November 2022

Kære venner.
Situationen i Burkina Faso har ikke ændret sig til det bedre, siden vi sidst skrev brev til
støtteforeningens medlemmer, nemlig i juni 2022. Vi kunne sidste gang fortælle, at Paul-Henri
Damiba havde taget magten i landet ved et militærkup den 31. januar 2022. Denne gang kan vi
fortælle, at Ibrahim Traoré (34 år gammel) den 30. september 2022 tog magten ved et nyt
militærkup. Altså to militærkup inden for en periode af ni måneder. Traoré har udtalt, at det er
hans hensigt at finde nye partnere, og chefen for den russiske Wagner-gruppe har udtalt, at han
støtter den nye præsident, og man kan da også ved enhver større forsamling af folk få øje på det
russiske flag. Sahel området har sagt farvel til de franske soldater, operation Barkhane, der på et
tidspunkt havde 5.500 soldater stationeret i området. De ca. 100 danske soldater, der ankom til
Mali i januar 2022 som en del af den fransk ledede operation, blev af den maliske regering
erklæret for uønskede og blev sendt tilbage en uge efter deres ankomst. De anti-franske og antivestlige følelser har fundet grobund i området.
Den 5. november, altså for en uges tid siden, havde Venskabsforeningen Burkina Faso-Danmark
besøg af Mohamed Mohamoud Ould fra Burkina Faso, der holdt foredrag om situationen i Burkina
Faso. Mohamed er præsident for foreningen TARTIT, der arbejder i det nordlige Burkina Faso og er
støttet af CISU. I sit foredrag kom Mohamed ind på, hvad der kunne være årsagen til terrorismen i
det nordlige Burkina og nævnte mødet mellem en vestlig civilisation og en arabisk-muslimsk
civilisation som en af grundene. En anden kunne være en kamp om, hvem der kontrollerer
naturressourcerne i området. Ifølge Mohamed er 60% af Burkina ikke under statens kontrol.
Udgangspunktet for terrorismen er det libyske regimes og Gaddafis fald. Dette medførte, at
mange lejesoldater vendte hjem fra Libyen med mange våben. I 2014 blev præsident Blaise
Compaoré væltet, og siden da har den ene terrorhandling afløst den anden, med mange
forfærdelige følger for Burkina Faso. Mange mennesker er døde, 4.148 skoler er lukkede og
næsten 700.000 elever får ikke undervisning. Næsten 2 millioner er ”internally displaced”, har
altså forladt deres hjemsted for at søge sikkerhed andetsteds. Ifølge Mohamed bruger Burkina
Faso 25% af statsbudgettet til militæret i kampen mod terrorismen. Til sammenligning blev det i
Danmark i marts 2022 – som led i det nationale kompromis - besluttet gradvist at løfte det danske
budget til forsvaret til 2% af BNP.
Den nye præsident i Burkina Faso har startet rekruttering af 15.000 nye soldater nationalt, og ud
over det skal der rekrutteres 35.000 kommunale soldater, VDP (Volontaires pour la Défense de la
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Patrie) , altså et kontingent af frivillige i hver kommune. I Saaba kommune, hvor Association
Kologh Naba ligger, skal der rekrutteres 100 frivillige.
Situationen i Association Kologh Naba
Den ustabile situation går naturligvis også hårdt ud over AKN. Der kommer fortsat ingen gæster i
restauranten og de har ingen indtægter udover lidt vandsalg og det, der kommer fra salget af
deres varer i Danmark. Madi, som er leder af Associationen, skrev til os i juni måned, at fødevare
situationen var meget vanskelig. Medlemmerne har svært ved at skaffe penge nok til at købe
fødevarer. Bestyrelsen i Støtteforeningen besluttede derfor at donere et beløb til nødhjælp til
Associationen, således at de kunne købe en sæk ris eller majs til hver af de 52 medlemmer. Det
blev i alt 10.400 DKK, som blev sendt af sted den 22. juni 2022. Nedenfor ses nogle billeder fra
uddelingen af ris den 8. juli 2022.

Støtteforeningen i Danmark er i kontakt med Madi i Burkina Faso stort set engang om ugen, men
det er meget begrænset, hvad de har at berette. Livet har jo ændret sig totalt på stedet, idet der
ingen gæster er og derfor heller ingen lokale indtægter. Af og til hører vi om, at der er gået hul på
taget i et af de smukke huse, idet det har regnet voldsomt. Vi beder dem selv reparere husene og
håber på, at der kommer bedre tider og gæster igen. Sidst hørte vi, at fryser og køleskab i
køkkenet var holdt op med at fungere, og at der skulle købes nye batterier. Hvis der kom gæster i
restauranten, ville dette være et meget alvorligt nedbrud, men da der for øjeblikket ikke er brug
for fryser og køleskab, synes vi ikke, det er hensigtsmæssigt at bruge de sparsomme midler på
dette.
For et par år siden blev der plantet masser af papaya og mangotræer i haven. Ifølge Madi vokser
træerne fint, og man regner med, at de snart vil bære frugt.
Salg af varer
I juni måned 2022 fik vi varer hjem fra Burkina Faso. I 2022 har vi frem til midten af november
solgt for i alt 73.233 kr. hvilket vi synes er et flot resultat. Det er indtægterne fra salget i Danmark,
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der gør, at vi kan betale et par lønninger i Burkina Faso og købe de produkter, kvinderne
fabrikerer. Vi sælger dels til nogle Fair Trade butikker, dels til venner af foreningen, der så sælger
videre, og endelig ”ved stalddøren”, hvilket vil sige, at kunderne kommer og køber direkte fra Elses
lager i Ellinge Lyng. Endvidere deltager vi i forskellige markeder, ikke mindst Vig marked, der har
åbent hver lørdag i sommersæsonen. Den 13. november deltog vi i et julemarked på hotel Højby
Sø, og i begyndelsen af 2023 har vi et par foredrag i ordrebogen, med efterfølgende varesalg.
Vores mest eftertragtede vare er så absolut vore viskestykker. Faktisk har vi næsten ingen tilbage
fra sidste forsendelse, selv om vi købte 750 stk. Vi har bestilt 1000 stk. i år og håber, at der snart
afgår en container fra Ouagadougou.
Vi har mange rigtig gode julegaveidéer på lager, f.eks. kæresteduge, duge, dækkeservietter, syede
forklæder, grydelapper m.m. Gå ind på hjemmesiden www.kologh-naba.org og kontakt Else, hvis
du ønsker at købe noget.

Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår, og vi håber, at det nye år vil
være det år, hvor situationen i Burkina Faso ændrer sig, så den positive udvikling, der var i gang før
2014, kan videreføres.
Venlig hilsen
Elsebeth Hansen og Else Trærup
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