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Indsamling til Tessalit 
 

Hjælp menneskene i oasebyen gennem 

en alvorlig krise!  
 

Tuaregiske mænd af malisisk nationalitet, som i 

en årrække var ansat i Libyens hær, er efter 

Gadaffis fald vendt tilbage til det nordlige Mali  

(regionerne Timbuktu, Gao og Kidal) og har 

markant styrket fronten, MLNA, som fører 

væbnet kamp mod den malisiske stats hær. 
 

Fra adskillige byer og landsbyer i det nordlige 

Mali er indbyggerne flygtet for at undgå at 

komme i klemme i de hårde kampe, som har 

kostet snesevis af liv på begge sider. Intet tyder 

på, at den brede befolkning bakker op om den 

væbnede kamp.  
 

Tessalits indbyggere befinder sig i en lejr i 

ørkenen, hvor de konstant mangler mad, tæpper 

og medicin. Tessalits folkevalgte borgmester og 

viceborgmester samt den kvindelige 

departementsborgmester er blandt de flygtede.  

De deltager i organiseringen af at skaffe nødhjælp 

- sammen med Rousmane Ag Assilakane, 

mangeårig kontaktperson for den belgiske 

organisation Autre Terre.  

På www.tamoudre.org/urgence/2619 fås nærmere 

oplysninger, mest på fransk; men der er også et 

indlæg på engelsk, fra en tuaregisk musikgruppe 

ved navn Tinariwen. 
 

Som erfarne GtU-medlemmer husker, arbejdede 

Autre Terre /Terre og GtU i mange år sammen 

med Tessalits befolkning om opbygning af først 

en gipsfabrik, der viste sig urentabel, og senere et 

omfattende og indtil de seneste begivenheder 

velfungerende gartneriprojekt. 
  

GtU besluttede ekstraordinært at støtte Tessalits 

befolkning ved helt akut den 15. februar 2012 at 

sende 300 euro (= 2.233 kr.). Vi udsendte en appel 

pr. mail og via vores hjemmeside, som mange 

allerede har reageret på.  
 

Hvis du/I ønsker at støtte Tessalits befolkning i 

den svære situation, bedes du indbetale et 

beløb på reg. 1551, konto 00 06 30 08 04 og 

skrive Tessalit i meddelelsesrubrikken!  
 

Tak for al hidtil indkommen støtte!  

Tak for kommende støtte til Tessalit! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto: Jørgen Olsen) 
 

Housseïni Akanawa 
 

landsbyleder i Amataltal, Niger, døde den 11. 

januar 2012, 64 år. Med sin stilfærdige autoritet 

og indlevelsesevne bidrog han betydeligt til det 

fredelige samvær mellem landsbyens og egnens 

etniske grupper, fulbeerne, hausaerne, igdalenerne 

og tuaregerne. 
  

Billedet er taget i Røde Kors genbrugsbutikken i 

Suldrup i Himmerland, da Housseïni i oktober 

2011 besøgte Danmark sammen med 

generalsekretær for Kooperativet i Amataltal, 

Ghabdouane Mohamed. 
 

Æret være mindet om Housseïni! 

 

Emmaus-lejr i Rumænien 
 

30. juli - 2. september gennemføres for første 

gang en international Emmaus-arbejdslejr i 

Rumænien, nærmere bestemt ved byen Tirgu Jiu. 
 

Hvis du går ind på www.gtu.dk/Nyheder.htm, kan 

du finde en kort notits og derfra klikke til en 

engelsksproget præsentation af lejren med links til 

flere oplysninger.  

 

Forvarsel om generalforsamling 

i Genvej til Udvikling 
 

Generalforsamling afholdes søndag den 10. juni 

fra kl. 13 til 18 hos Ingelise og Flemming Nielsen, 

Slagkrogen 23, Odense SØ. Indkaldelse i nr. 111.  
 

http://www.tamoudre.org/urgence/2619
http://www.gtu.dk/Nyheder.htm

