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Arrangementer 
 

 

Democracy – the Burkinabé Way 
-   besøg fra Burkina Faso  

 
BEMÆRK: nye adresser i Odense og Århus 

 
København den 1. oktober kl. 19:  

Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7 
 
Odense den 2. oktober kl. 19: 

Ungdomshuset, Nørregade 60, Odense C 
 
Århus den 3. oktober kl. 19: 

DOKK 1, møderum 2, Hack Kampmanns 
Plads 2, Aarhus C. 

 
Nørresundby den 4. oktober kl. 19: 

Nørresundby Gamle Rådhus, Torvet 5 
  

Koudbi Koala analyserer processen, der før-
te til frie valg i Burkina Faso, og han tegner 
perspektiver for fremtiden for Burkina Faso 
og nabolandene. 
 
Han vil se på Burkina Fasos rolle i internati-
onal politik, og for eksempel på hvordan 
landet på forskellige niveauer beskæftiger 
sig med FN's mål for bæredygtig udvikling. 
 
Koudbi Koalas indlæg er på engelsk. 
Der er gratis adgang for alle.

 

               
 
 

Paul Kabore på privat besøg i Danmark 
 
Paul Kabore har fornylig vundet en hæ-
derspris for sin undervisning i kunstneri-
ske aktiviteter så som dans, teater og 
musik. 
Han er ansat som kulturansvarlig i pro-
vinsen Kouritenga hvor hans arbejde især 
retter sig mod børn, unge og deres lære-
re. Se evt. omtalen i sidste nyhedsbrev. 
Medlemmer af venskabsforeningen med 
interesse for hans arbejde er meget vel-
komne til causeri, samtale, trommespil og 
forfriskninger.  
 

Søndag d. 14. oktober 2018 kl. 16 på  
Biskop Monradsvej 29, 2830 Virum 

 
Send venligst besked om tilmelding før 
10.oktober 2018 til Ida Hamre på mail: 
ida.hamre@mail.dk 

 



 

Tambao, rigdom og problem 
 

Af Karl Jørgensen, geolog 
 

 
Tambao bjerget i 1979, med tilladelse fra Knud Bache 

 
I efteråret 2016, kunne medierne meddele at 
en rumænsk sikkerhedsmand fra Tambaopro-
jektet var blevet bortført fra projektet, for-
mentlig af AQMI-personer. Desværre en forlø-
ber for nye angreb i andre dele af Nordburki-
na. Men hvad er egentlig Tambaoprojektet?  
Tambao er et lille bjerg, der ligger i det nord-
østligste hjørne af Burkina, kun få km fra så-
vel den nigerske som den malinesiske græn-
se, lidt nordvest for tuaregmarkedet ved Mar-
koye. Bjerget udmærker sig ved at bestå af 
mindst 20 millioner tons 53 % ren MnO man-
ganmalm, og derved er en af de største Mn 
forekomster i Verden. 
 

 
 
Forekomsten har været kendt siden 1958, og 
der har igennem årene været talrige forsøg på

 
at udnytte den. De er desværre alle strandede 
på det faktum, at forekomsten ligger meget 
afsides for de gængse transportruter, i et om-
råde med meget få vandressourcer og desu-
den i et område hvor grænserne var dårligt 
definerede mellem Burkina, Niger og Mali. 
Denne del blev dog afklaret ved den grænse-
dragning der blev gennemført for alle 3 lande 
efter den burkinsk-malinesiske julekrig i 1985. 
 
Det store problem er, at forekomsten ligger så 
langt fra alfarvej som den gør: 210 km nord 
for Kaya, hvor både asfaltvej og jernbane 
slutter, og 100 km nord for Dori, hvor hoved-
vejen slutter. I regntiden er det næsten umu-
ligt at køre tunge lastbiler frem til forekom-
sten herfra. Derfor ønskede man, fra start af, 
at få en jernbane ført frem til forekomsten. 
Tanken var, at hvis man forlængede jernba-
nen fra Abidjan til Ouagadougou videre over 
Kaya og Dori og over til Niamey, så kunne 
man lave en gren op til Markoye og Tambao, 
men der var ikke rigtig nogen der ville være 
med til at finansiere det. 
 
