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Invitation fra Burkina Fasos ambassade 
 
Den burkinske ambassade i København inviterer medlemmer af Venskabsforeningen Dan-
mark/Burkina Faso til at fejre 59 årsdagen for landets suverænitet. 
 

Lørdag den 14. december kl. 11.00 
på den burkinske ambassade, Svanemøllevej 20, 2100 København 

 
Da ambassaden gerne vil kende antallet af deltagere, skal du tilmelde dig her 
lisbeth.larsen@godmail.dk senest den 3. december. Lisbeth giver så ambassaden besked. Vel 
mødt! 
 
 

 

Association Tartit 
En forening der kæmper for fred i Burkina Faso 

 
Af Lisbeth Larsen 
 
I sommer havde jeg besøg af Malick fra Burkina Faso. Han er Tuareg og bor i Dori. Det var 
hans første besøg i Danmark, ja faktisk hans første rejse udenfor Vestafrika. Han var her i 4 
uger og fik set og oplevet en masse. Både hverdagen hos mig i Jyllinge, min arbejdsplads, be-
søg hos familie og venner, ture rundt i Danmark og en lille udflugt til Sverige. Det var en stor 
oplevelse for os begge. Jeg har kendt Malick i 10 år, og normalt er jeg turist og Malick er guide 
og chauffør, men nu var rollerne byttet om, og omgivelserne var meget anderledes. Besøget 
samt rejsen frem og tilbage gik godt, og heldigvis synes han godt om Danmark og danskerne. 
 

 
Association TARTIT 

 
Dans og teater i Gorom-Gorom. Juni 2019 

 
Malick er medlem af foreningen TARTIT, som blev dannet i 2015 af en gruppe burkinere med 
forskellig etnisk baggrund for at vise, at de vil stå sammen i kampen for fred, mod terrorisme 
og mod stigmatisering. Gruppen besår hovedsagligt af tuareger og peuler, som tilhører etniske 
grupper, der af nogle bliver beskyldt for at samarbejde med terrorister. TARTIT vil vise, at de 
er mod terrorisme, og de kæmper for, at alle etniske grupper igen kan leve sammen i fred. De 



hjælper de internt fordrevne, som har været nødsaget til at flygte fra deres hjem og ofte måtte 
efterlade deres ejendele.  
De hjælper også unge mennesker med mikroprojekter, så de ikke bliver fristet til at tilslutte sig 
terroristerne. De unge får selv lov til at vælge et projekt, som de er interesseret i, og så får de 
hjælp til at starte projektet op, og det er hensigten, at de på sigt skal kunne klare sig selv øko-
nomisk. 
 
TARTIT spreder sit budskab gennem kulturelle arrangementer, som bliver afholdt forskellige 
steder i Sahel området. Der bliver danset og spillet teater, og for en stund glemmer man fryg-
ten og utrygheden. Der skabes glæde og fællesskab, og traditioner bliver fastholdt. TARTIT 
fortæller befolkningen om konsekvenserne ved at samarbejde med terrorrister, hvor farligt det 
er, og hvor vigtigt det er at stå sammen og kæmpe for fred og ikke splittes efter etniske skille-
linjer.  
På trods af at de bor midt i et område med terrorangreb på både civile og offentlige institutio-
ner (skoler, ambulancer, hospitaler, kontorer, kirker og moskeer), kæmper de en brav kamp, 
selv om de er bange og utrygge, men det er vigtigt, at de holder modet oppe. 
 
Tartit har 3 fokusområder: 
- at hjælpe internt fordrevne med mad, tøj, tæpper og myggenet, så de kan blive i området 
- at finansiere mikroprojekter til internt fordrevne unge, for at give dem beskæftigelse og 
undgå at de bliver rekrutteret af terroristgrupper 
- at afholde kulturelle arrangementer med dans og teater for at skabe opmærksomhed om-
kring fred og social samhørrighed, så befolkningen ikke splittes efter etniske skillelinjer og ikke 
mister modet. 
 
Organisationen er hjemmehørende i Dori. De er allerede i fuld gang med deres opgaver, men 
for at kunne fortsætte projektet og kampen mod ekstremisme og terrorisme er der brug for 
finansiel støtte udefra. Projektet har bl.a. fået støtte fra en amerikansk fond, som har besøgt 
Dori, men de har akut brug for yderligere hjælp. 
Ifølge de seneste tal, er antallet af døde nu oppe på 700 og internt fordrevne oppe på 
500.000. En frygtelig situation, som skaber stor utryghed og angst.  
  
