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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 

 
 
 

Kl. 13.00  
Arrangement før generalforsamlingen, samme 
sted. 
 
Thyge Christensen holder et kortere oplæg til de-
bat om den nuværende situation. Foreningens 
medlemmer er meget velkomne til at komme med 
flere informationer, hvis de har. 

 
  

 

 



 

Den nye situation efter kuppet 
 

Af Thyge Christensen 
 
De nye militære magthavere i Burkina Faso, 
Den patriotiske bevægelse for frelse og gen-
opretning (på fransk: Le Mouvement patrio-
tique pour la sauvegarde et la restauration - 
MPSR), har som en af sine første handlinger 
udnævnt en ny efterretningsleder og annonce-
ret en total fornyelse af den burkinske hær.  
En uge efter kuppet kunne Burkina 24 for-
tælle, at den nye præsident Paul-Henri Sanda-
ogo Damiba var i fuld gang med at anbringe 
sine egne folk i ledelsen af forsvars- og sikker-
hedsstyrkerne. 
Dermed lever de op til forventningerne hos de 
ganske mange, der tiljublede kuppet den 24. 
januar i Ouagadougous gader.  
Som vi blandt andet skrev i et ekstra nyheds-
brev få dage efter kuppet: ”Terrorangrebet på 
kasernen i Inata (nær provinsbyen Djibo i det 
nordlige Burkina) midt i november kostede 53 
gendarmer livet – og vakte en vrede, som må-
ske 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 an-
klaget for at forberede et kup. 
Mandag morgen var det endnu usikkert, om 
det militære mytteri i flere kaserner var op-
takten til et decideret kup, men derefter be-
satte militære enheder tv-stationen og annon-
cerede, at de havde taget magten, afsat præ-
sidenten og regeringen, ophævet forfatningen, 
afsat nationalforsamlingen, indført udgangs-
forbud i nattetimerne og lukket de internatio-
nale grænser. (De sidste to tiltag er blevet op-
hævet den 2. februar. TC) 
 
Umiddelbart er kuppet blevet modtaget med 
en stor folkelig opbakning i Ouagadougou ga-
der, og der er blandt andet set mindst et rus-
sisk flag blandt de demonstrerende. Det anty-
der, at der er en støtte til den nye orientering 
mod Rusland, som er set i nabolandet Mali, og 
måske på vej også i Burkina Faso. Lederen af 
de russiske lejesoldater med navnet Wagner 
har allerede erklæret sig rede til at uddanne 
burkinske soldater.”

- - - - -  - - - - -
 

 
Den nye militære leder Paul-Henri Sandaogo 
Damba. Kilde: lefaso.net. 
 
Udnævnt til præsident 
Tre uger efter kuppet, mere nøjagtigt den 15. 
februar 2022, blev Paul-Henri Sandaogo Da-
miba officielt udnævnt til præsident.  
Ved en tv-ceremoni aflagde Damiba en ed  
over for landets øverste forfatningsorgan om  

 
at "bevare, respektere, opretholde og forsvare 
forfatningen", nationens love og en "grund-
læggende handling" af nøglebeslutninger god-
kendt af militæret. Oplysningerne stammer fra 
Aljazeera.  
Han var klædt i camouflageuniform og en rød 
baret og bar et skærp i farverne på Burkina 
Fasos nationalflag – som det fremgår af le-
faso.nets tegning. 

  



Reaktioner udefra  
Aljazeera meddeler, at Den afrikanske Union 
har suspenderet Burkina Faso, efter at kup-
magerne havde fjernet Roch Kaboré fra mag-
ten, ”fra alle AU-aktiviteter indtil en reel tilba-
gevenden til forfatningsmæssig orden”. Den 
samme opfordring er kommet fra den vestafri-
kanske samarbejdsorganisation CEDEAO, som 
også suspenderede Burkina få dage efter kup-
pet, men som også har besluttet ikke at ved-
tage yderligere sanktioner mod landet. 
En politisk iagttager noterer ikke overra-
skende, at de nye magthavere skal balancere 
mellem at tilfredsstille CEDEAO og tilfredsstille 
sin egen befolkning. 
 
Den 13. februar meddelte det burkinske ny-
hedsagentur AIB, at Danmark delvist havde 
suspenderet sin hjælp til Burkina Faso som 
svar på militærkuppet. Undtaget fra suspen-
deringen er humanitær hjælp og støtte til ci-
vilsamfundsprojekter.  

