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Den alternative Nobel-pris – igen 

Endnu en burkiner har modtaget den prestigefyldte Right Livelihood Award, som ofte kaldes den 

alternative Nobel-pris. Det drejer sig om Yacouba Sawadogo, som modtager den for at have 

”forvandlet gold jord til skov og have vist, hvordan bønder kan genoplive deres jord ved en 

kombination af innovative løsninger og lokal, oprindelig knowhow”. 

“Jeg er meget beæret over at modtage Right Livelihood Award, som jeg håber vil hjælpe mig til 

at fortsætte mine bestræbelser for at beskytte skoven 

og naturen,” siger han i en pressemeddelelse fra fon-

den, ifølge globalnyt.dk. ”Jeg håber, at den legitimi-

tet, som denne pris indebærer, vil være med til at 

inspirere og opmuntre mange andre til at forny deres 

land til gavn for naturen, lokalsamfund og fremtidige 

generationer.” 

Når jeg i starten skriver ”Endnu en burkiner”, er det, 

fordi Naam-gruppernes grundlægger, Bernard Lédéa 

Ouédraogo, der døde sidste år, modtog prisen i 1990. 

Mere end nogen har han organiseret bønderne i det nordvestlige Burkina, hvor også Sawadogo 

hører hjemme, med udgangspunkt i netop de metoder, som Yacouba Sawadogo er blevet kendt 

for at udbrede yderligere. Det ville have glædet inspiratoren og organisatoren Ouédraogo at se 

en praktiker som ham modtage den samme pris for en indsats med det samme praktiske ind-

hold. 

Med prisen følger en million svenske kroner, som Sawadogo deler med fem andre modtagere, 

nemlig tre saudiarabiske menneskeretsaktivister, der sidder i fængsel, og to latinamerikanske 

aktivister, som arbejder mod korruption. TC. 

Læs mere her: zetland.dk/historie/seEXB0Dr-ae2KvJdE-5e967.   

 

Se filmen What Yacouba did next…  her: youtube.com/watch?v=wezxNnkcsW8  

 
 

 

 

Generalforsamling 2019 
 

Generalforsamlingen næste år afholdes lørdag den 6. april 2019 i VerdensKulturCenteret. 

Selve generalforsamlingen er kl. 15. Inden  –  kl. 13  –  vil Ole Dahl Rasmussen, der har arbej-

det på den danske ambassade i Ouagadougou, fortælle. 

Sæt allerede nu kryds i den nye kalender. 
 

 

 
Nyhedsbrevet er information mellem udgivelserne af vores blad ”Burkina Kontakt”, der udkommer 2 gange 

om året. Der kan sendes stof til: Ulrik Falk-Sørensen (ulrik.falks@gmail.com) eller Niels Hougaard 
(n.hougaard@get2net.dk). 
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De anklagede for kupforsøget i 2015 for retten 
 

 

Retssagen over mere end 80 anklagede i for-

bindelse med kupforsøget i 2015 blev startet i 

februar 2018, suspenderet i marts og er nu i 

fuld gang. Blandt hovedpersonerne er den tid-

ligere general Gilbert Diendéré, der som leder 

af præsidentens sikkerhedsgarde stod for det 

praktiske forsøg på en gennemførelse af pla-

nerne, og politikeren Herman Yaméogo (fra 

partiet UNDD og i øvrigt søn af landets første 

præsident).  

Begge forsøger de at retfærdiggøre kupforsø-

get. Sidst i oktober udtalte Herman Yaméogo i 

retten, at han glædede sig, da over det mis-

lykkede kupforsøg blev sat i værk – i et forsøg 

 

på at vælte den overgangsregering, der styre-

de landet i et år efter folkerejsningen mod Bla-

ise Compaoré: "Jeg har altid støttet militære 

regimer, der vælter regimer, der ikke overhol-

der forfatningen…” Han argumenterede desu-

den med. at overgangsstyret havde skadet 

landet og personligt ramt ham meget. Desu-

den erklærede han, at kupforsøget skulle have 

ført til frie valg, hvor også støtter af Blaise 

Compaorés tidligere styre kunne deltage. Ya-

méogo er blandt andet anklaget for medvirken 

til angreb på statens sikkerhed og for mord. 