Under Sankara ønskede denne at få lukket op 
til det nordlige Burkina Faso, først og frem-
mest for at kunne komme til at eksportere 
levende kvæg til Elfenbenskysten, men selv-
følgelig også for at få udnyttet forekomsten. 
Han prøvede at forhandle etablering af jern-
banen med flere selskaber og finansieringskil-
der, men ingen ville støtte sagen. Så beslut-
tede Sankara selv at bygge banen og startede 
”la Bataille du rail” (slaget om jernbanen) 
hvor han indforskrev kontingenter af arbejde-
re fra alle erhverv i landet, fra ministerier og 



departementer, over banker og handelssel-
skaber til landarbejdere fra forskellige provin-
ser. Det blev tæt på en katastrofe! De fleste 
af arbejdskontingenterne var aldeles uvante 
med det hårde fysiske arbejde, og man måtte 
kæmpe mod inkompetence og deserteringer 
på alle niveauer. Kampagnen startede ved 
afslutningen af 1985 regntiden, og da regnti-

den 1988 
satte ind, 
havde man 
nået at 
lægge 30 
km jernba-
ne af de 
ca. 100 km 
der var 
første eta-
pe til Kaya.  
 
Da Sanka-
ra var ble-
vet væl-
tet/myrdet 
(15. okto-
ber 1987) 
og jernba-
nearbejdet 
gik i stå, 
gik hans 
efterfølger 
Blaise 
Compaoré i 
gang med 
at forhand-
le med et 
nyt jernba-
nekonsor-
tium, der 
indvilgede i 
at lave 
første eta-
pe til Kaya 

på betingelse af, at de måtte fjerne det lagte 
spor, og så lægge et nyt under professionel 
overvågning. 
 
Sporet blev færdigt til Kaya i 1992, og forar-
bejderne til det videre spor til Dori strækker 
sig i dag 100 km yderligere mod nordøst, 50 
km fra Dori, og der stoppede finansieringen. 
 
I 1993 blev der givet en prøvebrydningslicens 
til et mindre mine selskab, InterStar Mining, 
der undersøgte og prøvebrød på stedet i 6 
måneder. De måtte dog stoppe, på grund af 
den dårlige infrastruktur. I 2004 forsøgte kon-
sortiet Fompex at få liv i minen igen, men 
forgæves. I 2007 blev der tegnet en ny kon-
trakt med et minekonsortium Wetherly. Efter 

at have afleveret en rapport om mulighederne 
og problemerne med brydningen i 2008, blev 
Wetherly efterfølgende vraget som minesel-
skab. Wetherly indbragte sagen for den inter-
nationale handelsdomstol, der efter at have 
behandlet den, henstillede til den burkinske 
regering at overholde den indgåede kontrakt.  
På trods heraf udbød Burkina endnu engang 
retten til at udnytte forekomsten i internatio-
nal licitation. Denne gang (2011) blev licitati-
onen vundet af konsortiet General Nice Re-
sources (GNR) fra Indien og Hong Kong, men 
allerede i 2012 udbød den burkinske regering 
igen retten til udnyttelse med henvisning til at 
GNR ikke havde overholdt deres del af aftalen 
og hverken havde kapacitet eller økonomi til 
at udføre arbejdet. 
I august 2012 blev der tegnet en ny kontrakt 
med firmaet Pan African Minerals (PAM), et af 
den rumænske minemilliardær Franck Timis 
mange selskaber.  
Det nye selskab genoptog hurtigt brydningen 
og sendte malmen med lastbiler på de dårlige 
veje mod Abidjan medens der blev projekteret 
nye veje og jernbane til Tambao.  
 
I forbindelse med systemskiftet i maj 2014, 
blev firmaets eksportlicens suspenderet  
midlertidigt medens de nye magthavere kig-
gede på kontrakten, men i december 2014  
blev kontrakten atter godkendt og eksporten 
genoptaget. I 2015 var der voldsomme lokale 
strejker mod firmaet og derfor blev kontrak-
ten suspenderet af den burkinske regering.  
 
Der er siden blevet forhandlet et kontrakttil-
læg der tillader PAM at eksportere op til 1 
million tons malm ud af landet om året på 
lastbiler i 
højst 10 
år. Heref-
ter skal 
den for-
bedrede 
infrastruk-
tur i form 
af gode 
veje og 
jernbane 
være ført 
frem til 
Tambao, 
hvorefter 
PAM får lov 
til at ek-
sportere op 
til 2000 
tons malm 
om året af 
banen til 

	

Mangan	(Mn)	er	det	25.	
grundstof	i	det	periodiske	sy-
stem.	

Mangan	kan	optræde	i	flere	
forskellige	iltningstrin	hvilket	
gør	det	ideelt	som	legerings-
metal,	særligt	til	rustfrit	stål,	
men	det	bruges	også	meget	i	
batterier	af	forskellig	type.	
Desuden	indgår	det	i	mange	
medikamenter.	

