
BURKINA   
NYHEDSBREV  

 
 
Nyhedsbrev fra Venskabsforeningen Danmark-Burkina Faso     Nr. 23 – april 2021 
 

 
 
 

Sig nej til vold 
Murmaleri i Burkina Faso 

 
Kilde: globalnyt.dk 

 
Hemmelige forhandlinger med terrorister  
I Burkina Faso har højtstående officerer og embedsmænd i månedsvis forhandlet våbenhvile 
med jihadister i den al-Queda-tilknyttede gruppe JNIM, og det har tilsyneladende givet resulta-
ter, skriver globalnyt.dk. Som kilde anføres The New Humanitarian. 
I de dele af landet, det drejer sig om, er volden faldet til en femtedel, siden forhandlingerne 
gik i gang. Der er stor usikkerhed om, hvem der i øvrigt er med i forhandlingerne, om de alle-
rede omfatter andre militante grupper eller skal gøre det. Regeringen forhandler af princip ikke 
med terrorister, derfor har alt været meget hemmeligt, skriver The New Humanitarian. 
I lokalsamfundene hersker der stor usikkerhed. De lokale ledere ved ikke, hvordan de skal for-
holde sig til de mennesker, der nu kommer på markedet for at handle i stedet for at dræbe. De 
lokale er også bange for at tale med jihadisterne, hvis nu de senere skulle blive beskyldt for at 
være i ledtog med dem. TC. 

  



 
 
Selvom generalforsamlingen først bliver i september, må man meget gerne betale kontin-
gent for 2021 allerede nu. 
Kontingentet er 200 kr og kan betales til konto 1551  2539098 

 
 
Burkinbi in DK 
Burkinere, der bor i Danmark, har fået en fælles platform på Facebook, og andre interesserede 
er velkomne til at melde sig som følgere: https://www.face-
book.com/groups/867785540317219/ . 
Som formålet angives at skabe et fællesskab mellem burkinere i Danmark og Burkina Faso 
med henblik på bl.a. fælles arrangementer samt at udbrede kendskabet til Burkina Faso og 
dets traditioner. 
 
 

Regeringen præsenterer projekt for jernbane til Ghana 
Den 25. marts 2021 præsenterede ministeren for transport og bymobilitet, Vincent Dabilgou, 
med sin samarbejdspartner med ansvar for udvikling af ghanesiske jernbaner, John Peter 
Amewu, handlingsplanen for gennemførelsen af projektet. Han nævnte blandt andet passager-
togets hastighed, der er 160 km. i timen, og at der vil blive mulighed for at transportere mel-
lem 2 og 3 millioner mennesker om året.  ”Prognoser for kommerciel transport fastsættes til 
mellem 7 og 17 millioner ton om året, hvilket skaber nye arbejdspladser og forbedrer mineral-
eksporten til havne, ”sagde han og forsikrede, at aktiviteterne vil begynde i første kvartal af 
2022. Kilde: Rédaction B24. TC. 
 
 

Passage Thomas Sankara 

 

 

 
En gade i Paris er blevet opkaldt efter 
den burkinske revolutionshelt. 
I en beslutning dateret 18. januar 2021 
godkendte borgmesteren i Paris, Anne 
Hidalgo, navnet "Passage Thomas San-
kara" for den private vej i Paris, der for-
binder Rue Jacques Prévert med Rue 
Houdart. Kilde: Burkina24. TC. 
 

 
 
Anklage mod Blaise Compaoré  
for mordet på Sankara nu for retten 
34 år efter mordet på Thomas Sankara og 12 andre kommer sagen nu for retten, skriver  
globalnyt.dk den 16. april. Ud over den tidligere præsident er 13 andre anklaget, herunder Gil-
bert Diendéré, Compaorés tidligere højre hånd, der allerede afsoner en dom på 20 års fængsel 
for at have stået bag kupforsøget i 2015. TC. 
 



 

CISU STØTTE  
Af Lisbeth Larsen 
I starten af 2020 søgte Venskabsforeningen om støtte hos CISU til projektet TARTIT – Project 
for Peace and Social Cohesion in the Sahel Region, Burkina Faso. Vi fik bevilliget 99.400 kr., og 
beløbet er brugt på støtte til 18 mikroprojekter og på afholdelse af 3 kulturelle arrangementer 
med fokus på social samhørighed, bekæmpelse af stigmatisering og bekæmpelse af terrorisme.  
Projektperioden var fra 1. juni til 31. december 2020. Projektet er gennemført efter planen, og 
alle afsluttende dokumenter er sendt til CISU. 
Foreningen TARTIT, som blev dannet i Dori i 2015, opfordrer de forskellige etniske grupper til 
at stå sammen i kampen mod stigmatisering, og de kæmper for fred i Sahel regionen. De har 
modtaget donationer fra den amerikanske ambassade i Burkina Faso og fra nogle private orga-
nisationer. De støtter både den lokale befolkning i byerne og de internt fordrevne, så de kan 
blive i området og være med i kampen mod terrorisme og forhåbentligt senere vende tilbage 
til deres landsbyer. 
Det overordnede mål med støtten fra CISU er bekæmpelse af terrorisme, men derudover støt-
ter TARTIT blandt andet rettigheder for mindretalsgrupper, bedre skolegang, forbud mod 
tvangsægteskaber, kvinders rettigheder, børns rettigheder, miljøbeskyttelse, fremme af god 
lokal regeringsførelse m.m. 
Vi har haft en god kommunikation med TARTIT gennem hele projektforløbet via telefon, mail 
og et Skype møde. TARTIT har stået for udvælgelse af mikroprojekterne, og de har organiseret 
de kulturelle arrangementer med foredrag, teater, musik og dans.   
I næste nummer af Burkina Kontakt fortæller vi meget mere om projektet. 
 

 
 
 
 
 

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). 

 