Kilde: lefaso.net. TC 

 

 

Terrorisme i øst 
Et forsøg på situationsbillede 

Mens Burkina Faso efterhånden længe har 

brugt de fleste af sine militære og admini-

strative kræfter på at begrænse antallet af 

angreb i det nordlige, eksploderede hjemme-

lavede miner i august-september tre gange i 

det østlige, med adskillige dræbte til følge. 

Man er vant til at forskellige Al-Qaeda grup-

per hurtigt ”tager æren” for terrorhandlinger 

i Sahel-området, men foreløbigt har ingen 

taget ansvaret for disse nye angreb. Det kan 

ses som en bekræftelse på teorien om, at en 

ny gruppe er på banen, men endnu ikke 

melder klart ud. Under alle omstændigheder 

er det skræmmende, at det direkte truede 

areal nu synes udvidet.  

Det virker som en bevidst og sammenhæn-

gende strategi. På grund af Burkina Fasos 

traditionelle status som fredeligt og tolerant 

vil det være en vigtig sejr for terroristerne at 

destabilisere landet. De drømmer vel om at 

etablere et administrativt område fra det 

nordlige Mali og til det sydlige Sahel-område 

under deres kontrol, ikke mindst efter at 

kalifatet i Irak og Syrien er brudt sammen. 

Et angreb i oktober på gendarmeriet i Dori,

 der kostede to sårende gendarmer og en del 

materiel skade, bærer mere præg af Al-

Quedas sædvanlige metoder. Men samtidigt 

er der burkinere, der begynder at spørge sig 

selv, om forklaringen på en del af uroen skal 

findes i den kendsgerning, at et større antal 

soldater og betjente er frustrerede over at 

være blevet fyret i forbindelse med både 

folkeopstanden mod Blaise Compaorés styre 

i 2014 og forsøget på at vælte overgangssty-

ret ved et kup i 2015.  

Det er en kendsgerning, at der under Com-

paorés styre ikke var terrorproblemer i lan-

det. Om han havde en stiltiende aftale med 

terrorgrupperne, om at de ville ”frede” Bur-

kina, så længe han ikke afslørede deres le-

dere, når de gemte sig i Burkina, kan vi ikke 

vide.  

Vi kan egentlig kun konkludere med sikker-

hed, at billedet det seneste års tid er blevet 

alvorligere, fordi der ikke er udsigt til, at 

angrebene tager af i antal og styrke, og fordi 

modstanderne sandsynligvis repræsenterer 

flere grupper og måske forskellige interes-

ser.

 

  



  

 

Burkindi: for en ny revolution 
 

 
Overskriften er titlen på en ny 

burkinsk bog, som midt i okto-

ber blev sendt på markedet af 

den unge forfatter Arouna Louré.  

Han præsenterer sin første bog 

som et politisk essay, der "går 

ind for dybtgående politisk og 

social forandring for at udklække 

en ny herskende klasse. For ham 

mangler politiske ledere mere og 

mere troværdighed i den for-

stand, at de ikke har nogen "an-

svarsfølelse og modtagelighed 

over for folket". Nøgleordet fra 

titlen kender vi fra landets navn, 

og burkindi betyder integritet 

(herunder værdighed, sandhed 

og adskilligt andet) på mooré. 

 

Forfatteren nævner, at ordet 

revolution har en til tider mod-

stridende betydning for burkin-

ske politikere, og at dette forkla-

rer, hvorfor revolutionen fra 

2014 efter hans mening slog fejl: ” Fordi vi har overladt den 

politiske arena i dette land til folk uden overbevisning, fordi 

vi har overladt den politiske arena til opportunister." 

Bogen er udkommet på det burkinske forlag Sankofa & Gurli. 

TC.



 
 

 

 