Verdensproduktionen	var	i	
2016	på	18,5	millioner	tons	
med	Sydafrika,	Australien	og	
Kina	som	de	største	producen-

Bjerget	Tambao	består	af	en	
nordlig	og	en	sydlig	del,	hvor	
den	nordlige	er	den	største	
med	en	længde	1550	m,	en	
bredde	på	350	m	og	en	højde	
på	77m.	

Den	sydlige	høj	er	850	m	lang,	
200	m	bred	og	44	m	høj.	Høje-
ne	er	metamorfe	bjergarter	af	
Birrimisk	alder	der	ligger	i	en	
udbredt	granit.	

Fra	vest	mod	øst	er	der	først	
amfibolitter,	så	følger	skifre	og	
tuffer	med	indlejrede	lag	af	
kvartsit,	manganlag	og	basiske	
lavaer.	

De	manganrige	lag	er	kraftigt	
forvitrede	i	toppen,	men	bliver	
mere	kalktrige	nedefter.	

De	vigtigste	Mn	mineraler	er	
Pyrolusit	(MnO2)	og	Kryptome-
lan:	K(Mn4+,Mn2+)8O16	



Abidjan. Ved udgangen af 2016 havde rege-
ringen endnu ikke givet grønt lys for ekspor-
ten, og PAM meddelte at de måtte overveje 
hvad de ville gøre, da de havde andre aktivi-
teter, der skulle startes op i andre lande. 
 

 
Mineudstyr ved Tambao, fra PAM’s hjemme-
side 
 
Hvorfor har der været så mange problemer? 
De fleste problemer skyldes at prisen på Man-
gan har varieret meget gennem årene. Ved år

2000 var prisen meget høj, men da den store 
krise satte ind, gik prisen i bund. Forbedrede 
metoder til at finde Manganforekomster, har 
desuden øget mængden af store forekomster 
betragteligt, senest har Kina meldt ud at de 
har fundet en forekomst på mindst 310 millio-
ner tons, og det presser prisen, og dermed 
det forventede overskud hos mineselskaber-
ne. Til gengæld forventer den burkinske rege-
ring, at selskaberne overholder deres kontrak-
tuelle forpligtigelser med at bygge jernbane 
og vej frem til minen. Men realiteten er, at 
det er meget store omkostninger, idet det 
ikke blot er de 210 km ny jernbane fra Kaya 
til Tambao der skal laves! Det er også en total 
renovering af de 1200 km jernbane fra Abid-
jan frem til Kaya, der kun sporadisk har været 
i drift siden Elfenbenskysten smed de burkin-
ske migrantarbejdere ud i midten af halvfem-
serne. Endelig skal mineselskabet også bygge 
en særlig udskibningskaj i Abidjan. 
Man kan derfor alvorligt spekulere på, om 
projektet nogensinde vil lykkes. 
 
 

 
 
 

 

Lidt småt 
 

Af Thyge Christensen 
 

Dansk-fransk styrkelse af Sahel-indsats 
 
I forbindelse med præsident Macrons besøg i Danmark i august blev der underskrevet et doku-
ment om en øget indsats i Sahel inden for primært fire områder:  

1. Kvinder og pigers rettigheder og ligestilling med fokus på kvinder og pigers ret til egen 
krop. 

2. Unge. 
3. Uddannelse og kompetenceudvikling. 
4. Sammenhængende indsatser i områder med langvarig krise. 

Begge lande er allerede engageret i området og samarbejder blandt andet i i forbindelse med 
G5-fællesstyrken, der består af styrker fra G5-landene Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger og 
Tchad. 
TC.   -   Kilde: globalnyt.dk 

Verdensmålene og Burkina Faso 
Hvis du vil sætte dig ind i, hvilke fokusområder, der satses på i Burkina i forbindelse med Ver-
densmålene for bæredygtig udvikling, har FN-organisationen UN-GGIM udgivet en rapport, som 
er skrevet af direktøren for Burkinas Geografiske Institut, Abdoulaye BELEM: 
http://ggim.un.org/meetings/2017-Mexico/documents/Session_1a_Abdoulaye_Belem.pdf . 
TC. 

  



 

Nær ved høvdingen  
en bog om et projekt i Burkina Faso 

 
Af Anne Steen Steensen En anmeldelse af Else Trærups bog 

Det er en smuk bog, man får i hånden. ”Nær 
ved høvdingen- erindringer fra min afrikan-
ske landsby” er titlen, og den er forsynet 
med en forside, hvis layout med et typisk 
afrikansk mønster fanger øjet. Else Trærup, 
forfatteren til bogen, og hendes projekt ”Ko-
logh Naba” (nær ved høvdingen) er sikkert 
kendt af læsere af Burkina Kontakt. Nu har 
hun så skrevet en bog om sit projekt og dets 
glæder og sorger. 

