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BAMAKO, 3. juni 2015 – Voldsbølgen som opflammer det nordlige Mali har fået antallet af 
flygtninge til at stige til mere end 100.000. En stor del af dem har et presserende behov for 
mad, vand og hjem, før regntiden begynder. 
 
Det er i den nordlige region Timbuktu, at situationen er mest kritisk. Ifølge vurderinger har 
23.000 personer forladt deres bolig i løbet af bare få dage for at undgå optrapningen af 
angrebene, der bliver begået både af oprørsbevægelser og af militser, som bliver kontrolleret 
af regeringen. 
 
Flere hovedaktører deltog ikke i ceremonien for underskrivelsen af fredsaftalen, der fandt 
sted i hovedstaden Bamako den 15. maj. Aftalen var blevet fremlagt som løsning på konflikten, 
som i flere år har hærget mellem den maliske regering, militserne, islamistiske 
fundamentalistiske grupper og tuaregiske oprørere. 
 
”Situationen udvikler sig meget hurtigt og vi har observeret en stor stigning af flygtninge fra 
lidt over 30.000 til 53.000 i Timbuktu-regionen på mindre end en uge”, siger Sally Haydock, 
nationaldirektør for Verdensfødevareprogrammet (WFP), til IRIN. 
 
I Gao-regionen er 2.200 personer blevet omplaceret. I Mopti-regionen har 1.600 personer 
forladt deres landsbyer og lejre siden april måned, hvilket får det totale antal mennesker, der 
er blevet omplaceret i deres eget land, op på lidt mere end 100.000 i Mali. 
 
Svære levevilkår 
 
Stridighederne i det nordlige Mali, som blandt andet består af angreb mod civilbefolkningen 
og ansatte i humanitære organisationer, fortsættes på trods af våbenstilstanden, de foreløbige 
fredsaftaler og det internationale samfunds forøgede engagement. 
 
Næsten alle, som har forladt deres bolig, bliver huset af modtagelsesfamilier, da der ikke 
endnu findes officielle lejre i Timbuktu-regionen.  
 
Et stort antal flygtninge har bosat sig i midlertidige hjem eller under træer, som kun beskytter 
lidt mod de voldsomme vinde og ørkenens trykkende hede. Størstedelen har hverken 
medbragt ting eller madvarer, da de er blevet tvunget til at forlade deres hjem uden varsel. 
 
”Vi har forladt Bintagoungou på grund af oprørerne, der har berøvet os vores hjem og 
beslaglagt vores ejendom”, siger Oumou Kola, 48 år. Hun har i starten af måneden fundet et 
tilflugtssted sammen med sin familie i byen Goundam, som ligger 40 km syd for 
Bintagoungou. 
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”De slog ofte vores mænd og børn”, siger Kola til IRIN. ”De har berøvet os mulighederne for at 
arbejde.” 
 
Behov 
 
Tilstedeværelsen af endnu flere flygtninge i titusindvis har yderligere forværret den allerede 
kritiske ernæringssituation, mens mere end 3 mio. maliere har svært ved at finde mad nok. 
 
En national undersøgelse af ernæringssikkerheden i starten af året foretaget af 
Systemnetværket for tidlig alarmering af hungersnød (FEWS-NET) konkluderede, at 410.000 
personer havde brug for øjeblikkelig hjælp til ernæring. 
 
Dette tal kommer til at stige, da ernæringsdepoterne svinder ind i løbet af den såkaldte 
svejsningsperiode, som almindeligvis starter i juni, dvs. den varmeste tid af året, mens den 
gamle høst slipper op, og før den næste høst kan høstes. Behovet siges endda at stige allerede 
nu som følge af tilstrømningen af flygtninge i denne uge.  
 
”Her nordpå producerer befolkningen ikke nok mad,” siger Callixte Kayitare, kontoransvarlig 
for WFP i Timbuktu. ”Hvis en familie eller et hjem huser bare nogle få personer, vil deres 
madreserver blive tømt hurtigere.” 
 
”I øjeblikket lever vi under meget usikre forhold, fordi de personer, som huser os, selv er 
meget fattige. Vi har børn, hvoraf nogle er studerende, som har mistet næsten et helt års 
skolegang.” 
 
