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Tessalits ungdom: refleksioner, handlinger og sammenhæng 
 

- skrevet af Jacqueline Dupuis sammen 

med 11 unge mennesker fra Tessalit i 

det nordlige Mali, som hun mødte i 

hovedstaden Bamako 1.700 km mod 

sydvest i marts 2014.
1
 De unge er 

kvinderne Alhalifa og Rasmatou og 

mændene Abounehya, Abdalla, 

Abdrahmane, Akly, M’Barka, 

Insanatanne, Mohamed, Mossa og Sid 

Amar. Jacqueline arbejder i 

foreningen Tamoudré, som 

franskkyndige kan læse mere om på 

www.tamoudre.org  

- oversat fra fransk af Tina Jonstrup 

Larsen 

- fotos af Jacqueline Dupuis 

- fodnoter af Jørgen Olsen 

- mere om Tessalit, som var Genvej til 

Udvikling første fokus, på 

www.gtu.dk/gips_og_gartneri.htm  

 

”Jeg var 20 år. Ingen skal sige, at det er livets 

smukkeste alder” skrev Paul Nizan
2
. 

 

Ungdom - refleksioner 
 

I alle verdens lande er ungdommen på en og 

samme tid udenfor, indenfor, bagud og forud. 

Oprørsk, passioneret og i bevægelse, påkalder 

den sig undren fra den forrige generation, er 

spydspids for det aktive liv, og genstand for 

interesse, hvis ikke bekymring, ja endog 

indignation fra de ældste, traditionens 

vogtere. Ungdommen gør de ubeslutsomme 

nysgerrige, går de sarte på nerverne og 

                                                           
1
 Det er endnu ikke tilrådeligt for europæere at færdes 

i det nordlige Mali. 
2
 Fransk forfatter og filosof. 

begejstrer utopisterne. Kort sagt, hvis 

ungdommen ikke eksisterede, måtte man 

opfinde den. I al respekt for andre kan unge 

stille sig spørgsmål og forsøge at svare på 

dem, enhver på sin måde. 
 

I tuaregernes land er de sociale koder subtile, 

spidsfindige og præger opdragelsen meget 

tydeligt. Barnet opdrages af hele familien, 

som bor i lejren, med sin allestedsnærværende 

mor og bedstemor og barnet beskyttes mod 

sult og tørst, skal blive på sin plads, være 

diskret og ikke stille spørgsmål. Meget tidligt 

gør det barske liv med dyrene barnet 

ansvarligt, det skal passe de mindre dyr 

længere og længere væk fra lejren, mens det 

bliver bevidst om den ekstreme natur, som 

omgiver det og giver det næring.  
 

I de mere fastboende og bymæssige miljøer 

har disse koder en tendens til at smuldre eller 

helt forsvinde, af hvilken grund 

tuaregsamfund udvikler nye egenskaber.  
 

Men respekten for de ældre er en selvfølge, 

som der aldrig sættes spørgsmålstegn ved, 

med undtagelse af de seneste to år, hvor unge 

robotstyrede islamister tvang de ældre til at 

klippe bukserne i stykker og med kæppeslag 

tvang dem til at gå hen i moskeen.  
 

Generationerne bor sammen og vidner om 

alle livets faser.  

 

Tessalits ungdom - handlinger 
 

Det handler om Tessalit, om sætningen som 

er gået i ring i mange år og især de seneste 

måneder: 

-  ”Der sker ikke noget, intet nyt, alt ok” 

http://www.tamoudre.org/
http://www.gtu.dk/gips_og_gartneri.htm
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Der spilles dam i Tessalit 

 

- Afkodning: ” Vi har ikke haft noget 

arbejde i årevis, ikke en eneste 

virksomhed vil ansætte os, og i øvrigt 

er der ingen virksomheder.  

 

- Vi har fået nok af at spille dam og mølle og 

klimpre guitar fra morgen til aften, vi vil 

gerne leve. 

 

 

Tessalit er de seneste år blevet totalt ødelagt, 

pas er brændt, bøger og skolehæfter brændt, 

stole og skolebænke brændt af islamisterne, 

som boede på skolerne, når de havde brug for 

at tænde bål til deres the og ris. Byen rørte 

ikke længere på sig, var ødelagt. De unge var 

splittet mellem MNLA (Azawad
3
s Nationale 

Frihedsbevægelse) og Ançar Dinne  

(Troens Forsvarere = islamisk 

oprørsgruppe), og de øvrige var der ikke 

længere livstegn fra.                                
 

En af de unge, Akly, har fået lyst til ”at 

genskabe orden” i sin fødeby. Andre også. 

Bevidstgørelse, oplysning og diskussioner i 

landsbyen. Man mødes, snakker, lytter og 

kommer med forslag. Hos tuaregerne fungerer 

denne form for møder helt fint. De unge har 

                                                           
3
 Azawad er MNLA’s betegnelse for Malis nordlige 

regioner, Kidal, Gao og Timbuktu. 

besluttet alle at samarbejde i en forening af 

unge frivillige for fred og udvikling, i form af 

GIE (Groupement d’Interêt Economique = 

gruppe for økonomisk interesse).  
 

