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Hvordan favner man forskellighederne 

i Vestafrikas foreningsliv? 
 

- fra nr. 149, sommeren 2015, af 

kvartalsblad fra Terre, Belgien 

- interview ved Benoît Naveau 

- oversat af Tina Jonstrup Larsen 

- fodnoter af Jørgen Olsen. 

Autre Terre
1
 har med sine mange 

organisationspartnere i Vestafrika berøring med 

mange former for virkeligheder og 

sammenhænge. Vore partnere har hver deres 

måde, hvorpå de forsøger at inddrage udstødte 

eller skrøbelige mennesker. De lever ligeledes i 

meget forskellige politiske og sociale 

sammenhænge. 
 

Edouard Ndong fra Caritas i Kaolack (Senegal) 

og Abdoul-Aziz Ag Alwali fra foreningen 

Tassaght i Gao (Mali) gør status over situationen i 

hver forening og mere bredt i deres respektive 

lande. 
 

- I de grupper, som I samarbejder med, 

findes der mon skrøbelige mennesker som 

følge af deres tilhørsforhold til et 

mindretal?  
 

Abdoul-Aziz Ag Alwali: Dem, vi støtter, kommer 

alle fra den samme etniske gruppe, 

tamashekkerne. Kvinderne er særligt udsatte i 

dette meget konservative miljø og bliver som 

følge deraf prioriteret fra projektets start.
2
  

 

Edouard Ndong: Hvad angår Caritas, som 

arbejder i bymiljøerne, er vores målgruppe de 

                                                           
1
 Autre Terre = Den anden Jord, Den anden Verden 

 
2
 ”Tamashekkerne” vil sige tuaregfolket. Denne 

definition omfatter også de ”sorte tuareger”, som 
oprindelig tilhørte andre folkeslag, men som 
generationer tilbage blev taget som slaver af tuareger 
og har optaget tuaregernes sprog og kultur. I mange 
tuaregiske samfund har kvinderne en i afrikansk 
sammenhæng stærk position; men der er betydelige 
geografiske afvigelser. 

”dårligt stillede”, hvilket vil sige dem, som ikke 

har adgang til basale social- og sundhedsydelser, 

ikke har nogen (eller en meget lav) indkomst og 

ikke har nogen hygiejneenhed i deres hjem. Det, 

som primært bestemmer deres livsbetingelser, er 

deres indkomst. Kulturelle og etniske 

forskelligheder påvirker ikke vores tildelinger af 

støtte. 
 

- Hvordan arbejder I med inddragelsen af 

disse grupperinger? 
 

AA: Kvindegrupperne nyder godt af princippet 

om positiv diskrimination. I denne egenskab 

modtager de uddannelse for at styrke deres 

position i samfundet. 
 

EN: Vi bekæmper fattigdom og 

fødevareusikkerhed i landsbyerne og i byerne ved 

at organisere fællesaktiviteter (sædbanker, 

bygning af lader til at oplagre høsten, teknisk 

hjælp og faglig uddannelse), ved at informere 

befolkningerne og støtte de enkelte 

husholdningers selvstændiggørelse. Det skal 

præciseres, at vi arbejder med en deltagende og 

kommunikerende tilgang for derigennem at 

tilskynde støttemodtagerne til at være aktører i 

deres egen udvikling. 
 

- Er de ansatte i jeres foreninger af 

forskellig oprindelse? Hvad gør I for at 

favorisere eller ikke favorisere disse 

forskelle? 
 

AA: De ansatte i vores foreninger er af forskellig 

herkomst, sonrai’er, tamashekker, de største 

befolkningsgrupper i Gao-regionen. Alle vores 

ansatte har samme religion, islam, selv om det at 

tilhøre forskellige religioner ikke ville udgøre et 

problem for vores struktur og dens ansatte. 

Vi mener snarere, at denne forskellighed 

forstærker sammenhængskraften, som tidligere 

udgjorde soklen i den mellemfolkelige solidaritet i 

regionen. 
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EN: De ansattes oprindelser er forskellige, uanset 

hvilket perspektiv man anlægger, etnisk, religiøst, 

geografisk ….. Vi lægger ikke vægt på 

personernes tilhørsforhold, selv om dette bidrager 

til gruppens liv og sammenhængskraft. 