Forsøg på at hjælpe 
 
Usikkerheden i det nordlige Mali, hvor hæren i 2012 blev forfulgt af de oprørske grupper med 
hjælp fra flere islamistisk fundamentalistiske grupper, udgør endnu en udfordring for de 
ansatte i humanitære organisationer, som forsøger at yde hjælp til den flygtede del af 
befolkningen og til dem, der tager imod flygtningene.  
 
Den Internationale Røde Kors Komité afbrød i marts al sin aktivitet uden for byzonerne som 
følge af et dødeligt angreb mod et af dens køretøjer. I starten af måneden evakuerede den 
spanske organisation Handling Mod Sult (ACF) den mindst nødvendige del af personalet fra 
regionen efter drabet på en af de ansatte. 
 
De humanitære hjælpeorganisationer, som er blevet tilbage, såsom kontorerne for FN, OCHA, 
WFP, Handicap International samt flere lokale partnerorganisationer, fortæller, at de har 
planlagt at uddele forsyninger, bl.a. madvarer, inden slutningen af måneden. 
 
”Vi havde forberedt os på svejsningsperioden, således at vi hurtigt kan skride ind i starten af 
krisen”, siger Maude Berset, som arbejder for WFP i Bamako. 
 
Men på grund af situationen efter angrebene og vejenes dårlige tilstand bliver tiden brugt på 
at uddele forsyningerne til trængende mennesker inden starten af regntiden.  



”Det er en logistisk udfordring at skulle bringe forsyningerne helt til Timbuktu, men vi har 
allerede gjort det før, og vi har forberedt os godt”, siger Ngolo Diarra fra OCHA. 
 
Manglende beskyttelse 
 
MINUSMA, Missionen for Forenede Nationer i Mali, har udstationeret 9.000 soldater til 
fredsbevarelse i Mali, og Frankrig har udsendt omkring 1.000. Den maliske hær er ligeledes til 
stede i den nordlige del af landet. Det er dog meget vanskeligt at forudse angreb mod 
civilbefolkningen, især i isolerede landsbyer. 
 
”De gør deres bedste med hensyn til beskyttelse, men det er et øde område”, siger oberst 
Souleymane Maïga, en talsmand for den maliske hær. ”Der er ingen veje, og soldaterne kan 
ikke sørge for sikkerhed i hver eneste landsby i ørkenen.” 
 
Nogle af de bevæbnede grupper er oprindelig fra regionen og kender den rigtig godt, tilføjer 
obersten. Det gør det nemmere for dem at udføre angreb i smug. 
 
”Voldsmændene stak af, inden soldaterne ankom”, siger han. 
 
Sundhedssituationen er også foruroligende, især i lejrene. 
 
”Når folk er stuvet sammen i lejre uden adgang til drikkevand eller personlig hygiejne, er der 
altid en risiko for kolera og andre sygdomme”, siger Alassane Aguili, som er repræsentant for 
den afrikanske udviklingsorganisation Africare. 
 
Ifølge Africare er adskillige tilfælde af diarre er allerede blevet registreret i denne uge, især 
hos små børn. 
 
Ingen steder at tage hen 
 
Der er ikke mange muligheder for de folk, der forsøger at flygte fra landsbyer rundt om 
Timbuktu på grund af den ufordelagtige geografiske placering – mellem floden Niger og den 
barske Sahara-ørken. 
 
Nord for dette område fortsætter oprørerne og bevæbnede kriminelle med at angribe 
landsbyer og nomadelejre. 
 
FN og de humanitære organisationer forklarer, at de forsøger at finde ud af, om de personer, 
der for nylig er flygtet, regner med at slå sig ned på lang sigt eller vende hurtigt hjem. 
 
Men eftersom angrebene fortsætter, siger Aguili, at han tvivler på, at de snart vender hjem. 
 
”Deres huse er blevet udplyndret og deres marker er blevet ødelagt”, siger han til IRIN. ”De 
har ikke længere noget at vende tilbage til.” 
 
Kola siger, at hendes familie ville vende tilbage til Bintagoungou, hvis omstændighederne 
havde været sikre og hvis folk havde kunnet arbejde uden frygt. 


