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 ”Man udvikler ikke – Man udvikler sig” 

 
 
Ved et fransk-afrikansk topmøde holdt den unge burkiner Eldaa Koama et stærkt indlæg direkte henvendt til 
den franske præsident Macron. Blandt andre citerede hun den kendte burkinske historiker Joseph Ki-Zerbo for 
udtrykket: ”Man udvikler ikke – man udvikler sig!” – ligesom hun indledte med at understrege den ligeledes 
afdøde tidligere revolutionsleder Thomas Sankaras modstand mod tanken om hjælp til Afrika i stedet for et 
sandt partnerskab. Tanken illustrerede hun ved at sige, at ”hvis De, hr. præsident, tilbereder maden i en 
snavset gryde, så spiser jeg ikke med.” 
Hendes indlæg medførte stort bifald – men det kræver franskkundskaber at nyde hendes og en halv snes 
andres unge afrikaneres oratoriske evner. Det møde, der her henvises til, blev afholdt i Marseille i oktober. En 
gruppe unge afrikanere var inviteret til at deltage i dette 28. topmøde mellem Afrika og Frankrig. Senere i you 
tube-filmen svarer Macron på dele af den fremførte kritik og indrømmer blandt andet, at ”den ragout, vi laver i 
den gamle gryde, er ikke god.”  
Kilde: https://youtube/NO7NW2FWvlg  
 

 
 



Blodigt terrorangreb fører til demonstrationer 
 
Den 14. november blev gendarmeriet i Inata (nordøst for Djibo i Soum-provinsen) 
angrebet af omkring 300 terrorister, der ankom i biler og på motorcykler. Angrebet 
er et af de blodigste i Burkina Fasos historie. Det førte til 57 menneskers død, 
deraf 53 gendarmer og fire civile. Gendarmeriet menes at være forsvaret af 100-
150 personer. Dramaet har medført demonstrationer i adskillige byer, vendt mod 
præsidenten og dermed regeringens manglende evne til at løse terrorproblemet, 
der nu har stået på cirka seks år. Terrorismen menes at have ført til cirka 2000 
døde og over 1,4 mio. internt fordrevne. 
Den gamle kolonimagt Frankrig er i stigende grad upopulær i Burkina Faso og i 
andre lande i Sahel-området og anklages blandt andet for sin manglende evne til 
at besejre terroristerne i Mali. En militær konvoj, der kørte gennem Burkina Faso, 
på vej fra Elfenbenskysten til Niger blev flere steder standset af demonstranter.  
Samtidigt kritiseres den burkinske hær for ineffektivitet, og det bemærkes, at 
mens landet er i krig, opholder alle de ledende officerer sig i hovedkvarteret i 
Ouagadougou. 
Den burkinske præsident Roch Marc Christian Kaboré har lovet at forbedre landets 
evne til at modstå terrorismen 

Kilde: https://new.in-24.com/world/333650.html  

 
Association TARTIT – Mikroprojekter finansieret af CISU 

 
Som tidligere beskrevet bevilgede CISU 99.400 kr. til TARTIT i 2020. En stor del af beløbet er brugt til 
mikroprojekter for at støtte unge mennesker til en bedre fremtid. 
TARTIT følger mikroprojekterne og kan berette, at de unge mennesker klarer sig godt trods de vanskelige 
sikkerhedsmæssige problemer i området. Kvinderne fortæller, at det er meget positivt for dem at have en 
indkomst. Det giver dem mere selvværd, de bliver mere respekteret, og deres mening tæller. Mikroprojekterne 
har gjort det muligt for 5 børn at vende tilbage til skolen, fordi deres forældre nu er i stand til at anskaffe 
skoleudstyr til dem.  
Ifølge TARTIT har de unge nydt godt af disse mikroprojekter, der giver dem mulighed for at få arbejde og 
dermed undgå at blive tiltrukket af voldelige ekstremistiske grupper. Støtten giver dem håb og glæde, og det er 
meget tiltrængt i den krise, de står midt i. TARTIT giver også udtryk for, at mikroprojekterne uden tvivl er med 
til at mindske kønsbaseret vold. 

 
Billedet illustrerer TARTITs oplysningskampagner, der fokuserer på fred og samhørighed 

 
 

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).  