Bogen indledes med det, der har præget 
nyhederne fra Burkina i de seneste år, nem-
lig terroren. Og hvordan terroren f.eks. fører 
til ophør af den årlige velbesøgte kunstud-
stilling i Kologh Naba, hvor både europæere, 
burkinere og lokale mødtes, og hvor der var 
omsætning i restauranten. 

I det hele taget er der flere interessante ind-
slag om de politiske og religiøse forhold i 
landet. 

Bogens kapitler handler om historien bag 
projektet. Hvordan Else besøger sin kok i 
Saaba, hvilket fører til køb af et stykke jord. 
Hun får bygget en smuk bolig ”sans bois”, 
blot 12 km fr Ouagadougu. Og her begynder 
hun at undervise lokale kvinder i håndarbej-
de. Og da arbejdet som regionalleder af Rø-
de Kors i Vestafrika slutter i 2003, opstår 
ideen om at danne en forening, en associati-
on, hvor lokale kunne blive medlemmer og 
få beskæftigelse inden for forskellige områ-
der. Der bliver tale om vævning, syning, 
sæbefremstilling, have, restaurant og byg-
ning af de smukke huse, Construction Sans 
Bois. Sidstnævnte aktivitet er i fremgang.  

Desuden har projektet fået forbindelse med 
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i 
Thy, som donerede udstyr til solenergi, og 
senere kom fondsmidler fra Maersk til solcel-
ler, som er opsat i mange skoler, så eleverne 
kan læse lektier om aftenen og landsbyens 
beboere kan samles om aktiviteter. Også her 
ses udviklingsmuligheder. 

Else Trærup skriver levende og personligt 
om sin tilværelse i Burkina, hvor hun boede 
hele vinteren for så at vende hjem til sit 
sommerhus i Danmark om sommeren. Der  

lægges ikke skjul på de problematiske sider 
af projektet, bl.a. det svære ved at afsætte 
varerne lokalt og ikke kun i Danmark, men vi 
hører også om alle de venskaber og bånd, 
der knyttes mellem Else og folkene i projek-
tet. Sidste år havde Else Trærup besøg af 
Madi, en meget dygtig ung mand, som nu er 
valgt som præsident i Kologh Naba efter El-
se. Han lærte meget engelsk i Danmark, og 
han er dygtig til at betjene computere, her-
under regneark, og mobiltelefoni.  

 

Bogen er forsynet med faktaboks om Burki-
na og historisk tidslinje samt en masse illu-
strative billeder. 

For interesserede i Burkina og Afrika er bo-
gen en oplagt læseoplevelse,  
Else Trærup har med denne bog fået beskre-
vet sit livsprojekt og måske også sat et 
punktum for sin tilstedeværelse i Burkina, 
men ikke for sit projekt, som støttes af for-
eningen Kologh Naba, der har ca 60 med-
lemmer og er en særdeles aktiv forening. 

Else Trærup: Nær ved høvdingen-  
erindringer fra min afrikanske landsby  
Brænderiet 2018 
 
Bogen koster 249,50, og den kan købes hos 
Else Trærup (estraerup@gmail.com), hos en 
boghandler eller over nettet 

http://kologh-naba.org/ 



 

IK – International Kontakt trods alt 
 

Af Ole Zethner og Rie Koustrup 
 
Den danske ngo IK- International Kontakt 
har siden 1990erne haft samarbejde med 
lokale grupper og ”associations” i det vestaf-
rikanske område. IKs årlige nyhedsbrev gi-
ver en god oversigt over aktiviteterne samt 
de personer, der beskæftiger sig med hver 
enkelt aktivitet: Fil Bleu (Burkina Faso), Cy-
kelværkstedet i Pah (Mali), Skolen i Pah (Ma-
li). Moringa Gruppen (Mali og Burkina Faso), 
Karité Gruppen (Mali og Burkina Faso), Mi-
krofinans (Sénégal), Sundhedsgruppen (Ma-
li) og flere aktiviteter. I denne artikel vil kun 
Fil Bleu og Cykelprojektet blive omtalt i de-
taljer. 
 
