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Burkinske soldater annoncerer her militærkuppet i det lokale tv. Lederen er manden med den røde baret til 

venstre for oplæseren, der bærer en blå baret. Den nye stærke mand hedder Paul-Henri Sandaogo Damiba. 

 

Terrorangrebet på kasernen i Inata (nær provinsbyen Djibo) midt i november kostede 53 gendarmer livet – 

og vakte en vrede, som måske kan siges at være starten på den proces, der nu har ført til, at Roch Kaborés 

styre i Burkina Faso i denne uge er blevet væltet af et militærkup. Som en påmindelse om, hvad der var på 

vej, blev en halv snes militærfolk og fem civile arresteret den 11. januar og anklaget for at forberede et kup. 

Mandag morgen var det endnu usikkert, om det militære mytteri i flere kaserner var optakten til et decideret 

kup, men derefter besatte militære enheder tv-stationen og annoncerede, at de havde taget magten, afsat 

præsidenten og regeringen, ophævet forfatningen, afsat nationalforsamlingen, indført udgangsforbud i 

nattetimerne og lukket de internationale grænser.  

Umiddelbart er kuppet blevet modtaget med en stor folkelig opbakning i Ouagadougou gader, og der er 

blandt andet set mindst et russisk flag blandt de demonstrerende. Det antyder, at der er en støtte til den 

nye orientering mod Rusland, som er set i nabolandet Mali, og måske er på vej også i Burkina Faso. Lederen 

af Wagner-gruppen af de russiske lejesoldater har  allerede erklæret sig rede til at uddanne burkinske 

soldater. 

Alt i alt kan man påstå, at det har ført til frustration og vrede blandt både den civile befolkning og militære 

enheder i Burkina Faso, at der ikke synes nogen ende og noget modsvar på de terroristiske angreb, som de 

seneste år har kostet mindst 2.000 burkinere livet og ført til, at over 1.5 mio. er flygtet fra de mest berørte 

områder som internt fordrevne. Kasernen i Inata var efter sigende det eneste holdepunkt for de burkinske 

myndigheder i Djibo-området, og den situation er ved at blive gentaget i naboprovinsen Oudalan, hvor kun 

byerne Oursi og Gorom-Gorom siges at være under myndighedernes styre.  

Til gengæld er det vist nemmere at vælte et styre end at besejre al-Qaeda og Islamisk stat. Som forening 

mener vi, at der er tale om et alvorligt tilbageskridt, når udviklingen går fra et spirende demokrati til et 

militærdiktatur. Og vi frygter, at dette vil gå ud over den almindelige burkinske befolkning.  

 

Sidst i februar udgiver vi som planlagt et nummer af Burkina Kontakt, og der vil vi skrive mere om 

situationen. 

 
 



 

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).  

 

 
 

Indkaldelse til generalforsamling 
VENSKABSFORENINGEN DANMARK – BURKINA FASO 

Lørdag den 2. april 2022 kl. 15.00 
Valby Kulturhus 

Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby 
Mødelokale 4 på 3. sal (der er elevator) 

 
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2021 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