Det noteres endvidere, at i juni 2021 under-
skrev vi et bilateralt udviklingsprogram på ca. 
92 milliarder cfa for perioden 2021-2025 for at 
styrke fred og stabilitet i overensstemmelse 
med principperne for retsstaten, for at redu-
cere fattigdom og ulighed gennem forbedret 
modstandskraft og bæredygtig økonomisk 
vækst. 
 
Det kan tilføjes, at også Den Internationale 
Organisation for La Francophonie (OIF) har 
suspenderet Burkina Faso fra sine organer. 
Kuppet i Burkina Faso var som bekendt ikke 
det første i Vestafrika. Mest omtalt er de to 
militærkup i Mali, hvor Danmark også har en 
ambassade, og hvor udviklingsbistanden også 
er suspenderet - og dertil kommer Guinea, 
hvor vi ikke har nogen ambassade. Et mislyk-
ket kupforsøg i Guinea-Bissau hører med til 
billedet, ligesom hærens magtovertagelse, da 
den tchadiske præsident blev dræbt.

 
Interne reaktioner 

Blandt de mere private reaktioner er der en 
almindelig stemning, der betragter kuppet 
som en illegitim voldshandling, og man tilslut-
ter sig i almindelighed, at det er nemmere at 
vælte et regime end at standse terrorismen. 
Da en privat ven i telefonen sagde, at situatio-
nen stadigt kompliceres, tilføjede han dog 
ikke, om den kommentar var knyttet til kup-
pet eller til terrorismen eller de mærkbart sti-
gende priser. 
 
Allerede den 24. januar udsendte det politiske 
parti Le mouvement SENS og deres menings-
fæller en deklaration, der fordømmer det mili-
tære kup:  
”Som overbeviste demokrater må vi, under-
tegnede politiske partier og organisationer: 

• Fordømme kuppet mod demokratisk 
etablerede institutioner 

• Lad os huske på, at statskuppet er et 
forfatningsstridigt middel til at erobre 
magten, som vores land har en smer-
tefuld oplevelse af, der består af politi-
ske forbrydelser, der endnu ikke er af-
gjort ved retten 

• Vi er fortsat overbeviste om, at politi-
ske problemer kan og skal løses uden 
våben og hærens indblanding i den po-
litiske sfære 

• Lad os håbe, at dette kup ikke er et 
forsøg på at genoprette Compaoré-sy-
stemet, som vores folk ”kastede op” i 
2014 

• Kræve respekt for Fasos præsidents, 
præsidenten for nationalforsamlingens 
og medlemmer af regeringens fysiske 
integritet og værdighed 

• Engagere hærens ansvar for at sikre 
sikkerheden for mennesker og ejendom 
i sammenhæng med terrorisme og su-
spension af den forfatningsmæssige or-
den 

• Opfordre vores aktivister, sympatisø-
rer, demokrater og alle patrioter i vo-
res land til at forblive mobiliserede for 
bevarelsen og bæredygtigheden af vo-
res demokratiske præstationer og idea-
lerne fra den folkelige opstand den 30. 
og 31. oktober 2014 

• Lad os forblive engagerede og fast be-
sluttede på at gøre alt for at undgå et 
vilkårligt regime i vores land 

• I dette perspektiv opfordre til en hurtig 
genoprettelse af den forfatningsmæs-
sige orden. 
 

Ouagadougou den 24. januar 2022. 
Signeret: APR-TILIGRE, Mouvement SENS, 
PAREN, PDS og PUR 



 

 
Borgerfejekosten. Vores antal er vores styrke. 

 
Den 26. januar skrev Le Balai Citoyen, som 
ikke mindst viste sit demokratiske sindelag og 
sine mobiliserende evner, da de organiserede 
den folkelige modstand, der endte med, at 
Blaise Compaoré og dele af hans familie måtte 
flygte til udlandet, på deres Facebook-side: 
Vores organisationer knyttet til retsstaten og 
demokratiske værdier afviser militære eller 
forfatningsmæssige kup (ændringer af artikler 
for at bevare magten).  
Ikke desto mindre tages situationen til efter-
retning. 
Desuden ønsker vores organisationer at minde 
om vores folks dybe forhåbninger, som blandt 
andet er: værdiernes integritet, social retfær-
dighed, retmæssig regeringsførelse og patrio-
tisme.  
Det er derfor de: 
- kræver, at kampen mod usikkerhed bliver en 

hovedprioritet for at muliggøre fuld genop-
retning af det nationale territorium og tilba-
gevenden af internt fordrevne til deres hjem-
sted 