Fil Bleu Projektet (tekstilprojektet ”det blå 
projekt” farvet med indigo) er nok den akti-
vitet, der er bedst kendt i offentligheden. 
Det blev startet i 2004 med økonomisk støt-
te fra CISU (Civilsamfund i Udvikling, en 
konsulentordning under DANIDA). 
Projektet, som omfatter alle led i tekstil-
håndværket fra bondens bomuld til skræd-
derens færdige produkter, går ud på at for-
midle skræddersyet tøj, syet af trykt eller 
vævet vestafrikansk bomuld, til Danmark og 
Skandinavien. Jakker og andre modeller er 
fremstillet af bomuld produceret i Vestafrika 
og syet af projektets skræddere i Ouagadou-
gou, Burkina Faso. IKs rolle i projektet er på 
et non-profit grundlag at stå for formidlingen 
af projektets produkter og at styrke delta-
gernes kompetencer gennem kapacitetsop-
bygning. Formidlingen sker via internetsi-
derne www.filbleu.dk. 
 

 
Pige spinder det økologiske bomuld 
 
Siden 2008 har en del af Fil Bleus produktion 
været baseret på økologisk bomuld, og det 
er intentionen at hele produktionen på læn- 

 
gere sigt skal være baseret på økologisk 
bomuld.  
Støtte fra ”Genbrug til Syd” gav i starten 
mulighed for at sende en container med in-
ventar til projektets fællesværksted i Ouaga-
dougou.  Den økologiske bomuld samles på 
fællesværkstedet, før den bliver fordelt til 
kvinder, der karter, spinder og væver bom-
ulden. 
 
Modellerne bliver syet, samlet og pakket i 
fællesværkstedet, hvor fra det sendes til Fil 
Bleu’s koordinatorgruppe i Danmark.       
Fil Bleu består af grupper i Mali og Burkina 
Faso, som er organiseret lokalt, og alle har 
det til fælles, at de enten arbejder med at 
forarbejde naturfibre, først og fremmest 
bomuld dyrket i Mali og Burkina Faso, eller 
syr tøj af tekstiler, der er fremstillet i Vestaf-
rika. 
 

 
Fil Bleu medlemmer i Safane 
 
Hovedformålet med Fil Bleu er at give folk, 
især kvinder, mulighed for at tjene penge på 
deres erhverv, samtidig med, at de bevarer 
og udvider de traditionelle kompetencer in-
denfor forarbejdning af tekstiler. Import af 
billige asiatiske tekstiler, fremstillet i kunst-
stof, som er kopier af vestafrikanske møn-
stre, er blevet en stor trussel for regionens 
traditionelle spindere og vævere, og konkur-
rencen har lukket mange arbejdspladser på 
vestafrikanske tekstilfabrikker.  
 
Det er foreløbig lykkedes Fil Bleu at formidle 
salget af produkter fra Mali og Burkina Faso. 
Produktionen er stadigt stigende. Man kon-
takter Fil Bleu og bestiller en jakke eller an-
den model efter mål. Hvis modellen allerede 
findes i Danmark, får man den tilsendt i lø-
bet af få dage. Hvis ikke, tager det fra 3-4 
uger at få modeller syet i Ougadougou og 



sendt til Danmark. Man får besked pr. mail, 
om hvornår man kan forvente bestillingen til 
adressen.  
       
Cykelprojektet for unge mænd i landsbyen 
Pah i Dogon bjergene, Mali, er indrettet i en 
40 fods container (bevilliget af Genbrug til 
Syd), som i 2017 blev sendt den lange vej 
først med skib fra Bornholm til Dakar 
(Sénégal), videre med godstog til Bamako 
(Mali) hvorfra den nåede frem til Pah med en 
stor lastbil. Alene transporten var en impo-
nerende indsats. 
Indholdet af containeren var cykler, værktøj 
og reservedele, som sammen med containe-
ren skulle udgøre grundlaget for den ar-
bejdsplads, som en gruppe på 12 unge 
mænd havde drømt om i mange år - nemlig 
at blive i stand til at reparere cykler, som er 
så vigtige som transportmiddel på landet. 
 

 
Værkstedet i Ouagadougou 
 
Ved hjælp af midler fra Verena Merz & Otto 
Kjærgaards Fond, Kulturstyrelsen m.fl. var 
IK i stand til at ansætte en smed og cykel-
smed fra byen Bandiagara til at undervise de 

unge i at bruge de forskellige værktøjstyper 
og lære dem at svejse.  
De unge var lærenemme og meget motive-
rede. Allerede efter 3 måneders træning har 
de 12 unge fået arbejde med cykelreparati-
on. Der er masser at gøre, og drengene kan 
tjene penge nok til at klare dagen og vejen. 
De får ikke løn men bliver betalt med en 
bonusordning. Og de unge har ud over cy-
kelreparationer også været i stand til lave 
andet reparationsarbejde i landsbyerne, ikke 
mindst hvor der kræves svejsning.  Så nu 
behøver de ikke at tage til større byer for at 
få arbejde og er mindre fristede til at forsøge 
at komme til Europa.      
 
