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Indkaldelse til generalforsamling 
VENSKABSFORENINGEN DANMARK – BURKINA FASO 

Lørdag den 21. marts 2020 kl. 15.00 
Valby Kulturhus 

Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby 
Mødelokale 1 på 5. sal (der er elevator) 

 
Dagsorden:  

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 

 
Kl. 13.00 fortæller Christina og Kristian om at adoptere fra Burkina Faso 
Dette foregår samme sted som generalforsamlingen 
 
I skrivende stund ved vi ikke, om der efter generalforsamlingen holdes åbent hus på den 
burkinske ambassadørs residens, som traditionen har været. 
 

 
 

Indtryk fra en rejse til Burkina Faso i december-januar 2019/2020 
Af Tine Breinholt 
Klaus og jeg var inviteret til bryllup for datteren af et par venner, vi har kendt i mange år, og 
som vi sætter stor pris på. Så vi drog mod Burkina Faso onsdag morgen d. 25.12 meget tidligt 
og landede velbeholdne i Ouaga sent samme eftermiddag. Der startede to ugers ferie, hvor vi 
dels oplevede et overdådigt bryllup med alle de traditionsrige indslag, som sig hør og bør, og 
hvor vi havde tid og lejlighed til at møde mange af de mennesker, vi lærte at kende, da vi bo-
ede i Ouagadougou mellem 2012 og 2016. Rejsevejledningernes markering af orange og røde 
zoner betød, at vi gjorde afkald på besøg i Tiebele eller andre steder i landet, som vi ellers 
gerne ville have genbesøgt. Til gengæld fik vi desto mere tid til at bevæge os rundt i Ouaga og 
være sammen med folkene der. 

Mere om besøget i Burkina Faso i næste nummer af vores blad, men hvis du ikke kan vente, så 
ligger hele artiklen snarest på vores hjemmeside.  



Samarbejde: Kongeriget Danmark ønsker at styrke sin støtte til Burkina Faso 

 

Kongeriget Danmark er angiveligt en stærk partner i 
Burkina Faso. Landets minister for international udvik-
ling bekræftede det under en samtale, han havde med 
den burkinske udenrigs- og samarbejdsminister om 
formiddagen onsdag den 22. januar 2020. På besøg i 
Burkina Faso har Rasmus Prehn kunnet besøge et sted 
for internt fordrevne personer og udtrykte solidaritet 
med deres situation samt ofrene for terrorangreb. Han 
meddelte også, at Danmark ville yde støtte inden for 
humanitær bistand, vand- og udviklingsinitiativer.  

Minister Alpha Barry understregede kvaliteten af 
dansk sam-arbejde og fremførte sin regeringens tak-
nemlighed for de forskellige tiltag til støtte for udvik-
lingen af Burkina Faso. 

Hjælp til de intern fordrevne  
Af de 120 millioner, der er til overs fra Danmarks reservefond til ekstraordinære katastrofer, 
den såkaldte tsunamifond, er der via UNICEF sendt 20 millioner til hjælp for de internt for-
drevne i Burkina Faso. 

 
Netartikler om Burkina Faso i en terrortid 
Portalen globalnyt.dk har haft flere Burkina-relevante artikler den sidste tid. Selv havde jeg 
den 21. januar et indlæg om terrorismen set gennem henholdsvis pessimistiske og optimisti-
ske briller: https://globalnyt.dk/content/naar-natten-er-sortest-naermer-daggryet-sig.  
Den 7. januar bragte de en større artikel om verdens konfliktområder med et afsnit om Sahel: 
https://globalnyt.dk/content/10-konflikter-holde-oeje-med-i-2020.  
Og dagen efter kom et bidrag om fire brændpunkter i verden med fokus på mangel på vand 
med et afsnit med titlen Sahel Ørkenspredning og ekstremisme: https://globalnyt.dk/con-
tent/vandknaphed-truer-i-20erne-her-er-fire-af-braendpunkterne. TC. 
 

Hjemmesiden 
Vi har lavet en kritisk gennemgang af vores egen hjemmeside, www.burkinafaso.dk, rettet 
nogle fejl og foretaget små ændringer. Den lever vist op til sit formål, og du er altid velkom-
men til at komme med forslag. Webmaster er Karen Lundtofte. TC.  

 
Jean-Baptiste Ouédraogo: Min del af sandheden 

 

37 ½ år efter sine otte måneder som præsident i perioden op til 
den sankaristiske revolution i august 1983 har den tidligere mili-
tærlæge Jean-Baptiste Ouédraogo udgivet en bog med titlen Ma 
part de vérité (Min del af sandheden). Den blev den 25.januar 
præsenteret med ordene: ” Ma part de vérité sigter mod at bryde 
løgnens diktatur og minde om, at Thomas Sankara kun var en 
mand, uanset hvilke egenskaber han rummede. Som alle mænd 
præsenterede han et ansigt med to sider som en mønt. 
Præsentationen kan ses på: https://www.you-
tube.com/watch?v=noeazw_4Prg 
Kilde: lefaso.net.  Foto: africain.info. TC. 

 



 
Fejring af Burkina Fasos nationaldag 
Den burkinske ambassadør havde inviteret venskabsforeningens medlemmer til at være med 
til at fejre Burkina Fasos nationaldag. Det skete lørdag den 14. december 2019 ved et fint ar-
rangement på ambassaden. 
Der var omkring 30 fremmødte. Foruden ambassadens personale med familier, var der både 
burkinere boende i Danmark og Sverige og deres familier, samt danskere med tilknytning til 
landet, herunder en stor delegation fra Venskabsforeningen. Arrangementet startede med, at 
vi alle gik ud i haven og sang med på Burkina Fasos nationalsang, mens flaget blev hejst. 

 

Her synges nationalsangen i haven 

Ambassadøren fortalte, at dagen var blevet fejret på behørig vis i Burkina Faso et par dage 
forinden, hvor Præsident Roch Marc Kaboré havde holdt tale til nationen. Han havde talt om 
den meget svære situation landet lige nu befinder sig i på grund af de mange terroristiske an-
greb, der finder sted, og som gør, at landet nærmest er i en krigslignende tilstand. 
Ambassadøren udtrykte samme bekymringer og sorg over landets nuværende situation. Hun 
uddybede præsidentens ord med at fortælle, at landets sociale myndigheder i øjeblikket gør en 
stor indsats for at kunne hjælpe de mange internt fordrevne. Midlerne er dog beskedne, og 
man har brug for al den private og udenlandske støtte, man kan få. 

Til sidst fortalte Ambassadøren, at man på ambassaden her i Danmark stadig modtager mange 
henvendelser fra folk med interesse i regionen og i Burkina Faso. Til trods for den svære situa-
tion, og til trods for, at landet nu af udenlandske myndigheder betragtes som rød zone, er der 
stadig mange ansøgninger om visum til landet, både fra diplomater, erhvervsfolk og privatper-
soner fra hele Norden. Det får Ambassadøren til at bevare optimismen og hun ser det som ud-
tryk for, at landet ikke er glemt og forladt selv i denne svære situation. Ambassadøren sluttede 
af med igen at takke de fremmødte for at være kommet, og hun bød os på et måltid og hygge-
ligt samvær i dagens anledning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 

 