- opfordrer til en uddybning af idealerne og re-
sultaterne af den folkelige opstand i 2014, 
især med hensyn til anstændig regeringsfø-
relse 

- kræver, at præsidentens og regeringsmed-
lemmernes fysiske og moralske integritet be-
vares 

- fordømmer volden observeret under kuppet 
- advarer mod dårlig regeringsførelse, dårlig 

forvaltning og korruption, ondskab, der ka-
rakteriserede Roch Marc Christian KABORÉ-
regimet og bestemte dets fald 

- ihærdigt vil sikre den normale forfølgelse af 
retslige processer og procedurer, herunder 
især sagerne om Thomas SANKARA, Norbert 
ZONGO, Boukary DABO og folkeoprør i okto-
ber 2014 

- kræver en hurtig ophævelse af alle restrikti-
oner for frihedsrettigheder, der tynger be-
folkningen (grænselukninger, udgangsforbud 
osv.). 

 
Under alle omstændigheder forbliver vi år-
vågne og mobiliserede med hensyn til begi-
venhedernes rækkefølge. 
For den materielle og moralske genopbygning 
af Burkina Faso, mobilisering og kamp! 
For reel forandring og fornyelse, fremad! 
For retfærdighed og integritet, fremad! 
Til uddybning af idealerne og resultaterne af 
den folkelige opstand i 2014, mobilisering og 
handlinger! 
 
Udfærdiget i Ouagadougou, 26. januar 2022 
 
Underskrivende organisationer: 
1. Le Balai Citoyen 
2. Ligue des panafricanistes 
3. Afrikamba 
4. Association Wendsongsida 
5. Ligue des jeunes pour Kaya  
6. 2Heures pour Kamita 
7. Teega Wende Association pour la paix et 
    l’unité (Kaya) 
8. Burkina Yirwa. 
 
Og efter udtalelsen vises det burkinske flag: 
 

 

  



 

Bag om kuppet i Burkina Faso: 
Et tvetydigt samspil mellem demokrati, civilsamfund og militær 
 

Af Thyge Christensen 
 
Bo Jensen, tidligere dansk ambassadør i Burkina Faso, ridsede den 3. februar landets nyere historie 
op i en artikel, som kan læses i sin helhed på globalnyt.dk: https://globalnyt.dk/bag-om-kuppet-i-
burkina-faso-et-tvetydigt-samspil-mellem-demokrati-civilsamfund-og-militaer/  
 
I starten af artiklen står der:  
Først lidt historie: Siden uafhængigheden … har Burkina Faso haft otte præsidenter (ud over nogle 
overgangsskikkelser i perioden 2014-15). Alle er blevet afsat med magt, og kun to har ikke taget 
magten ved et kup: den første præsident Maurice Yameogo og den nyligt afsatte Roch Marc Chri-
stian Kaboré, som ikke blot blev valgt ved frie demokratiske valg, men også blev genvalgt med stort 
flertal for blot to år siden. De to var også de eneste, der ikke havde militær baggrund. 
 

 

 
Bo Jensens artikel bringer blandt andre dette foto, der 
viser den nu tidligere præsident Roch Kaboré, da han 
fejrede sin første valgsejr i 2015.  
 
Mediet Burkina 24 meddelte i øvrigt den 12. februar, 
at Roch Kaboré havde erklæret, at han ”blev behandlet 
med værdighed og respekt” af militæret.  

 
 
 
Burkinas soldrevne traktor 
 
Dette projekt til fremstilling af den første 
100% burkinske, soldrevne landbrugstraktor 
er et initiativ fra Mov'UP Africa gennem dets 
Panafrican Robotics. 
For et halvt år siden annoncerede en gruppe 
unge burkinere, at de ønskede at bygge en 
solenergitraktor, designet af burkinere, base-
ret på frivilligt arbejde. Den 11. februar 2022 
udtalte initiativtagerne sig positivt om forlø-
bet af det nævnte projekt. 
 