Det er bemærkelsesværdigt, at IK gennem 
de seneste år med stigende logistiske van-
skeligheder i Mali og Burkina Faso har for-
mået at fortsætte aktiviteter i en tid, hvor 
andre ngo’er har været tvunget til at be-
grænse eller endda opgive at støtte projek-
ter i landene.  
 
Det er essentielt at bevare den personlige 
kontakt med samarbejdspartnere i Burkina 
Faso og Mali. Dette sker telefonisk hvor mu-
ligt og ved at sætte afrikanere i stand til at 
deltage i møder med danskere i nabolande 
og i Danmark, som det skete for høvdingen 
Sidi Karembé og bonden Oumar Karembé på 
IKs medlemstræf i Aarsdale, Bornholm, i 
slutningen af maj 2018.  IK-arrangerede 
rejser til andre afrikanske lande som Sénégal 
og Marokko er også med til at holde gejsten 
oppe - både hos afrikanere og danskere. 
 
Referencer:  
International Kontakt- Nyhedsbreve 2014 og 
2017. Bestyrelsens formand kan kontaktes 
på asonneik@mac.com 
 

 
 

Burkina Faso og Monsanto om GMO 
 

 
Foto: Autre Terre

 
Efter snart 10 år med bomuldsdyrkning med 
GMO i Burkina Faso måtte Monsanto brat 
stoppe produktionen som følge af generel 
utilfredshed og fald i indkomsterne. 
 
Hvis du vil vide noget om de burkinske bom-
uldsdyrkeres konflikt med det amerikanske 
firma Monsanto, kan du læse artiklen i Genvej 
til Udviklings blad Projekt & Kultur fra august 
2018: www.gtu.dk/PK136-12-13-14.pdf  
Red.

  



 

Roukiata Ouedraogo,  
kvindelig burkinsk stand-up komiker 

 
Af Ingrid Nyström 
 

 
 
”Je soigne les gens avec le rire » (Jeg hel-
breder folk med latter) 
”Det franske sprog vil snart være det meste 
talte sprog i verden. Takket være hvem? 
Takket være os! Der er allerede flere fransk-
talende i Afrika end i Frankrig. En af fordele-
ne ved koloniseringen har været at den har 
produceret en masse mennesker med stor 
lyst til at blive langtidsturister (touristes du-
rables) i forstæderne til Paris og Marseille”.  
Roukiata Ouedraogio er født og opvokset i 
Ouaga og selv om hendes store ønske var at 
blive skuespiller, var det ikke noget for pæne 
piger. Hendes bror forbød hende at lave tea-
ter i fritiden mens hun gik i skole, men sene-
re viste det sig faktisk at hendes far havde 
skrevet og iscenesat teaterstykker som ung 
- men dét var en hemmelighed 
Efter en hel del år i Paris, hvor hun arbejde-
de inden for mange brancher, nogle mere 
glamourøse end andre (modelbranchen), 
lykkedes det hende at komme ind på en tea-
terskole. Som for mange andre kvinder er 
det efter endt uddannelse svært for hende at 
få interessante roller – hudfarven var heller 
ikke den mest gængse hos Molière og Cor-
neille. Så ligesom vores egne Ditte og Louise 
vælger hun at skabe sin egen karriere gen-
nem selv at skrive sine stykker eller sketchs, 
hvor selvironi er et stærkt middel til at få de 
ofte skarpe budskaber igennem. 
 
Da hun i sin seneste forestilling påbegynder 
en dialog med sin klitoris, bliver der helt stil-
le i salen. Klitoris kommer og banker på 
hendes dør og ligger som en lille klump på 

dørmåtten og spørger: ”Hvor har du været i 
34 år?” 
Hun blev omskåret som 4-årig og husker det 
stadig. Hun trækker skuffelsen over at man 
har snydt hende for seksuel nydelse ind i et 
humoristisk univers, som gør at det måske 
rammer både hårdere, bedre og flere. Hun 
siger, at det var som om der kun var halvde-
len af hende selv tilbage. Hun genser hytten, 
husker lugten af sheasmør og fornemmelsen 
af den antiseptiske salve, hun blev smurt ind 
i, klæber stadig til hendes hud. Man kommer 
aldrig over det, siger hun. 
Men ellers er det ofte mere dagligdags te-
maer, der befolker hendes shows, hvor hun 
bl.a. behandler malaria (myg er som en ma-
fia, der meget effektivt og bevidst organise-
rer sine angreb), immigration, uddannelse, 
mit første besøg i et supermarked etc.  Hun 
har også en sketch om de kendte burkinske 
familiedrillerier. Hendes sketchs er meget 
bevidst tilrettelagt, hendes tilgang er ofte 
kritisk på hendes egen humoristiske måde, 
men hun behandler også menneskelige 
svagheder med sødme – inden hun slår 
hårdt til. 
For de læsere der behersker fransk er det 
oplagt at tjekke hende på You Tube og få 
nogle gedigne grinere. De fleste temaer har 
en læringspointe, og hun tager alle typer 
under behandling: burkinere i Frankrig og 
hjemme, men franskmændene/de hvide går 
heller ikke ram forbi.  For som hun siger, så 
forskellige er vi jo heller ikke. 
Hun har modtaget en pris for bedste stand-
up i Burkina. 
  



