Burkina Faso
Burkina Faso ligger i Vest-Afrika og navnet
betyr «landet til det ærlige folket».
Innbyggerne er kjente for å være spesielt
imøtekommende og hjertelige, og de anser
seg selv til å være et av de mest vennlige og
gjestfrie landene i Afrika.

utgjør størstedelen av Burkina Fasos
økonomi, og sysselsetter de flest burkinere.
Det bor rundt 13,9 millioner i Burkina Faso
og landets befolkning består av et stort antall
etniske grupper. Hovedstaden
er Ouagadougou.
Burkina Faso blir regnet som et av verdens
mest fattige land. Landet har en ung
befolkning hvor nesten halvparten av
innbyggerne er under 15 år.
Befolkningstilveksten er høy, men forventet
levealder er ikke høyere enn 46 år. Omtrent
to av tre burkinere bor på landsbygden, men
innflyttingen til byene er stor. Skolevesenet
har dessverre store mangler og andelen
analfabeter er blant de høyeste i verden.

Burkineres sinnelag står i stor kontrast til
landet selv, som er ganske karrig og uten
store naturrikdommer eller kystlinje.
Landet grenser til Mali i nord, Niger i
øst, Benin i sørøst, Elfenbenskysten, Ghana og Togo i sør og ble frem til
1984 kalt Øvre Volta.
Burkina Faso har et tropisk klima med to
årstider, tørke og regntid. I det nordlige
Burkina Faso kan du finne ørkener, mens det
i sør er elver og i sørvest grønne landskaper
med jordbruk og skog, og fantastiske
klippeformasjoner. Jordbruk og buskap

Burkinere hilser høflig og interessert på alle
de møter, det er en viktig del av deres kultur
og måte å knytte vennskap på. Som en noe
mer reservert nordmann kan dette være litt
av en utfordring, men likevel lurt å gjøre det
samme så man ikke blir oppfattet som
uhøflig og avvisende. Husk bare på å da alltid
bruke høyre hånd til å hilse med, spise,
betale for varer … Rent generelt så er de
fleste respektfulle overfor fremmede, og
spesielt da kvinner. Du vil sjelden se folk gå
barbent eller med lite klær. Det er et
konservativt land, og man bør kle seg
deretter. Burkina Faso er et fransktalende
land med mange ulike stammespråk. Det vil
være en fordel å kunne fransk, men ikke
nødvendig, da framtidige adoptivforeldre vil
ha tilgang på engelsk tolk.

Burkina Faso har vært kolonialisert av
Frankrike men vant sin selvstendighet i 1960.
Landet er nå en republikk med
flerpartisystem, og hvor Roch Marc Christian
Kaborés er landets president.
De som velger å adoptere fra Burkina Faso er
vi sikre på vil sitte igjen med mange fine og
unike inntrykk og opplevelser fra sitt
opphold, både i forbindelse med selve
adopsjonen og oppholdet i landet.
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