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Bamako, den 4. maj 2015 (IRIN)  
 
De seneste år har ikke været lette for Mali, som har oplevet en uafhængighedserklæring, et statskup, 
et oprør, en magtovertagelse i nord af en islamistisk gruppe, en fransk militærintervention, en 
gidseltagningskrise, en guerillabevægelse, en foreløbig fredsaftale og, endelig, en våbenhvile i februar 
måned.  
 

I betragtning af uroens omfang er der intet overraskende i, at de to sidste punkter – fredsaftalen og 
våbenhvilen – i dag er alvorligt truede.  
 

De tuaregiske oprørere har længe kæmpet for uafhængighed – eller i hvert fald øget selvstændighed – 
for et stort område i Nordmali, som de kalder Azawad. Separatisterne trækker ratificeringen af den til 
dato seneste fredsaftale i langdrag, og de nylige konfrontationer får generalsekretær for FN, Ban Ki-
moon, til at erklære, at en tilspidsning af situationen truer.  
 

Følgende er en oversigt over de begivenheder, der har ført til den nuværende situation, og hvad man 
kan forvente vil ske fremover:  
 
Hvordan er det kommet så vidt?  
 

I årtier har mønsteret været følgende: et oprør blandt tuaregerne fulgt af forhandlinger om fred, 
derefter stigende utilfredshed, og konflikten blusser op igen. Sagen har imidlertid taget en ny drejning 
med borgerkrigen i Libyen i 2011, hvorunder adskillige tuaregiske oprørere deltog som lejesoldater. 
Derfra vendte de tilbage, mere erfarne og tungere bevæbnet.  
 

Præsident Amadou Toumani blev kritiseret for den måde, han ledede oprøret på, og han blev fjernet 
fra magten ved et statskup i marts 2012, hvilket gav oprørerne mulighed for at tilkæmpe sig magten 
over flere byer i nord ved hjælp af et stadigt stigende antal islamistiske protestgrupper. Tuaregerne 
proklamerede Azawads uafhængighed, og islamisterne indførte sharia i området. Den provisoriske 
regering i Bamako appellerede om hjælp, hvorefter den franske hær tog initiativ til Serval-operationen 
med det formål at trænge islamisterne ud af Nordmali. Missionen blev afsluttet i juli 2014 og erstattet 
af en antiterror-operation, som dækkede hele Sahel-regionen og blev ledet først af Frankrig, siden af 
Tchad.  
 

I mellemtiden generobrede de tuaregiske oprørere byen Kidal i nord i maj 2014. Dette nederlag, samt 
oprørernes fortsatte fremrykning mod syd - i retning af den regionale hovedby Gao og mod Menaka 
ved grænsen til Niger, overbeviste Malis regering om, at man igen måtte forsøge at opnå en 
fredsaftale.  
 

Præsident Ibrahim Boubacar Keïta og de institutionelle observatører havde håbet, at man kunne opnå 
en aftale i sidste måned efter otte måneders intense forhandlinger. Men Koordinationen af 
Bevægelser for Azawad (CMA) – en koalition af tuaregiske oprørere og separatistgrupper bestående af 
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arabere og fulaniere - nægtede at underskrive, idet de hævdede, at aftalen ikke imødekom til deres 
krav til ”en geografisk, politisk og juridisk enhed”.                                
 

Hvilke spørgsmål er uafklarede?  
 

Det er væsentligt, at den seneste aftale går på yderligere tildeling af magt og ressourcer til Nord, uden 
dog at garantere totalt politisk selvstyre.  
 

I stedet for at tillade en uafhængig enhed bestående af de tre regioner i nord (Gao, Kidal og Timbuktu), 
så understreger aftalen nødvendigheden af en forsoning i Mali, præsenteret som en sekulær nation, 
som skal forblive forenet. ”Det er et kompromis, som ikke svarer til kravene”.  
Aftalen foreslår tildeling af mere magt til de valgte, regionale forsamlinger og til lederne i Nord, samt 
at tilbyde regionerne i Nord en øget repræsentation i regeringsinstitutionerne.  
Ifølge observatørerne er formålet med at bruge udtrykket ”sekulær identitet” at moderere oprørernes 
ønsker.  
 

”Det er et kompromis, som ikke svarer til oprørernes krav om et uafhængigt Azawad eller et Mali, som 
respekterer sharia”, udtaler ledende forsker hos Center for Afrikastudier i Leiden, Benjamin Soares, til  
IRIN.  
 
