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Indkaldelse til generalforsamling 
VENSKABSFORENINGEN DANMARK – BURKINA FASO 

Lørdag den 28. august 2021 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 2020 
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 Ingrid Nyström og Tove Overgaard om en tur fra Danmark til Vestafrika i 
1976, i et folkevognsrugbrød. 

 
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. 

 
 
Selvom generalforsamlingen først bliver i august, må man meget gerne betale kontingent for 
2021 allerede nu. 
Kontingentet er 200 kr og kan betales til konto 1551  2539098 



 

 

Erklæring fra menneskerettighedsorganisationen MBDHP efter terror-
drabene i Solhan 
Om natten den 4. til 5. juni 2021 kørte uidentificerede, stærkt bevæbnede mænd ind i land-
kommunen Solhan i Yagha-provinsen. De angreb civilbefolkningen dér med krigsvåben og 
dræbte mindst 132 mennesker ifølge officielle kilder, herunder børn. 
I mere end fire timer angreb angriberne successivt guldminedriften i Mossiga, landsbyen 
Gountouré, basen for de frivillige til forsvar for fædrelandet (VDP) i Solhan, før de afsluttede 
deres beskidte arbejde i det andet guldgravningssted i Solhan. 
Over hundrede sårede, inklusive børn, blev indlagt på Sebba Medical Center (CMA). De alvor-
ligste sager blev overført til Regional Hospital Center (CHR) i Dori. Der blev også registreret 
betydelig materiel skade: køretøjer, trehjulede cykler og huse sat i brand, butikker plyndret og 
sat i brand osv. …  
Udfærdiget i Ouagadougou den 7. juni 2021. Oversættelse: Thyge Christensen. 
Den fuldstændige udtalelse kan ses på: https://www.burkina24.com/2021/06/08/attaque-de-
solhan-la-declaration-du-mbdhp/  
 
 
 
Forhandlinger med terroristerne? 
Den burkinske premierminister Zéphirin Diabré svarede den 1. juni på et spørgsmål, om landet 
kunne tænke at forhandle med terroristerne? 
”Hvis du i din familie har din bror eller en nevø, der har gjort det tåbelige at gå og tilslutte sig 
disse grupper, og som kommer tilbage for at fortælle dig ydmygt, at han vil komme hjem. 
Hvad laver du? Jager du efter ham? Hvis der er blandt disse unge mennesker, der er faret vild, 
og der er nogle, er vi klar til at modtage dem for at diskutere tilbagevendelsesbetingelserne.  
… På den anden side er det ikke planlagt at sætte sig ned med lederne i de store grupper for at 
forhandle. Forhandle om hvad? En del af territoriet? Forhandle om at sige, at alle kvinder vil 
bære slør? Forhandle for at sige, at vi ikke længere er for demokrati? Det er ikke muligt. For-
handle for at sige, at vores system skal styres af enhver religions love, uanset hvad det er, når 
vi er en verdslig stat? Når vi afviser alt dette, hvad kan vi så forhandle med disse mennesker 
om? "  
Kilde: lefaso.net. Oversættelse og forkortelse: Thyge Christensen.  
Hele svaret kan ses på https://lefaso.net/spip.php?article105124   
 
 
 
 

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). 

 
 