 

Burkinagrupper 
Wamdé Projekt 
v/Bjarne Rasmussen, Måløv.  4497 3300. bjar-
ne@lurmusik.dk, www.wamde.dk. Støtter børne- 
og ungdomstruppen Wamdé. 
 
Red børnene i Gorom-Gorom  
Karen Lundtofte, Aarhus - 2277 3139/8610 5182, 
karenlundtofte@gmail.com – www.gorom-
gorom.dk Samarbejder med M’Balla Sukaabe, 
Gorom-Gorom. 
 
Computergruppen  
formidler pc’er: www.comsug.dk  Kontakt: 
t.bergstrm@gmail.com – 2426 7805. 
 
International Kontakt og Fil Bleu  
Anette Sonne, Svaneke 5649 9041/6074 5915, 
asonneik@mac.com - www.iknet.dk. IK står bag 
Fil Bleu (www.filbleu.dk) og arrangerer rejser. 
 
PlanBørnefonden 
Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, 7022 
1211, mail@planbornefonden.dk, www. planbor-
nefonden.dk  
Børnefonden arrangerer sponsorater m.m. 
 
AMPO Danmark 
Torben Würtz, Viby J, torben.wurtz@privat.dk – 
www.ampodanmark.dk -20 23 63 87, 
Støtter Katrin Rohdes arbejde: www.sahel.de  
 
DIA (tidligere AC Børnehjælp) 
4581 6333. Hovedgaden 24, 1. 3460 Birkerød. 
mail@d-i-a.dk   - www.d-i-a.dk 
International adoptionsformidling 
 
Genvej til Udvikling 
Jørgen Olsen, 9856 2994, Arden,  
gtu_sekr@hotmail.com ,  www.gtu.dk. Importerer 
kunsthåndværk o.a.. 
 
Hovborg-Takalédougou 
Henry Pedersen, Hovborg, 7539 6229, hen-
ry.pedersen@tdcadsl.dk og fambroeg-
ger@gmail.com 
 
Oxfam IBIS 
Niels Hjortdal, 35 20 05 39, nih@oxfamibis.dk,   
 www.oxfamibis.dk. Tlf. i BF: 74 99 21 21. IBIS 
arbejder med uddannelse. 
 
Grøn Burkina Faso 
Hanna Olesen – h.m.o@mail.dk - Fjerritslev.  
9821 5907. Samarbejder med Louise Nignan. 
 
St. Annæ Gymnasium 
Jens Erik Rasted, jraasted@gmail.com – har mu-
sikprojekter. 

Burkinagruppen 
Benedikte Lohse, bmlohse@hotmail.com , 
www.burkinagruppen.dk. Netværk for adoptivfa-
milier.  
 
SocieTrees  
har beplantningsprojekter i Sydvestburkina. Phine 
Kjær Wiborg, www.societrees.org – in-
fo@societrees.org. 
 
Baobabfonden 
Lena Christensen, Esbjerg, 7545 9758, bao-
bab@baobabfonden.dk -  www.baobabfonden.dk. 
Samarbejder med landsbyen Ouissiga. 
 
Couleur Café  
Lassina Badolo – couleurcafe@gmail.com – 
lb@lbadolo.com Arrangerer festivalen af samme 
navn www.couleurcafe.dk  
 
Eva Seidenfaden  
7575 1405, eva@seidenfaden.net, 
www.vissinggaard.dk, Arbejdet en årrække med 
burkinsk kunst og kunsthåndværk. 
 
Claus Reiche 
20156569 – clausreiche51@gmail.com. Kulturpro-
jekter. 
 
Institut for Geovidenskab og Naturforvalt-
ning, Københavns Universitet - Sektion for 
Geografi, Ole Mertz, om@ign.ku.dk Mange års 
geografiprojekter. 
 