Hvor står vi nu?  
 

Bruce Whitehouse, kulturantropolog ved universitetet Lehigh i Pennsylvania, vurderer, at afstanden 
mellem regeringen og oprørerne aldrig har været så stor.  
 

”Der er grupperinger i de to lejre, som modsætter sig den mindste indrømmelse”, udtaler han til IRIN. 
Vi har altid vidst, at et stort antal militante separatister aldrig ville gå med til noget mindre end 
uafhængighed. Samtidig øges omtalte modstand imod aftalen i Bamako.”  
 

Mens regeringen og oprørerne i Nord tøver, så forringes sikkerheden fortsat.  
”Enhver yderligere forsinkelse af ratificeringen og implementeringen af fredsaftalen kan kun være til 
fordel for terrorristgrupperne, hvis trusler i området intensiveres, med befolkningen som de primære 
ofre”, udtaler Radhia Achouri, talskvinde for MINUSMA – FN’s fredsbevarende mission i Mali – til IRIN.  
 

Algeriet (den primære mægler), MINUSMA, den Afrikanske Union, Frankrig samt Malis nabolande 
betragter fredsaftalen som et absolut nødvendigt skridt imod genoprettelse af orden og sikkerhed i 
Nord. Den observerede forsinkelse er en følge af gentagne konflikter mellem oprørsgrupper og Malis 
hær, konflikter grupperne imellem, tilbagetrækning af sikkerhedsstyrker fra diverse zoner og en 
genopblussen af angreb på hjælpearbejdere og civile.  
 

Den manglende evne til at finde en løsning på krisen øger frustrationen og nærer den islamistiske 
ekstremisme. Ifølge pålidelige kilder i regionen har grupper som Ansar Dine og Al-Qaida i Islamisk 
Maghreb (AQMI) intensiveret rekrutteringen af unge arbejdsløse, som er frustrerede over den aktuelle 
situation.  
 

Hvad vil fremtiden byde på?  
 

FN’s sikkerhedsråd har straks pålagt de tre største separatistgrupper at ratificere aftalen senest 
15.maj, hvis de vil undgå sanktioner.  
 

Sidste mandag sagde en talsmand fra CMA, at oprørerne var villige til at underskrive den aftale, som 
blev udarbejdet under møderne i februar i Algier, men at det først var nødvendigt med yderligere 
drøftelser.  



En af de vigtigste forskelle mellem denne fredsaftale og de tidligere er den omfattende inddragelse af 
det internationale samfund, som har spillet en større rolle i forhandlingsfasen, og som har forpligtet sig 
til at omsætte alt dette til handling under den kommende implementering.  
 
”At nå til enighed er det letteste.”  
 

Gilles Yabi fra den vestafrikanske tænketank WATHI har udtalt, at det internationale samfund – især 
Malis nabolande – helt klart har lagt pres på konfliktens parter. ”Enhver, der afslog at underskrive den 
aftale, der blev opnået i Algier, ville blive gjort ansvarlig, hvis fredsprocessen slog fejl”, erklærede Gilles 
Yabi til IRIN.  
 

Selv om fredsaftalen skulle blive ratificeret inden 15. maj, så drejer det sig imidlertid kun om første 
fase. Tidligere har gennemførelsen af aftalerne krævet mere end tre faser, for til slut at mislykkes på 
grund af en kamp om indflydelse mellem de forskellige fraktioner.  
 

”At nå til enighed er det letteste, det svære ligger i gennemførelsen, og det er derfor, de tidligere 
fredsaftaler er slået fejl”, siger Gilles Yabi.  
 

Afvæbningen og reintegreringen af de tuaregiske soldater i Malis hær kunne medvirke til at 
fremskynde processen. Det er imidlertid sådan, at de fortsatte konfrontationer og regeringens forsøg 
på at mobilisere de arabiske og tuaregiske militser, som er tro mod Bamako, alvorligt har svækket 
tilliden de forskellige parter imellem. ”Selv om de væbnede grupper har underskrevet aftalen om 
afvæbning inden for et år, er det lidet sandsynligt, at oprørerne afleverer våbnene, inden de politiske 
reformer er på plads”, vurderer Gilles Yabi, som mener, at alene de elementære, strukturelle 
forandringer vil vare op til 18 måneder.  
 

Uanset hvad sker i de kommende uger, så har fredsprocessen i Mali stadig lang vej foran sig 


