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Indkaldelse til generalforsamling 
Vores ordinære generalforsamling skulle have været afholdt i april. Af gode grunde kunne det 
ikke lade sig gøre.  
Vi forsøger os nu med en ny dato, lørdag den 26. september. Vi håber at kunne holde den i 
Valby Kulturhus. Hvis vi stadig ikke kan mødes rent fysisk, afholder vi generalforsamlingen 
over Skype. 
Dagsorden efter vores love: 

1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning  
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2019 
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 
 
Dette er den formelle indkaldelse i god tid. Vi forventer at udsende næste nummer af vores 
blad ”Burkina Kontakt” lige inden generalforsamlingen. 
 
 
 
Hilsen fra Ambassaden 
Bonjour à vous, 
 

Voici quelques mois que la covid 19 s'est invitée dans 
notre vécu quotidien.  
Soucieux du bien-être des membres de l'Association 
d'amitié Danemark-Burkina, l'Ambassade du Burkina 
Faso à Copenhague voudrait s'enquérir de vos nou-
velles et de tous vos membres. 
Vous voudrez bien transmettre nos sincères salutations 
aux membres de votre Association et leur témoigner 
toute notre sympathie. 
 

Excellente journée à vous. 
L´Ambassadeur 
 

 
 

 
Hjemmesideredaktør 
Karen Lundtofte ønsker af helbredsgrunde at blive afløst som teknisk ansvarlig for venskabs-
foreningens hjemmeside: www.burkinafaso.dk. Hun understreger, at opgaven kun kræver al-
mindeligt kendskab til computerarbejde og i det hele taget er særdeles overskuelig. Takket 
være hendes indsats er hjemmesiden for tiden opdateret. Vi håber, at hendes afløser vil hen-
vende sig – og Karen har lovet at sætte vedkommende ind i systemet. TC. 
 



Tartit 
Foreningen TARTIT har i samarbejde med Venskabsforeningen søgt om støtte hos CISU og fået 
hele det ansøgte beløb på 99.400 kr. bevilget. Størstedelen af pengene skal bruges til mikro-
projekter og resten til kulturelle arrangementer. Støtten til mikroprojekter bliver fordelt mel-
lem 9 unge kvinder, 5 unge mænd og 4 mødre, som alle er nøje udvalgt. Både de lokale i 
Oudalan og Séno provinserne samt internt fordrevne har haft mulighed for at søge om støtte. 
De kulturelle arrangementer er udsat på ubestemt tid på grund af Covid-19. I næste nummer 
af Burkina Kontakt kommer der en artikel om projekterne.  
 

 
TARTITs overordnede mål er at skabe fred i Sahel området og kæmpe mod stigmatisering.  
 
 
Covid-19 status 
Det ser ud til, at Burkina - som mange andre afrikanske lande - er sluppet billigt i forhold til 
corona-smitte. Den seneste opgørelse over døde er fra den 1. juni, hvor sundhedsministeriet 
meddelte, at der var i alt 53 dødsfald, siden det første tilfælde blev konstateret den 9. marts. 
At der gemmer sig et stort mørketal, er næsten sikkert, i betragtning af landets svage sund-
hedsfaciliteter, men det er også sandsynligt, at landets erfaring med inddæmning af andre 
smittekilder - så som meningitis - har været det til gavn. Desuden menes landets befolknings-
fordeling at være en del af forklaringen, fordi covid-19 forholdsvist sjældent rammer børn og 
unge. De to grupper repræsenterer som bekendt et forholdsvist større del af befolkningen end 
i rigere lande. TC. 
 

Genåbning efter corona: Uddannelse og udgangsforbud 
Efter 2½ måneds lukning af skoler og uddannelsessteder er der åbnet for eksamensklasserne 
den 1. juni. Det er tidligere meddelt fra ministeriet, at de mindste tre årgange i skolerne auto-
matisk fortsætter i næste klasse efter sommerferien, uanset elevernes gennemsnit, og at an-
dre elever bedømmes på det bedste terminsresultat i det forgangne skoleår. Landets forven-
tede vækst er nedjusteret til godt 2 % i stedet for det tredobbelte, og inflationen forventes for-
doblet til fire procent. Den burkinske præsident har desuden meddelt, at corona-udgangsfor-
buddet er ophævet pr. 3. juni. Denne sidste beslutning vedrører ikke det udgangsforbud, der 
er gældende i visse regioner i forbindelse med terrortruslerne. Kilde: lefaso.net. TC. 
 
Terrorangreb 
Burkina Faso har knap lagt corona-frygten bag sig, før terroristerne mindede om, at burki-
nerne lever med en endnu større trussel mod deres samfund. Den sidste weekend i maj bød på 
tre angreb, der samlet menes at have kostet over 50 mennesker livet: Fredag aften faldt en 
lastbil med handlende fra Titao-markedet (i det nordvestlige Burkina) i baghold. Lørdag blev 
kvægmarkedet i Kompienbiga (cirka 250 kilometer sydøst for hovedstaden) angrebet af terro-
rister, der skød omkring sig, iført burkinske militæruniformer. Et andet angreb den samme lør-
dag var rettet mod en humanitær transport ved Foubé-Barsalogho (cirka 150 kilometer nord-
øst for hovedstaden). Kilde: lefaso.net. TC. 



  
Det danske udviklingssamarbejde i Burkina Faso til diskussion 
Burkina Faso har modtaget dansk udviklingsbistand siden 1973, og i 1993 blev landet et af 
Danmarks såkaldte partnerlande. 
Den danske strategi i forhold til partnerlandene udstikkes i såkaldte landepolitikpapirer. Den 
nuværende landepolitik er udløbet, og nu skal der formuleres et ny, der skal gælde fra 2021 til 
2025. Udkastet til landepolitikpapiret ligger klar på Udenrigsministeriets hjemmeside, og der 
har været åbent for kommentarer indtil 2. juni. 
Se landepolitikpapiret her.   
Se alle Udenrigsministeriets landepolitikpapirer her 
Kilde: globalnyt.dk. TC. 
 
Kontingent 
Det koster stadigvæk kun 200 kr. om året at være medlem af vores forening. Pengene er givet 
godt ud: du får en god orientering om hvad der sker i Burkina Faso, 2 blade om året og mindst 
6 nyhedsbreve. Vi laver forskellige arrangementer, som er relevante for vores medlemmer og 
herboende burkinere. 
Der er desværre en del, der endnu ikke har betalt her i 2020. Men det sagtens nås endnu. 
200 kr til denne konto: 1551  2539098. Tak 
 
 

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). 

 