Hvis I vil støtte projektet, kan det gøres ved at overføre et beløb til MobilePay box99183 
(Tartit) eller 41903973 (Lisbeth Larsen), alternativt til bankkonto 3434 3439220651 
(Lisbeth Larsen). ALLE beløb vil gå ubeskåret til projektet, og alle beløb, små som store, vil 
gøre gavn. 
 
 

 

Kvinder og Fred 
På initiativ af Oxfam og Folketingets Udenrigsudvalg gæstede 3 Kvinder for 
Fred fra Burkina Faso Danmark i begyndelse af november 

 
Af Susse Bøtefyhr 
 
”En enkelt hånd kan ikke samle alt melet op”, siger et ordsprog på et burkinsk lokalsprog og 
blev citeret af en af de tre gæstende Kvinder for Fred fra Burkina Faso, der var i Danmark i be-
gyndelsen af november på initiativ af Oxfam Ibis og Folketingets Udenrigsudvalg. ”Så vi er 
glade for alle bidrag til vores igangværende proces, der går ud på at genskabe freden i vores 
land!”, fortsatte den burkinske gæst. Kvinderne var inviteret for at deltage i og levere input til 
forskellige workshops med relation til udarbejdelsen af den fjerde danske femårs-handlings-
plan med rod i FN-Sikkerhedsrådsresolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed vedtaget i år 
2000. 
 
Kvinder og fred 
Et stærkt internationalt fokus er på vej vedrørende det gavnlige i at inddrage kvinder i proces-
sen for at forhindre konflikter og for at opnå og fastholde fred, når konflikterne er opstået. Ud-
over at kvinder kan sikre en mere balanceret fredsløsning i kraft af at repræsentere den anden 
halvdel af menneskeheden, bidrager de også med en helt særlig rolle i lokalsamfundene med 
stærke netværk, der sikrer freden en bedre bæredygtighed. Et studie fra Internationalt 



Fredsinstitut viser for eksempel, at der er 35% større chance for, at en fredsafslutning varer 
15 år eller mere, når kvinder er indblandet. Kvinder fokuserer mere på forsoning og på at gen-
etablere retfærdighed og på at få genetableret en dagligdag ved at udvikle økonomi, uddan-
nelse, sundhed og lignende. 
Danmark har siden 2005 som det første land formuleret en national femårig handlingsplan for 
at implementere FN-resolutionen. Handlingsplanen skal sikre, at Danmark aktivt styrker både 
kvinders og pigers deltagelse i freds- og stabiliseringsaktiviteter og aktivt styrker deres ret-
tigheder og beskyttelse i skrøbelige og konfliktramte situationer. 

 
 
FN-Resolution 1325 
Nu skal handlingsplanen revideres, og selvom Danmark har været et foregangsland, når det 
gælder kvinders deltagelse, ligestilling og rettigheder, og selvom Oxfam aktivt har støttet kvin-
ders og unges deltagelse i fredsprocesser, er der til stadighed behov for at udvikle og ud-
veksle.  
Derfor organiserede Oxfam en tre dages læringsworkshop i november med deltagere, der i de-
res respektive lande er implicerede i fredsopbygning fra bl.a. Colombia, Afghanistan, Liberia, 
Yemen, Syd-Sudan og altså Burkina Faso, med Oxfam medarbejdere fra Danmark og fra de 
konfliktramte områder og med eksterne eksperter. Formålet var at skabe en platform, hvor 
deltagerne kunne dele praktiske erfaringer, udfordringer og muligheder ved at forene den lo-
kalt funderede praksis med den eksternt funderede ekspertise. Derfra udgik så fælles refleksi-
oner over fremtidige nye veje, nye strategiske muligheder for samarbejde, nye måder for gen-
sidig befrugtning af hinandens arbejde og endelig over, hvordan man fremover bedre kan 
forene policy og praksis inden for området Kvinder, Fred og Sikkerhed. 
I de følgende to dage havde Oxfam så organiseret en anden workshop med stort set samme 
hold deltagere, men med et mere direkte fokus på den næste handlingsplan for resolution 
1325. Målet var at diskutere, hvordan gode hensigter fra handlingsplanen endnu bedre kunne 
omsættes til praksis. Her var svaret bl.a. at inddrage civilsamfundet i højere grad. 
Samme fokus var i højsædet, da Folketingets Udenrigsudvalg i samme periode afholdt en of-
fentlig høring for at informere de danske beslutningstagere dels om den evaluering, der er fo-
retaget af den danske indsats indtil nu, og som vil danne baggrund for den næste handlings-
plan, dels om læringspunkter og erfaringer fra civilsamfundspartnere og eksperter, der udfører 
arbejdet i praksis og på landeniveau. Alt sammen med henblik på at drøfte fremtidige priorite-
ter i arbejdet med kvinder og fred og på i højere grad at samtænke kvindedagsordenen i ud-
vikling og humanitære indsatser med fredsopbygning og konfliktforebyggelse. 
 