Kevin Moné udtalte til mediet Burkina 24, at 
man nu ved, hvordan den kommende traktor 
vil se ud, og han tilføjede: ”På næste presse-
møde vil vi præsentere traktoren og dens 
produktionsenhed. Denne handling vil samti-
dig lancere fundraising-kampagnen for at 
kunne gennemføre traktorens produktion.”  
TC. 

	
Kevin Moné. Kilde: https://bf.linkedin. 

com/in/kevin-mone-a3361b209 

  



 

Association TARTIT 
Mikroprojekter finansieret af CISU 

 
Af Lisbeth Larsen 
 
Som tidligere beskrevet bevilgede CISU 
99.400 kr. til TARTIT i 2020. En stor del af be-
løbet er brugt til mikroprojekter for at støtte 
unge mennesker til en bedre fremtid. 
 
TARTIT følger mikroprojekterne og kan be-
rette, at de unge mennesker klarer sig godt 
trods de vanskelige sikkerhedsmæssige pro-
blemer i området. Kvinderne fortæller, at det 
er meget positivt for dem at have en ind-
komst. Det giver dem mere selvværd, de bli-
ver mere respekteret, og deres mening tæller. 
Mikroprojekterne har gjort det muligt for 5 
børn at vende tilbage til skolen, fordi deres 
forældre nu er i stand til at anskaffe skoleud-
styr til dem.  
 
Ifølge TARTIT har de unge nydt godt af disse 
mikroprojekter, der giver dem mulighed for at 
få arbejde og dermed undgå at blive tiltrukket 
af voldelige ekstremistiske grupper. Støtten 
giver dem håb og glæde, og det er meget til-
trængt i den krise, de står midt i. TARTIT 

giver også udtryk for, at mikroprojekterne 
uden tvivl er med til at mindske kønsbaseret 
vold. 

 
Billederne illustrerer TARTITs oplysningskampagner, der 
fokuserer på fred og samhørighed  

 
 
Gode nyheder: Danida-støtte til Association TARTIT 
Association TARTIT har fået 1 mio kroner i 
støtte til projektet 'DIGNITY' gennem den dan-
ske ambassade i Burkina Faso. 
Projektet løber i 2 år med start den 1. januar 
2022 og har til formål at fremme fred, social 
samhørighed og menneskerettigheder samt 
beskytte og yde bistand til ofre for menneske-
rettighedskrænkelser. TARTIT er hjemmehø-
rende i Dori og opererer i Sahel-området. 
Der bliver oprettet en menneskerettighedsor-
ganisation med uddannet personale i hver af 
de 4 provinser Soum, Yagha, Séno og 
Oudalan, og informationer om befolkningens 
rettigheder bliver oversat til moore, tama-
check, fulfulde og songhai. 

TARTIT har god erfaring med at arrangere te-
aterforestillinger med professionelle skuespil-
lere for derigennem at øge bevidstheden 
blandt befolkningen om deres rettigheder og 
om fred og social samhørighed. Der er lavet 
aftale med nogle teatertrupper, og en af dem 
henvender sig specielt til kvinder. 
I 2020 modtog TARTIT i samarbejde med Ven-
skabsforeningen 99.400 kr. fra CISU. Beløbet 
gik dels til kulturelle arrangementer med mu-
sik og teaterforestillinger for at sætte fokus på 
fred og social samhørighed og dels til støtte til 
mikroprojekter for unge mellem 18 og 35 år 
for at give dem et håb om en bedre fremtid og 
dermed forhindre, at de lod sig friste af eks-
tremister. 

  



 

Terrortruslen 
 

Af Thyge Christensen 
 

 
 

 
Det ses, at regionerne Centre Nord og Sahel 
har modtaget de største antal internt for-
drevne. Her er de største byer Kongoussi, 
Kaya, Dori, Gorom-Gorom og Djibo. Samtidigt 
bekræftes vi i det almindelige billede, at pres-
set fra terroristerne er størst i det nordlige og 
det østlige Burkina.  
Opgørelsen er fra den 31. december 2021, 
hvor antallet af interne flygtninge i alt var 
godt 1.5 millioner personer og dermed cirka 
210.000 husstande. 62 % er børn. 
 

