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Tessalit: I islamisternes land 
 

- af Jacqueline Dupuis, fransk geograf og kender af tuaregisk kultur 

- original version http://www.tamoudre.org/touaregs/societe/p9664tessalit-au-pays-des-

islamistes.html  

- oversat af Lise Bundgaard 

- fodnoter af Jørgen Olsen. 
 

Velkommen til 

Ret jer efter islamisk lov 

Indførsel af cigaretter forbudt 

Kvinder skal ledsages af en retmæssig mand 
 

 

 
 

Skilt ved indkørslerne til Tessalit 
(foto: Ahmed ag Zouemar) 

 

 
 

Skiltet ovenover tæt på 
(foto: Ahmed ag Zouemar) 

 

http://www.tamoudre.org/touaregs/societe/p9664tessalit-au-pays-des-islamistes.html
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http://www.tamoudre.org/touaregs/societe/tessalit-au-pays-des-islamistes.html/attachment/ahmed-ag-0145
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Velkommen i klubben! Klubben for alt det 

vanvid, alle de overgreb som intet har at gøre med 

islam, en i høj grad tolerant religion, integreret i et 

samfund som vil være retfærdigt og ærligt …  
 

Det er hundredvis af år siden.  
 

Skiltene ved indkørslen til landsbyen Tessalit er 

skrevet på arabisk og fransk. Dobbelt paradoks: 

Det arabiske sprog er besættelsesmagtens sprog, 

den der kommer udefra, fra Algeriet, fra 

Mauretanien, fra Pakistan eller fra et andet sted, 

den der i nogle måneder har tilladt sig at tage den 

lokale befolkning til gidsel, og som i en fjern 

afkrog af savannen vil lede efter 9-årige børn for 

at lære dem at håndtere våben. Heldige børn som 

vil blive bedre til at bruge en riffel end en 

kuglepen; for skolebøgerne er alligevel brændt.  
 

Skiltene er oversat til fransk. Embedssprog siden 

afkoloniseringen, ingen detalje forsømmes for at 

være i fred med bureaukraterne. Heldige mand, 

for hvem man sikkert letter alle skridt for at være 

en god borger, i fred med sig selv og med Gud, 

kun en lille detalje som hurtigt bliver glemt, fordi 

alle folkeregister-papirerne blev brændt af 

islamister for nogle måneder siden. Ikke flere 

fødselsattester, vielsesattester eller dødsattester, 

mennesket er slettet og har ikke længere nogen 

personlig identitet. Intet, nul.  
 

Kun turbanen for at beholde sin sjæl, værdighed, 

Acheq
1
.  

 

Ikke et ord på tamashek på skiltene. Sproget som 

her tales af 95 pct. af befolkningen, eksisterer ikke 

længere. Man kunne indvende, at tamashek kun er 

et talt sprog, eller skrevet i sandet og fejet bort af 

vinden.
2
  

 

Man har hverken kunnet brænde sandet eller 

vinden. Man har ikke kunnet brænde hjertet, 

enhvers hjerte skrevet med sandets og vindens 

tårer, hjertet som flænses i det uendelige, fordi det 

ikke længere kan synge om natten i månens susen. 

Man kan ikke engang længere kærtegne det 

slibende sand. Man kan ikke engang længere lytte 

til Imzads
3
 dæmpede strenge, hestens manke, 

ødelagt, forsvundet. 

                                                 
1
 Tuaregisk ord for værdighed, som er vigtigt i den 

tuaregiske kultur. 
 
2
 At tamashek (en af dialekterne i tuaregisk) kun er et 

talt sprog, er forkert i mere end en forstand. For det 

første har tuaregerne et traditionelt skriftsprog, kaldet 

tifinar, dog kun bestående af konsonanter. For det 

andet har Genvej til Udviklings æresmedlem, lektor 

Karl-G. Prasse, udarbejdet en latinsk bogstavering af 

tuaregisk, hvilket vil være læserne af Projekt & Kultur 

bekendt fra en lang række artikler gennem årene.   
 

Kun tamashek, hans sprog, hans forfædres sprog, 

til at udveksle med den anden, simpelt hen for at 

leve, hver dag. 
 

Skiltene byder høfligt velkommen på fransk. Jeg 

er henrykt over det som franskmand. Jeg pakker 

min rygsæk, og jeg ankommer for at se mine 

gamle venner, min tuaregiske familie, i morgen 

med det første fly. Jeg tager også medicin med til 

to år, hvis Aqmi
4
 aldrig får mere på lager efter 

nogle måneder. Det er bedst at tage højde for det, i 

tilfælde at de tager mig som gidsel.
5
  

 

Heldige turister som man tager sig af, ris, pasta i 

sauce på alle etager, og hjerne at formatere. 

Måske kan jeg takket være Stockholm-syndromet
6
 

undervise, når jeg kommer hjem til Frankrig, 

undervise i tolerance, hvis jeg kommer hjem. Kun 

tolerance, for at tro at mennesket stadig eksisterer 

lidt. Ingen grove væsener, kun mennesket. 
 

Skiltene taler om kvinder. Eller i det mindste, 

hvad der er tilbage af dem. Heldige skjulte og 

knækkede kvinder, i husene og i teltene, godt 

indeklemte under deres slør. Da jeg var i Tessalit, 

for flere århundreder siden, besøgte jeg haver, 

lokale håndværkere, butikker. Jeg blev varmt 

modtaget af glade og dynamiske kvinder, med 

hovederne fulde af projekter. De fulgte mig rundt 

i hele landsbyen, stolte af at vise mig, hvad de 

havde udrettet.  
 

I dag overvåger islamisterne deres gøren og laden, 

de kan ikke gå ud uden deres mand, alle glade 

fester mellem venner er forbudt, og der er ikke 

længere arbejde til dem. Islamisterne vier dem for 

at respektere loven. Men hvilken lov? 

Undertrykkelse foretaget af arrogante fremmede 

gennemsyrede af dem selv? Sorte slørs fængsel, 

betonmure udrustede med manglende forståelse 

og manipulation. Kun mødre, hustruer, kvinder, 

frie tuaregiske kvinder, symbolet på denne frihed 

som ikke eksisterer andre steder i Sahel, frie 

tuareger slået ud af et simpelt spark. Brændte håb, 

udvisket identitet. 
 

Kun kvinden, kun manden, kun børnene. 

Menneskeheden.  

                                                                            
3
 Imzad er tuaregisk for hår, violinstreng (af hestehår), 

violin; imzad er altså en tuaregisk violin, som er det 

mest symbolske instrument i tuaregernes kultur.  
 
4
 Al Qâ’ida i Islamisk Maghreb (Maghreb = Marokko, 

Algeriet, Tunesien). 
 
5
 Jacqueline Dupuis har ingen planer om at rejse til 

Tessalit i den aktuelle situation.  
 
6
 http://da.wikipedia.org/wiki/Stockholmsyndrom  

http://da.wikipedia.org/wiki/Stockholmsyndrom

