
Dialog mellem Jørgen Olsen, koordinator i Genvej til Udvikling, og Signe Marie Cold-Ravnkilde + Lotte 
Pelckmans, forskere på Dansk Institut for Internationale Studier – www.diis.dk  
 
19. maj fra Jørgen Olsen: 
 
Jeg har lige læst 
http://www.diis.dk/node/5030 
på Facebook. 
  
Jeg vedhæfter en artikel fra IRIN af 4. maj, som en af GtU's frivillige oversættere har skrevet i en dansk 
version. Jeg tænkte på at sætte den på Facebook og på www.gtu.dk/Nyheder.htm ; men hvad skal man 
dog tro? - Og begivenhederne udvikler sig. 
 
Globalnyt har skrevet http://globalnyt.dk/content/aftale-skaber-haab-om-fred-i-mali  
uden at der står mere end hos IRIN - spørgsmålet om kravet om charia nævnes ikke. 
  
Hvis det virkelig er rigtigt, at CMA (Koordineringen af Bevægelser i Azawad - JO) stiller dette krav, er 
udsigterne for fred minimale og CMA ude af trit med befolkningen i de tre regioner.  
  
GtU's mangeårige medlem og samarbejdspartner, Thyge Christensen, har i Gorom Gorom i det nordli-
ge Burkina Faso talt med maliere, som sagde, at antallet af tilhængere i de tre regioner af den islami-
stiske besættelse i 2012 nok lå på ca. 3.000 i alt ud af en befolkning på 1,3 millioner. 
 
IRIN plejer at have rimelig styr på sagerne; men her optræder følgende unøjagtigheder (rettet i den 
danske oversættelse - JO): 
  
Borgerkrigen i Libyen var ikke i 2001 (som IRIN skriver), men i 2011 - statskuppet i Mali var ikke i marts 
2011 (som IRIN skriver), men i marts 2012. 
  
Og så forstår jeg heller ikke denne her: 
« C’est un compromis qui ne répond pas aux revendications des rebelles portant sur un Azawad indépendant 

ou un Mali respectant la charia », a dit Benjamin Soares, chercheur principal au Centre d’étude sur 
l’Afrique de Leyde, à IRIN. 
 (oversat til dansk: ”Det er et kompromis, som ikke imødekommer de krav, oprørerne stiller om enten et 
uafhængigt Azawad eller et Mali, der respekterer charia-lovgivning,” siger Benjamin Soares, ledende 
forsker på Center for Afrika-studier i Leiden, til IRIN - JO) 
 
Da MNLA erklærede Azawad for uafhængigt i januar 2012 - før de islamistiske organisationer tromlede dem 

over ende og regerede et år frem - erklærede de at arbejde for en verdslig stat. Og det harmonerer meget 
dårligt med det indtryk, man generelt har af tuaregfolket (mine egne oplevelser i Niger mv.), at det skulle 

ønske en undertrykkende charia-lovgivning. 
 
Hvad fortæller jeres kilder om den aktuelle situation - ud over det, der står i de nævnte artikler? 

Jeg tænker især på CMA's folkelige forankring eller mangel på samme - set i lyset af det krav om cha-
ria-lovgivning, som IRIN fortæller om. 
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27. maj fra Signe Marie Cold-Ravnkilde og Lotte Pelckmans: 
 

Tak for din mail. V i har nu drøftet dine spørgsmål, som jo er omfattende, og ville 
nok kræver en længere rapport at besvare fyldestgørende, men nu får du nogle lidt 
korte svar omkring CMA og Sharia.    

Sharia skal ikke altid forstås i den radikale form vi så hos de militante. Der er afgjort 
et uafklaret spørgsmål om, hvilken rolle religion skal spille i politik.  

Mange steder f. eks. i forbindelse med retten til jord, arveret etc. er det ofte 
religionen man referer til. Men det er ikke det samme som voldelig Jihad.  Også her 
er det vigtigt at skelne.  

Det er måske ikke så overraskende at sharia er en del af CMA's krav, da man kan 
forestille sig alliancer og personer som Iyad Ag Ghali, stadig spiller en rolle i kulissen 
omkring CMA og forsøger at påvirke dagsordenen.1

 

I forhold til befolkningens opbakning til Azawad tror jeg du har ret i, at det er et 
mindretal og endda et mindretal af tuaregerne der bakker om Azawad's 
uafhængighed. Selv om de bruger navnet der egentlig dækker et større område der 
også rækker ind over Nigers grænser, er det ikke en del af tuaregdagsordenen i 
Niger, så vidt jeg har forstået. 

Der kan være familierelationer mellem tuareger i Niger og tuareger i Mali, men det 
er ikke den samme bevægelse og den politiske håndtering af oprørene har været 
forskellig i de to lande.  

 

                                                           
1
 Iyad ag Ghali er stifter og leder af Ansar Eddine, en af de tre islamistiske organisationer, der holdt Malis tre nordlige 

regioner (Timbuktu, Gao og Kidal) + en del af Mopti-regionen besat gennem 2012. De to andre var AQMI og MUJOA 
(JO).  