 
Kilde: Seini AG Ahmid på Facebook 16. januar 2022,  

oprindeligt utvivlsomt fra den burkinske organisation CO-
NASUR 

 
Fra vennerne i Gorom-Gorom, som er den 
største by i Oudalan-provinsen i Sahel-regio-
nen, forlyder det, at der nu kun er myndig-
hedspersoner tilbage i to af de fem admini-
strative enheder, der er knyttet til provinsens 

fem største byer. Og at mange af beboerne er 
flygtet fra både disse byer og fra de omkring-
liggende landsbyer. Byerne Oursi og Gorom-
Gorom er stadig under myndighedernes kon-
trol, mens Tin-Akoff, Markoye og Déou er tabt 
til terrorismen – uden at vi dog ved, om der er 
repræsentanter for al-Queda eller Islamisk 
stat til stede i disse områder. 
Det har i flere år virket sådan, at en væsentlig 
del af terroristernes strategi går ud på at få 
den burkinske myndighedsstruktur til at bryde 
sammen, så de på længere sigt har ”fri ad-
gang” til at fortsætte deres angreb i de sydlige 
kystlande.  
 
Med det militære kup i Burkina Faso kan en 
del af denne strategi siges at være lykkedes. 
En del af befolkningen håber dog tværtimod at 
den militære magtovertagelse den 24. januar 
vil betyde, at terroristerne fremover møder en 
afgørende større modstand fra den burkinske 
hær og andre sikkerhedsorganer.  
Det er desuden det indtryk, de nye magtha-
vere gerne vil give videre. Blandt deres initia-
tiver er angiveligt en besked til alle internt for-
drevne om, at de skal vende hjem til deres re-
spektive landsbyer.  
En sådan besked er nem at give, men det er 
tvivlsomt, om den vil blive efterlevet i stort 
tal. Når en burkinsk familie oprindeligt har for-
ladt deres fædrene jord, har de gode grunde 
til det – og der skal nok mere end en besked 
”fra oven” i den administrative rangfølge til, at 
de ændrer deres mening og adfærd i stort tal, 
også selv om beskeden er afsendt af militær-
folk. 



Som det ofte ses, går denne usikre situation 
også ud over børnene. FN vurderer, at 
525.000 skolebørn den 31. januar i år var for-
hindret i at gå i skole. Deres skoler er lukkede 
som følge af den manglende sikkerhed.  
 
Angreb omkring kupdatoen 
De fleste terrorangreb må formodes at finde 
sted efter lang tids forberedelse. Derfor siger 
det ikke noget om de nye magthaveres mulig-
heder, at såkaldte HANI (uidentificerede be-
væbnede mænd i fransk forkortelse – den 
mest brugte betegnelse for terrorister i Bur-
kina) tirsdag den 8. februar 2022 tilkaldte be-
folkningen i landsbyerne Yérégué, Nassingré, 
Tibou og Beguetigué for at få dem til at bryde 
op. Landsbyerne ligger nær ved Titao, som er 
den største by i provinsen Loroum i det nord-
lige Burkina. Oplysningen stammer fra Bur-
kinas Information Agentur (AIB).   
Efter at være blevet slået tilbage i et angreb 
på Sollés militærafdeling i sidste uge, vendte 
de væbnede grupper tilbage og truede befolk-
ningen i de omkringliggende landsbyer. "De 
gav os fem dage til at forlade landsbyen. Vi 
pakker vores kufferter. Vi ved ikke engang, 
hvor vi skal hen. Bortset fra en enkelt er der 
ikke længere nogen beboede landsbyer i om-
rådet,” sagde et vidne til AIB. 
Og et nyt angreb meddeltes fra Soum-provin-
sen i det nordlige Burkina (øst for Loroum-
provinsen) den 28. januar. Det var rettet mod 
civile i landsbyen landsbyen Silgadji. Der for-
tælles om mellem 10 og 50 dræbte, afhængigt 
af kilderne. Selve angrebet skulle have fundet 
sted lørdagen før. 
Blandt andre terroristiske handlinger kan næv-
nes, at den katolske institution i Boudi, der 
ligger omkring ti kilometer fra Fada N'Gourma 
(en større by i det østlige Burkina), blev an-
grebet natten mellem den 10. og 11. februar 
2022. Umiddelbart rapporteres der ikke om 
tab af menneskeliv, men om at to sovesale 
blev brændt samt et klasseværelse. En uddan-
nelsespræsts køretøj blev også taget og en 
anden ransaget. 
Derimod kostede en terrorangreb den 8. fe-
bruar adskillige mennesker livet i nationalpar-
ken W, i det nordlige Benin nær grænsen til 
Burkina Faso og Niger. Parken har været mål 
for adskillige jihadistiske angreb i de seneste 
måneder. 

