
Nyheder fra Mali – formidlet af Venskabsforeningen Danmark - Mali 

Trænger du til at opleve spændende kultur i Mali, så besøg festivalen i Segou 
http://festivalsegou.org/ den 4. – 8. februar 2014. Sådan lyder opfordringen fra Marisa Segala. 
Hun bor i Odense og har været frivillig på festivalen i flere år. Om to uger tager hun igen til Segou 
for at arbejde med multimediedesign, kontakt til presse og internationale gæster på festivalen. 
Hun er desuden tilknyttet kulturcentret Koré i Segou http://koresegou.com/ og 
http://koresegou.com/ikam-institut-kore-des-arts-et-metiers/ med uddannelser indenfor kunst, 
design og musik. 

I år spiller vores egen Moussa Diallo desuden på festivalen i Segou. 

Den 30. og 31. januar 2015 bliver der holdt en festival i Bamako ved navn Spot On Mali Music. 
Center for Kultur og Udvikling og Spot Festivalen i Århus er involverede, men jeg har ikke fundet 
nærmere oplysninger om festivalen, og hvor den foregår. Læs mere om initiativet her 
http://www.spotonmalimusic.org/ 

I april og maj kommer den malinesiske guitarist og sanger Mariam Koné til Danmark. Her er en 
præsentation af hende http://clickandroll.com/Mariam-Kone-dansk-tour-2015.pdf Hun har 
tidligere været på udvekslingsophold på det Jyske Musikkonservatorium i Århus. 

Vi kan glæde os over, at det foreløbigt er lykkedes at stoppe ebola i Mali. Fem mennesker døde af 
sygdommen, og to blev raske. Det lykkedes at isolere næsten alle de personer, som havde været i 
kontakt med de syge. Der bliver af og til taget prøver ved mistanke om ebola, men der har ikke 
været nye tilfælde af sygdommen. 

Malis finanslov for 2015 er netop vedtaget i Nationalforsamlingen. Der er afsat penge til 710 nye 
ansatte i undervisningssektoren, de 98 er administrative medarbejdere. Inden for 
sundhedsvæsenet er der bevilget 350 ekstra sundhedsmedarbejdere, og der er ligeledes afsat 
midler til 350 ekstra personer i det civile beredskab, der bekæmper brande, oversvømmelser og 
redder folk fra ulykker. Hæren bliver øget med 4.000 soldater, og politiet får tilført 750 ekstra 
ansatte. Endelig bliver der ansat 250 nye medarbejdere i retsvæsen og fængsler. 

Vi håber, at 2015 bliver året med de gode nyheder fra Mali! 

En række af vores medlemmer er med i foreninger, som har succes med projekter i Mali. Læs mere 
om dem og støt dem! Mangler jeg eksempler på medlemmers aktuelle projekter i Mali, så skriv 
tilbage. 

International Kontakt samarbejder med landsbyen Pah i Dogonbjergene om blandt andet skole, 
sundhed og udvikling af erhverv http://www.iknet.dk/ 

Vedvarende Energi arbejder med projekter, som beskytter miljøet og forbedrer indtægterne i 
landsbyer http://www.ve.dk/mali-og-orkenen 
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Skolen i Biry har i samarbejde med landsbyen Biry etableret og bygget en skole i landsbyen i 
Dogonbjergene http://www.skolenibiry.dk/  
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