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Nyt om Association TARTIT og støtten fra Danida 
 

Af Lisbeth Larsen 
 
Som tidligere fortalt har Association TARTIT i Dori fået 1 mio. kroner i støtte til projektet 'DIGNITY' gennem 
den danske ambassade i Burkina Faso. Det er et 2-årigt projekt, som startede den 1. januar 2022. Formålet 
er at fremme fred, social samhørighed og menneskerettigheder samt beskytte og yde bistand til ofre for 
menneskerettighedskrænkelser. 
TARTIT har bl.a. afholdt træningsforløb for menneskerettighedsforkæmpere og uddannelsesworkshop for 
civilsamfundsorganisationer.  
 
Der er afholdt 4 udvekslings- og uddannelsesworkshops om menneskerettigheder i henholdsvis Dori, 
Gorom-Gorom, Kelbo og Sebba for religiøse og traditionelle ledere. Det er foregået på de lokale sprog peul, 
tamacheck, sonrai og mooré. I alt 120 ledere deltog i disse workshops.  
Der er afholdt 3 konferencer for studerende om menneskerettigheder. Omkring 400 gymnasieelever deltog i 
disse forelæsninger, der blev afholdt i Dori, Seytenga og Sebba.  
 
Der er afholdt 4 teaterforestillinger for internt fordrevne og disses værtsfamilier. Teaterforestillingerne har 
til hensigt at få lokalbefolkningen til at fokusere på beskyttelse af menneskerettigheder og øge 
bevidstheden om deres rettigheder. Især kvinders rettigheder er i fokus, for at bekæmpe kønsbaseret vold.  
Aktiviteterne har gjort befolkningen bevidste om de krænkelser, der foregår, og om deres rettigheder. Der 
er dokumenteret næsten 100 alvorlige tilfælde af krænkelser, hvoraf halvdelen er kønsbaseret.  
 

 

 
Konference om menneskerettigheder for elever i Dori 



 
Debat i Sebba om menneskerettigheder 

 
 
 

 

 

Ole Zethner 
 
I mange år var Ole Zehtner formand for vores forening. Nu er 
Ole død. Han blev 86 år, og lige til det sidste var Ole et meget 
levende og iderigt menneske. Ole havde en arbejdsmæssig 
baggrund i arbejdet med de fattigste lande. Han vidste næsten 
alt om, hvad der voksede der, og hvad man kunne gøre for at 
fremme produktionen af landbrugsvarer. Han har flere gange 
beriget læserne af vores blad med sin viden. 
Vi vil alle savne Ole, og vores tanker går til Rie. 
 

 
 
Blodigt angreb på Seytenga 
Tre navne skiller sig ud fra de utallige angreb, som terrorister har rettet mod burkinske landsbyer i de 
seneste år: to tidligere angreb har bidt sig fast: Angrebet på landsbyen Solhan i juni 2021 blev det 
blodigste i landets historie med 132 dræbte, efter sigende overvejende gennemført af børnesoldater. 
Angrebet på Inata i november 2021 kostede 57 gendarmer livet.  
 
Nu indtager landsbyen Seytenga sin plads med et angreb, der blev det blodigste efter den militære 
magtovertagelse i januar. En af konsekvenserne er desuden en ny bølge af internt fordrevne i provinsbyen 
Dori. TC. 
 
 
Angreb ved Kongoussi og i Togo 
Adskillige terrorister angreb fredag den 17. juni 2022 om eftermiddagen i landsbyen Zoura, der ligger 
omkring 10 km sydøst for Kongoussi, i provinsen Bam, cirka 100 kilometer nord for hovedstaden. Den 
foreløbige rapport offentliggjort af nyhedsplatformen Sahel Security Alerts rapporterer om tyveri og 
ødelæggelse af ejendom og brændende beboelser. Flere landsbyboere er flygtet til Kongoussi.  
 
Under overskriften "Nu er terroren for alvor nået til Togo" skrev Gerd Kieffer-Døssing desuden 
på globalnyt.dk den 23. maj 2022, at et terrorangreb i det nordlige Togo nær grænsen til Burkina Faso har 
kostet adskillige togolesiske soldater og terroristiske angribere livet. Kilde: Sahel Security Alerts. TC. 
 
 
 
 



 
 
58 partier: absolut frihed for den afsatte  
I en fælles udtalelse kræver 58 burkinske partier, at den afsatte præsident Roch Kaboré nu opnår frihed til 
at modtage hvem, han ønsker, og total frihed til at bevæge sig, som han ønsker det.  
Kilde: 
 
 
 
 
 
 

Burkinsk guldmedalje 
 

 

 
 
Den burkinske 
længdespringer 
Marthe Koala, 
mindede ved 
Afrika-
mesterskaberne 
i atletik, som 
foregik på 
Mauritius midt i 
juni, nationen 
om, at livet ikke 
kun handler om 
bedrøvelige 
nyheder, da 
hun vandt 
guldmedaljen 
efter et spring 
på 6,42 meter.  
TC. 

 

 
 
 

 
 

 
Tid til kontingent 

 

 
Generalforsamlingen 2022 har været afholdt og man besluttede at fastholde Kontingentet på 200 kr.om 
året. Kontonummeret er: registreringsnummer: 1551; kontonummer: 2539098 
Hvis du ikke allerede har betalt, så betal venligst nu, det gør arbejdet lidt lettere for jeres kasserer. 
 

 

 
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). 

 