Den 12. februar skulle en gruppe på cirka 40 
terrorister være set i flere burkinske landsbyer 
nær den burkinsk-ghanesiske grænse, ifølge 
AIB. Der er her ikke meldinger om voldelige 
angreb, hverken fra terroristerne eller mod 
dem. Snarere lyder det til, at de var på en 
charmeoffensiv i den lokale befolkning. 
 
Det samme nyhedsbureau fortæller den 16. 
februar, at landsbyen Namounou i provinsen 
Tapoa i den østlige region dagen før havde 
haft besøg af bevæbnede personer, som holdt 
en prædiken der og satte ild til rådhuset. 

 

 
Kilde : Lefaso.net. 

Kortet viser Tapoa-provinsens placering. 
 
Ifølge de samme kilder ankom disse bevæb-
nede personer i en kolonne på næsten 80 
mænd, hvoraf en del satte kursen mod byens 
store moské, mens den anden del gik til den 
sunnimuslimske moske. 
En tredje gruppe satte kursen mod rådhuset 
og satte ild til det. 
De bevæbnede mænd ville desuden have be-
søgt folkeskolerne, som dog var blevet tømt 
for mennesker, før de nåede frem. 
Disse oplysninger er ikke dækkende for det 
totale billede, men alligevel ret sigende for det 
pres fra terrorgrupperne, som Burkina Faso er 
udsat for. 
 
Som mediet fr.sputniknews.com skriver: I de 
seneste år har Burkina Faso oplevet en for-
værring af sikkerhedskrisen, som kommer til 
udtryk ved de mange væbnede angreb. Mens 
der i 2015, året for de første hændelser, kun 
blev registreret fire, gik vi til flere hundrede 
hændelser om året fra 2017. 
 



 

Sidste nyt: Frankrig ud af Mali 
 

Af Thyge Christensen 
 
En række medier har bragt artikler om, at 
Frankrig trækker sig ud af Mali. Søren Bendi-
xen skriver den 17. februar på dr.dk, at den 
franske ”tilbagetrækning er en kæmpe sejr til 
de islamiske fundamentalister”.  
Søren Bendixen skriver desuden: ”Udover at 
Frankrig og især præsident Macron lider et gi-
gantisk prestigetab og står tilbage som den 
tidligere koloniherre, der ikke formåede at 
hjælpe Mali på fode, så kan taberne meget vel 
blive den store del af Malis befolkning, der 
ikke er interesseret i en konservativ tolkning 
af koranen.  
En befolkning, hvor fest, farver og musik har 
gået hånd i hånd med islam. For virkeligheden 
med det franske exit fra Mali kan byde på for-
handlinger med de terrorgrupper, som fransk-
mændene har jaget i ni år. Skiftende maliske 
regeringer har egentlig været positive over for 
forhandlinger, mens franskmændene har næg-
tet at gå den vej. 
Det store spørgsmål er så, hvordan vil det på-
virke sikkerheden i Sahel-landene, at Frankrig 
smutter. Man kunne også stille spørgsmålet: 
Kan det blive værre? Situationen i Mali, Bur-
kina Faso og Niger er kun blevet værre, og 

måske er den eneste løsning at forhandle sig 
til fred med de væbnede grupper. Dem, der til 
gengæld er meget nervøse lige nu, er de 
lande, der grænser op til Mali og Burkina Faso. 
For risikoen for ”eksport” af terror til Elfen-
benskysten, Ghana og Benin er stor…  
Udgangspunktet for denne militærindsats vil 
ikke længere være i Mali, men i Niger, siger 
præsident Macron på en pressekonference. 
Dermed kan forlydender om, at franskmæn-
dene efter tilbagetrækningen fra Mali vil have 
base i Burkina Faso, betragtes som demente-
ret. At det måske har været på bordet inden 
kuppet den 24. januar, er en anden sag. 
Den 15. februar havde en række ledere, 
blandt andre vores egen Mette Frederiksen, en 
middag med Macron for at diskutere ”de sik-
kerhedsmæssige, politiske og humanitære 
problemer, der lige nu præger regionen”. 
Inden mødet lød det fra statsministeren: ”Si-
tuationen i Sahel udgør en alvorlig krise på 
tærsklen til Europa. Udviklingen har stor be-
tydning for Danmark. Skrøbeligheden øger ri-
sikoen for migrantstrømme mod Europa. Der 
er terrorgrupper som al-Qaeda og Islamisk 
Stat i området, som må og skal bekæmpes”. 