Burkina og fred 
En af dagene var der yderligere arrangeret et offentligt aftenmøde med de burkinske deltagere 
og et dansk publikum. Gæsterne fra Burkina Faso var dels Oxfams fredsopbygnings konsulent, 
Henri Kaboré, dels tre kvinder, Habibo Ouattara, Naomi Traoré og  Marie Odile Ouédraogo fra 
paraplyorganisationen, ”Reseau des Femmes de Foi de la Paix” (REFFOP) - ”Troende Kvinder 
for Fred”. Kvinderne repræsenterede hver de tre vigtigste trosretninger i landet: muslimer, 



katolikker og protestanter, der er samlet i organisationen, der arbejder for inklusion af kvinder 
i fredsopbygning og for at fremme dialog og gensidig respekt mellem forskellige religiøse grup-
peringer. Den fjerde trosretning, traditionel animisme, manglede en repræsentant, men kvin-
derne understregede igen og igen, hvor vigtige de traditionelle religiøse ledere er for landet, 
fordi folket oftere lytter til dem end til politikerne. 
Mødet fandt sted netop dagen efter, at 37 mennesker var blevet dræbt og 60 var blevet såret 
ved et angreb på fem busser, der transporterede arbejdere til den canadisk ejede guldmine, 
Semafo, i Øst-Burkina. Angrebet var det hidtil værste efter en lang, lang række af angreb de 
seneste år efter det første terroristangreb, der fandt sted i hovedstaden Ouagadougou i januar 
2016.  

 
 
”Burkina Faso var en fredelig ø i et hav af omkringliggende lande, der var i krig. Nu er vores 
land sat i flammer. 1,5 mio. mennesker har brug for humanitær hjælp. 600 er døde og 
500.000 er internt fordrevne”, fortalte en af de kvindelige gæster. Fredsorganisationen arbej-
der i et omfattende netværk med at kapacitetsopbygge kvinder til at kunne fungere som medi-
atorer mellem stridende parter og til at kunne udvikle ikke-voldelig kommunikation, for derved 
at bidrage med at genopbygge freden især på det lokale plan.  
Kvinder, unge og børn rammes hårdt af den aktuelle meget konfliktfyldte situation, og det får 
mange kvinder til at engagere sig i at slukke ilden og være en del af fredsbestræbelserne, fort-
satte kvinderne. Men Burkina Faso kan ikke klare krisen alene, og derfor svarede kvinderne 
ganske diplomatisk, at de var glade for alt, der kunne bidrage til freden, da de fik et spørgsmål 
fra salen om, hvordan de forholdt sig til de franske tropper i nabolandet Mali og det snarlige 
danske kontingent på 70 soldater og to helikoptere, der skal assistere franskmændene. Men de 
sagde også, at der er brug for langsigtede investeringer i landet, i uddannelse bl.a. Det er år-
sagerne til konflikten, der skal bekæmpes. Uligheden i fordelingen af goderne, i vand og gode 
skoler. Og der er brug for at genetablere tilliden mellem borgere og regering og på at skabe en 
generel god regeringsførelse. Regeringen skal kunne drages til ansvar for det, de siger og gør, 
og befolkningen skal inddrages i beslutningerne på alle niveauer. Men lige nu er der akut brug 
for en organiseret humanitær hjælp, sluttede de kvindelige gæster fra Burkina Faso. 
 

 

Den tidligere burkinske ambassadør i Danmark Monique Ilboudou er blevet interviewet af Bur-
kina24. Læs her: 
https://www.burkina24.com/2019/11/23/monique-ilboudo-je-ne-suis-pas-daccord-quon-
pense-que-la-litterature-est-inutile/ 
 

 

 

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). 
 

 


