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Dobbeltvalg trods terrortrusler 
Af Thyge Christensen 
Efter et par dage, hvor oppositionen så ud til at ville nægte at anerkende resultatet af præsi-
dentvalget den 22. november, har den burkinske valgorganisation CENI nu erklæret den sid-
dende præsident Roch KABORE som vinder af præsidentvalget med 57,87 % af de afgivne stem-
mer, det vil sige endnu flere stemmer end for fem år siden, da han vandt med 53,3 % - i begge 
tilfælde altså nok til at undgå en anden valgrunde med nummer to. 
Det blev som forventet Eddie KOMBOIGO fra CDP, som er det parti den tidligere præsident Blaise 
COMPAORE stod i spidsen for, og som havde annonceret dennes retur til Burkina Faso i tilfældet 
af sejr. Han fik dog kun 15,48 %. Repræsentanten for CDP, Adama OUEDRAOGO, sagde efter 
nederlaget, at en andenplads ikke siger dem noget. 
 

 
Roch KABORE blev genvalgt 

 
Isaac ZIDA, der stod bag kupforsøget i 2015 og stillede op fra sit eksil i Canada, erklærede efter 
et meget dårligt valgresultat, at der var tale om et valgrøveri, og at han ikke ville lykønske Roch 
KABORE. I alt 13 kandidater stillede op, heraf en enkelt kvinde. 
 
Cirka 6,5 millioner burkinere havde indskrevet sig på valglisterne. Valgdeltagelsen var ifølge 
CENI 50,79 %. Af 19.836 valgsteder åbnede 926 angiveligt slet ikke, og oppositionen erklærede 
efter CENI’s proklamation, at de fastholdt retten til at forfølge alle valghandlingens uregelmæs-
sigheder. 
Efter sigende var cirka 400.000 vælgere udelukket fra at deltage i valget på grund af landets 
sikkerhedssituation, og i mange af de nordlige kommuner blev det afgjort på et mindretal af 
valgsteder.  
 
Nogle af de nye parlamentsmedlemmer har været forhindret i at føre kampagner i deres valg-
kredse. Ikke desto mindre kan det faktum, at terrorister ikke kunne forhindre gennemførelsen 
af valghandlingen, betragtes som en stor sejr, selv om stemningen i landet ikke er præget af 
den samme fælles optimisme som for fem år siden.  
  



Donorkonference 
Af Niels Hougaard 
 
Tirsdag den 20. oktober 2020 blev der afholdt en donorkonference, som skulle samle midler 
til en indsats i det centrale Sahel, herunder i Burkina Faso, der er ramt af en omfattende hu-
manitær krise på grund af terrorisme, klimaforhold, med mere. Deltagere var blandt andre 
EU, FN, Tyskland og Danmark. 
Der blev på konferencen givet tilsagn om 10,8 mia. kr. 
 
Udenrigsministeriet udsendte i den anledning en pressemeddelelse, der kan ses på: 
https://um.dk/da/danida/om-danida/nyheder/newsdisplaypage/?newsID=054F7091-8A0D-
4361-8851-4E1A925F464 
 
Dagbladet Politiken havde den 20. oktober 2020 to artikler om situationen i Sahel, og især i 
Mali, Niger og Burkina Faso. Artiklerne er lidt store at sætte i et nyhedsbrev, men de kan for 
Politiken-abonnenter findes på Politikens hjemmeside; andre kan få dem tilsendt ved at 
sende mig en mail (n.hougaard@get2net.dk). 
 
Vi har taget kontakt til den pressekontakt, der nævnes i pressemeddelelsen. Han kunne for-
tælle, at de midler, der stilles til rådighed, formodentlig vil blive formidlet til diverse lande og 
organisationer via UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Af-
fairs), og at man på denne organisations hjemmeside (www.unocha.org) vil kunne se, hvad 
der arbejdes med og hvor. 

 
 
Herunder følger en indkaldelse til generalforsamling i 2020. Indkaldelsen skal tages med alle 
mulige forbehold på grund af coronasituationen. Der vil også som sædvanlig blive afholdt et 
medlemsarrangement inden generalforsamlingen, men mere herom, når vi ved lidt mere om 
mulighederne for at afholde noget som helst. Bestyrelsen har indtil nu kunnet afholde deres 
møder delvis virtuelt. 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling 
VENSKABSFORENINGEN DANMARK – BURKINA FASO 

Lørdag den 27. marts 2021 kl. 15.00 
Valby Kulturhus 

Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby 
Mødelokale 1 på 5. sal (der er elevator) 

 
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning  
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2020 
4. Planer for det kommende år  
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Fastlæggelse af det årlige kontingent, som bestyrelsen foreslår uændret. 
7. Valg af bestyrelse og revisor  
8. Eventuelt 

 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen 

 
 

 
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). 

 