 
 

Den Covid 19 
 

Af Thyge Christensen 
 
Myndighedernes opgørelse over corona-situatio-
nen den 7. februar fortæller, at der fra den 9. 
marts 2020 til nu har været i alt cirka 21.000 
registreret smittede. Heraf var knap 8.000 kvin-
der og lige godt 13.000 mænd. 375 meddeltes 
at være døde af sygdommen og cirka 20.000 at 
være blevet raske igen. Antallet af vaccinerede 
var opgjort til 2.143.0581. Kilde: Service d’in-
formation du gouvernement fra den 9. februar 
2022. Disse oplysninger kan også aflæses på 
grafer, der ikke umiddelbart kan kopieres til 
Burkina Kontakt – på graphics.reu-
ters.com/world-coronavirus-tracker-and-
maps/countries-and-territories/burkina-faso/.  

 

Her kan man også læse, at smitten er for ned-
adgående i Burkina Faso, med fire nye anmeldte 
i gennemsnit om dagen. Det er 1% af det højst 
antal smittede, der blev meldt den 10. januar. 

 



 

Processen om drabet på Sankara 
 

 
 

 
Sankaras protræt er blandt andet til salg på  
en t-shirt, hvor hans ansigt- meget sigende -  
danner et Afrika-kort. Ophavsret: © issdess. 

 
 

 
Adskillige medier fortæller, at anklagerne i sa-
gen om drabet på den tidligere præsident og 
revolutionsleder Thomas Sankara i 1987 kræ-
ver 30 års fængsel til såvel Blaise Compaoré og 
Hyacinthe Kafando, som menes at have ledet 
den gruppe, der dræbte Thomas Sankara og de 
tolv mænd, der var sammen med ham i an-
grebsøjeblikket.  
Endvidere kræves 20 års fængsel til Gilbert 
Dienderé, der allerede afsoner 20 år for et kup-
forsøg i 2015.  
Den 31. januar blev sagen suspenderet ”indtil 
den forfatningsmæssige situation er genopret-
tet”.  
Men den 8. februar meddelte Radio France In-
ter, at processen var blevet udsat indtil den 1. 
marts ”for at give forsvaret tid til at forberede 
sig”. TC. 
 

 
 

 
Ambassadøren ved sit arbejdsbord.  

Kilde til såvel tekst som foto:  
Ambassadens Facebook-side. 

 

Ambassadørens farvel 
 

 
Den 4. februar afholdt den burkinske 
ambassade i København en afskedsre-
ception for ambassadøren Maria-Goretti 
Blandine Dicko/Agaleoue-Adoua, der 
havde bestridt posten siden 2017. 
 
Ceremonien blev markeret af tre taler, 
hvori Roselyne Kambou/Sanou først 
udtalte sig på personalets vegne og 
lagde vægt på ambassadørens professi-
onelle og menneskelige kvaliteter. Hun 
har herefter titlen Chargé d’affaires.  
Derefter talte den honorære konsul i 
Aarhus Jens Pauli. Og til sidst takkede 
ambassadøren for ordene og for samar-
bejdet. TC. 
 
Venskabsforeningen takker ambassa-
døren for samarbejdet i de 5 år. 
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CAN 2021 
 

Af Thyge Christensen 
 
 

 

Det er altid en skuffelse at ende som nummer fire i en sportskon-
kurrence, altså som taberen i semifinalen – men det blev Bur-
kinas lod, da de udsatte afrikamesterskaber i fodbold, blev afholdt 
i Cameroun.  
 
Alligevel var en del fans mødt op for at modtage Hingstene, da 
landsholdet ankom til Ouagadougous lufthavn den 7. februar. 
Den burkinske anfører udtalte senere fra præsidentpaladset: ”Vi 
har lært enormt meget af disse mesterskaber. Vi er kommet ud af 
dem som mere voksne…”  
Mesterskaberne blev i øvrigt for første gang vundet af Senegal. 

 

 
Fodboldlandsholdet i præsidentpaladset. Kilde: RTB. TC. 

 
 


