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Øjebliksbillede af Niger og Mali 
v/ Karl-G. Prasse 

 
Niger og Mali og det meste af det såkaldte Sahel-

område syd for Saharas sydlige rand befinder sig i 

øjeblikket i en miljømæssig krisesituation. Mali 

har dertil fået et nyt tuaregoprør i nord at slås 

med, startet den 17./1. 2012.  
 

Nødhjælpsorganisationer fra de rige lande (som 

selv er i finansiel krise) arbejder på højtryk for at 

afhjælpe den værste nød, og selv GtU har en 

indsamling i gang for at give et bidrag til de 

tuaregiske interne flygtninge i Mali. Andre er 

flygtet til nabolandene, herunder Niger. 
 

Tuaregoprøret i Mali er startet af hjemvendte 

emigranter til Libyen, som har kunnet udnytte 

situationen efter Mu’ammar Qaddhâfis fald og 

død til at tage højmoderne våben og køretøjer med 

fra den libyske hær, som de var indrulleret i. 

Mange havde fået kone og børn i det fremmede 

land og har taget dem med til Mali. Deres påskud 

til at starte et oprør er, at den malisiske regering 

ikke har overholdt betingelserne i den foregående 

fredsaftale, først og fremmest udviklingshjælp til 

tuaregområderne i nord med 10 % af 

statsbudgettet og integrering af tuareger i hær, 

politi og administration. Hvilket er så sandt, som 

det er sagt, bortset fra at man kan diskutere, hvad 

årsagen er (fattigdom?). GtU har tidligere arbejdet 

med udvikling af oasen Tesälitt i nord. 
 

Islamister (marokkansk Al-Qâ’ida (AQMI) og 

Ansâr Eddîn (Religionens Støtter) fisker i rørte 

vande, men tuaregerne hævder, at de gør, hvad de 

kan for at holde dem på afstand. Store dele af 

området nord for Nigerfloden er i oprørernes 

hænder og de har erklæret området for en 

selvstændig stat (Azäwad). 
 

Præsident Amadou Toumani Touré blev afsat den 

22./3. ved et militærkup for ikke at være i stand til 

at dæmme op for oprøret, men efter stærke interne 

og internationale protester overgav de den 12./4. 

atter magten til en midlertidig civil præsident, 

Diouncounda Traoré, som fik til opgave at 

organisere nyt legalt præsidentvalg snarest. 
 

Niger siges at være det hårdest ramte land i Sahel-

området. Halvdelen af befolkningen småsulter og 

underernærede børn er et hyppigt syn og en fare 

for landets fremtid, alt sammen forårsaget af 

stadig hyppigere tørke, svigtende høstudbytte og 

deraf følgende sygdomme. Den politiske situation 

er stadig ustabil efter et militærkup den 18./2. 

2010 mod præsident Mamadou Tandja, som 

nægtede at gå af ved sin embedsperiodes udløb. 

Der indsattes en midlertidig præsident, 

militærmanden Salou Djibo. 7./4. 2011 indsattes 

ved legalt valg Mahamadou Issoufou, som har til 

opgave at organisere parlamentsvalg snarest, og 

landet synes nu på vej til normale tilstande. 

Premierminister er Brigi Rafine.  
 

Tuaregerne holder sig i ro og hævder lige som i 

Mali at holde stærk distance til islamisterne. De 

vil desuden ikke på vilkår blandes ind i oprøret i 

Mali og snakken om en tuaregisk ørkenstat. 
 

Oprettelsen af en (tuaregisk) Sahara-stat er en 

gammel drøm, som stammer i hvert fald fra 1807, 

hvor amänokalen (landshøvdingen) for de østlige 

Iwellemmedän-stammer, Eljilani ägg-Ibrahim, 

drømte om at forene alle Iwellemmedän- og Ayr-

tuareger med støtte fra khalifatet i Sokoto (Nige-

ria). Han stødte dog på uovervindelig modstand 

og døde som landflygtig i Sokoto. - Senere kom 

franskmændene, i 1950-60, til at bidrage til ideens 

genopvækkelse, idet de under afviklingen af 

koloniriget fattede planer om at skabe en fransk 

Sahara-stat, hvor de kunne kontrollere råstof-

udvindingen. Faktisk skrev fremtrædende 

tuareger, hvoriblandt sultanen af Ayr, til General 

de Gaulle og bad om oprettelse af en tuaregisk 

stat, da de ikke kunne acceptere at blive regeret af 

”slaver”,
1
 et klart indicium på, at de helt havde 

misforstået situationen. Det strandede dog på 

indædt modstand fra de omkringliggende lande, 

der selv ønskede at få udbyttet af 

naturressourcerne. 
 

Ejerskabet til naturressourcerne i forening med det 

faktum, at der ikke findes og aldrig har fandtes en 

tuaregisk politiker, der har et klart billede af, 

hvorledes en tuaregstat skal organiseres, for slet 

ikke at tale om, hvorledes andre folkeslag skal 

integreres i den, gør tanken helt urealistisk.  

Det som giver mest håb for regionen, er det stærkt 

voksende ønske om ægte demokrati i den menige 

befolkning.  

                                                 
1
 Adskillige mennesker tilhørende sorte folkeslag er 

gennem århundreder taget som slaver af tuaregerne. 


