner 
på et freds- og stabiliseringsprojekt i regionen. I alt 290 millioner. 
Hvor stor en del af nedskæringerne, der under alle omstændigheder ville være sket på grund af militærkuppene 
i Mali og Burkina Faso, er uvist. 
 
Se mere om dette på: https://globalnyt.dk/ukraine-og-bistanden-saadan-rammer-sparekniven/ 

 
”Prism” 

 
 

En film der vises på filmfestivalen Copenhagen Dox 
Instruktør: Rosine Mbakam, An van Dienderen og 
Eléonore Yameogo - Cameroon, Belgien, Burkina Faso 
78 minutter, 2021 

Det har efterhånden været kendt længe, at alverdens 
ting og hjælpemidler – såsom redningsveste og 
sikkerhed i biler – er skabt for at beskytte mænd og 
ikke kvinder. ’Prism’ tager udgangspunkt i, hvordan 
film-hjælpemidler siden filmens spæde begyndelse 

ligeledes har haft et bias – et hvidt ét af slagsen. Lys, 
linser og kameraer har været kalibreret efter den 
hvide hudfarve, og med det som udgangspunkt 
undersøger de tre instruktører relationen til historiske 
uligheder og magtforhold og interagerer dermed med 
seeren på et metaniveau. 
 
De to visninger på festivalen har desværre allerede 
fundet sted, men man kan få adgang online, mod 
betali

 



 
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).  

 

 

Foreløbigt referat fra generalforsamlingen i Venskabsforeningen 
 

 
Generalforsamlingen blev afholdt lørdag den 2. april 
2022. 
 
Også 2021 var præget af Coronaen, og der har ikke 
været megen aktivitet i foreningen. Det afspejler 
sig slevfølgelig i regnskabet, der udviser et 
overskud på ca. 4.000 kr. Da der ikke har været 
nogen arrangementer, har der ikke været mange 
andre udgifter end til Burkina Kontakt. 

Vi forventer at blive ved med at lave 2 numre af 
Burkina Kontakt, og supplere med (mindst) 4 
Nyhedsbreve om året, og vil forhøre os om det er 
muligt at lave et medlemsarrangement med den til 
sommer hjemvendende førstesekretær på den 
danske ambassade i Burkina Faso 
 
Bestyrelsen og backing-gruppen fortsætter 
uforandret. 
Kontingentet på 200 kr/året fastholdes.

 
 

Tid til kontingenet 
 

 
Kontingentet er fortsat er på 200 kr om året. Kontonummeret er 1551  2539098 
Betal venligst senest ultimo maj, det gør arbejdet lidt lettere for jeres kasserer. 
 
 
 

Burkinsk arkitekt vinder verdens fornemmeste arkitekturpris 
 

 
Det var hans banebrydende tilgang til bæredygtighed og materialevalg i sine designs, der sikrede den 
burkinske arkitekt Diébédo Francis Kéré den prestigefulde Pritzker-pris. Han er den første afrikaner til at 
modtage prisen. 
 

 

 
Født i 1965 i Gando, Burkina Faso. 
Kom i 1985 til Tyskland, hvor han 
blandt andet studerede ved det 
tekniske universitet i Berlin. I 2005 
startede han tegnestuen Kéré 
Architecture, der ligger i den tyske 
hovedstad. Kéré er kendt for sin 
bæredygtige tilgang til arkitektur, og 
hans bygninger findes i lande verden 
over, men særligt Afrika har haft 
hans fokus. 
 
Diébédo Francis Kéré har vundet 
adskillige priser for sit arbejde og 
har som forelæser også været 
tilknyttet 

Han har både burkinsk og 
tysk statsborgerskab og 
deler sin tid ligeligt mellem 
de to lande.  både 
de amerikanske 
universiteter Harvard og 
Yale og det tekniske 
universitet i München, 

Tyskland. Gando Primary 
School, 2001. 
Skolen i Kérés 
hjemby var den 
første, han byggede 

 
Se mere på: https://globalnyt.dk/burkinsk-arkitekt-vinder-verdens-fornemmeste-arkitekturpris/ 