Passe Partout Theatre Production  
ptp.jsm@gmail.com - www.passepartout-
theatre.com/ 
 
Association Kologh Naba 
www.kologh-naba.org. Center nær Ouagadougou 
/ Støtteforeningen i Danmark, Elsebeth Han-
sen - 30 54 05 81- elsebeth.hansen@mail.dk. 
 
DBL-KOOSO  
Aase Bonde – aasebonde2@gmail.com – 
www.burkinaskole.dk. Udviklingsprojekt.  
 
Dansk Flygtningehjælp i Burkina  
Country Director Elise Kokora. +226 64122402 
E-mail: cd-burkinafaso@drc.dk - Koordinator i 
Danmark: 
Chris Natale - chris.natale@drc.dk - Mob. +45 
91947545 
 
Beog-Neere 
Paul Kabore, Kupelà, er leder af "Beog-Neere" 
Kontaktperson: Ida Hamre ida.hamre@mail.dk  



 

 
Afsender 
Venskabsforeningen 
Danmark Burkina Faso 
v/ Ulrik Falk-Sørensen 
Søndergårds Allé 208 
2760 Måløv 
 
 
Returneres ved varig adresseændring  
_____________________________________________________________________________ 
 

 

Nej til omskæring 
 

Af Thyge Christensen
 
Den 14-årige Latifatou Compaoré i Burkina 
Faso har arvet sin kampvilje fra sin mor. 
  

 
 
Hendes mor blev omskåret som lille pige. 
“Hun fortalte mig, at en af pigerne, der var 
blevet omskåret samme dag som hun, døde 
efter en voldsom blødning, som ingen tog sig 
af”, forklarer Latty i en artikel, som FN’s Be-
folkningsfond, UNFPA, bringer på sin hjem-
meside. 
Tirsdag den 6. februar var nemlig dagen, 
hvor der blev sat fokus på den lemlæstende 
omskæring, som mange kvinder og piger 
udsættes for. 
Kvindelig omskæring (FGM - female genital 
mutilation - er WHO’s officielle betegnelse 
for omskæring) kan medføre ikke kun alvor-
lig blødning, men få en række andre alvorli-
ge helbredsmæssige konsekvenser som in-
fektioner, chok og problemer ved fødsel. 
200 millioner kvinder og piger lever i dag 
som omskårne, og alene i 2015 blev ca. 3,9 
millioner piger omskåret. Hvis praksis fort-
sætter som nu, vil 68 millioner piger blive 
omskåret mellem 2015 og 2030. 
UNFPA og UNICEF har et fælles program til 
fjernelse af kvindelig omskæring. Organisa-
tionerne arbejder med lokale partnere og 
samfund for at skabe forståelse for de ska-
der, kvindelig omskæring kan medføre. Det 
er ingen let sag. 

Men overalt, hvor omskæring praktiseres, er 
der kvinder og piger, som siger fra. De står 
frem og erklærer kamp mod omskæring, 
selvom de ofte risikerer stigmatisering og 
forkastelse fra deres egen familie og lokal-
samfundet. 

Lattys mor var en af de modige kvinder, der 
turde sig stop. Da hun selv blev mor, lovede 
hun sig selv, at fik hun en pige, skulle hun 
ikke omskæres. ”Og hun holdt ord,” fortæller 
Latty.  
Latty var 10 år gammel da hun hørte sin 
mors historie. "Denne historie chokerede mig 
virkelig," fortæller hun. "Jeg kan ikke forstå, 
at børn kan gøres skade på en sådan måde, 
at de kan blive omskåret under dårlig eller 
ingen hygiejne." 

Hun besluttede at blive fortaler for at afslut-
te denne praksis. Da hun er en talentfuld 
sanger, indspillede Latty en sang om det, 
kaldet "Excision", som fik opmærksomhed 
over hele landet og sågar er afspillet på na-
tionale fjernsyns- og radiostationer. 
Latty har siden optaget endnu to sange om 
at gøre en ende på traditionen med omskæ-
ring. Og hun skabte en Facebook-side om at 
udrydde FGM. Hendes videoer er blevet set 
hundredtusinder af gange. 
 
"Der er nogle der lykønsker mig og opfordrer 
mig til at gå videre, men der er andre, der 
generer mig meget," sagde hun. "Jeg mod-
tager også meddelelser, der beder mig om at 
stoppe, at passe mig selv." 
Modstanden holder hende dog ikke tilbage. 
"Det er en sag jeg vil forsvare hele mit liv."  
 
Kilde til artikel og foto: Lis Garval på glo-
balnyt.dk og unfpa.org. TC 