Gaderne, buskene og træerne i Tessalit er, 

som i alle afrikanske byer (og de andre byer i 

verden i øvrigt også) invaderet af 

plastikposer, hvilke ofte resulterer i døden for 

geder, der er tiltrukket af posernes livlige 

farver. Byens saneringstjeneste har 

mobiliseret alle de unge, som har rengjort 

gaderne, flodlejerne og akacietræerne og som 

har placeret skraldespande, der ofte tømmes, 

hvis man betaler 500 CFA-francs
4
 om 

måneden per familie. Kvinder, andre unge og 

andre beboere fylder op hos GIE.  
 

(fortsættes side 12) 

                                                           
4
 Ca. 6 kr. 
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Floden, som løber gennem Tessalit 

 

Tessalits ungdom: refleksioner, handlinger og sammenhæng 
(fortsat fra side 11) 

 

Andet: I løbet af vinterens oversvømmelse af 

floden/flodsengen har de hjulpet med at 

restaurere den store bro, som blev ødelagt af 

strømmens voldsomme kræfter, samt nogle af 

husene. De har restaureret brønde og bidraget 

til genplantning i området. De har været med 

til at bekæmpe blodsygdomme, som dræber 

deres familiers husdyr. 
 

Og da der var et selvmordsattentat, som slog 

nogle af landsbyens børn og MINUSMA- 

soldater ihjel, var de unge med til at hente 

ligene fra attentatstedet.
5
 

 

I disse kaostider har aktionerne omkring miljø 

og sanering styrket sammenholdet hos en stor 

del af befolkningen.  
 

Tessalits politikere har virkelig påskønnet 

ansvarsfølelsen hos de unge, som officielt er 

blevet hyldet.  

                                                           
5
 MINUSMA er den internationale styre, der i 2013 

blev sat ind for at forjage den islamistiske besættelse. 
Selvmordsattentatet må formodes at være udført af 
en af islamisterne. 

 

Tessalits ungdom - sammenhæng 
 

For nogle uger siden mødtes nogle af de unge 

fra Tessalit i hovedstaden Bamako, hvor de 

diskuterede Tessalits fremtid. Der var 

jurastuderende, merkonomstuderende, 

pædagogikstuderende, soldater, arbejdsløse 

og flygtninge. Nogle kom fra Borj, 

Tamanrasset
6
, Kidal og Aguelhoc. Nogle har 

været i flygtningelejre gennem 2 år, 2 nul-år i 

forhold til deres uddannelse. 
 

Forestil jer ikke at kunne gå i skole i 2 år, 

hvor man blot har ventet på freden! Kan I 

forestille jer frygten, ulykken og stilheden hos 

dem, som ikke forstår noget som helst af, 

hvad der foregår i den ørken, som er blevet 

koloniseret af analfabeter og hysterikere? 
 

Denne dag i Bamako talte de uafbrudt om 

fremtidsprojekter, som de drømte om at sætte 

i værk. 
 

                                                           
6
 De to første ligger i Algeriet, de to andre i det 

nordlige Mali. 
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Nu skal Tessalit genopbygges 

 

”Vi har fået nok af at være berøvet alting, 

intet drikkevand, 2 timers elektricitet om 

dagen, ingen telefoner, vi river akacietræerne 

op for at undgå miner, og på jorden ligger der 

oven i købet narkotiske stoffer, som børnene 

samler op, selvom Abrayabone fra Tinariwen
7
 

kom med en stok for at moralisere. Det er 

vores liv lige nu. 
 

Vi har spekuleret over det i månedsvis, vi vil 

gerne arbejde, genetablere dyrkningen af 

grøntsager, flodlejerne har gode jorde til det 

formål og Tessalit har altid haft vand, da det 

længe har været en oase. Vi har arbejdet i 

gartnerierne, plantet frø, genplantet 

salatstokke, helbredt dadelplanterne, som var 

befængt med skjoldlus. 
 

Vi må genopbygge besætningerne, da der er 

fattige familier, som intet ejer. Fjerkræavl  

behøver ikke den store investering, men kan 

hurtigt sættes i gang.  

                                                           
7
 Musikgruppe fra det nordlige Mali – med tuareger 

som medlemmer. 

 

Vi har gode dyr, kamelerne fra Terist
8
 har 

altid vundet løb og vi har passet geder siden 

vi var helt små. Vores forældre lærte os at 

finde græsgange, så vi forstår hvad det vil 

sige at tage ansvar for noget.  
 

De store telte kan sælges, så vi kan få 

cirkulation i handelslivet. Med kvindernes 

håndværk kan det blive helt fantastisk! 

Man må vise os tillid, så vi kan udrette 

projekter, som forbedrer vores landsby fra 

ende til anden. - Tro på os!” 
 

Virkelyst, stolthed, mod og solidaritet går 

godt i spænd. Varige løsninger, et ansvarligt 

borgerengagement i et land, der ikke beder 

om andet end at komme fremad efter dette 

mareridt, hvis navn alle tier om.  
 

Og tænk hvis Tessalits ungdom nu gjorde det 

muligt at organisere og genetablere byen! 

                                                           
8
 Lejr tæt på Tessalit. 