Tilhørsforhold afgør ikke, om man bliver ansat. 

Her kan man jo tænke på, at Caritas i 

udgangspunktet er kristen; men de fleste 

medlemmer i Senegal er muslimer.  
 

Når det kommer til det faglige, er forskelligheden 

særdeles værdsat – her fordeler vi os i 

arbejdsgrupper ud fra programmer og aktiviteter. I 

Caritas er der eksempelvis eksperter i 

lokaludvikling, geografer, sociologer, 

regnskabskyndige, en logistiker og sekretærer, 

som arbejder med delmål ud fra det samme ideal. 

Denne forskellighed skaber harmoni og 

sammenhæng i gruppen, da den enkelte tager 

ansvar for sin del af programmet afhængigt af 

vedkommendes kompetencer.  
 

- Udgør mangfoldigheden af oprindelser, 

synspunkter, kulturer og religioner et 

udgangspunkt for spændinger i jeres 

lande?   
 

AA: I visse tilfælde kan mangfoldigheden ligge til 

grund for spændinger og konflikter, især når der 

er politiske og/eller økonomiske interesser på spil. 

Under lokalvalg eller valg af ansvarlige for store 

organisationer eller statslige projekter kan 

opdelinger baseret på etnicitet, hudfarve, 

flertalsgrupper mv. forekomme, undertiden 

anstiftet af bestemte ledende personer. Under 

sådanne omstændigheder bliver der ikke altid 

truffet valg ud fra konkrete færdigheder og evner. 
 

EN: Hvad angår religion, taler man i dag i 

Senegal om en dialog mellem islam og 

kristendom som benævnelse for det vellykkede 

fornuftsægteskab mellem individer af forskellig 

trosretning. Indtil nu har det ikke skabt 

spændinger. Muslimske religiøse overhøjheder 

inviteres til at deltage i kristne ceremonier. 

Den kulturelle forskellighed er en del af landets 

rigdom. Folkeslagene sererer, diolaer, pulaarer
3
, 

woloffer m.fl. kan godt leve sammen og skabe 

naboskabsrelationer. I øvrigt er der kvarterer i 

byerne, hvor hver etnisk enhed udstiller sine 

traditioner gennem påklædning, dans, teater og 

andre kulturelle udtryksformer.  
 

- Påtænker man løsningsmuligheder for 

eventuelle spændinger på et regionalt 

eller nationalt plan? 
 

AA: Officielt har man ikke opstillet noget 

regelsæt. På det lokale plan bestræber alle sig 

uofficielt på, at alle etniske grupper er 

repræsenterede.  
 

- Mener I, at jeres lande eller regioner er 

åbne over for mangfoldigheden af 

oprindelser, synspunkter, kulturer og 

religioner?  Hvordan kan man yderligere 

forbedre sameksistensen? 
 

AA: Regionen er stadig udsat for etniske 

stigmatiseringer fra flertal over for mindretal, selv 

om de kun lige akkurat er synlige. Nye ydre 

aktører (religiøse fundamentalister) gør oprør mod 

den verdslige, fredelige sameksistens af 

religioner, og de lokale befolkninger er 

afmægtige. Sameksistensen kan hos os forbedres 

gennem socialretslige handlinger, god ledelse og 

bekæmpelse af lokal fattigdom.       
 

EN: Åbenhed er en af vores primære værdier. Vi 

kalder os jo ”Pays de la Téranga” = Landet hvor 

man er velkommen. Alle nationaliteter er til stede 

i landet uden diskrimination. For at forbedre 

sameksistensen er det vigtigt med oplysning og 

uddannelse. Befolkningerne må bevidstgøres om, 

at de kan blive aktører for udvikling i deres lokale 

områder ved at tage fælles initiativer i retning af 

forbedring af deres livsvilkår.  

                                                           
3
 Pulaar er en i Senegal anvendt betegnelse for det 

folkeslag, som kalder sig selv ”fulbé”, og som på fransk 
hedder ”peul” og på hausa og engelsk ”fulani”. Folket 
er spredt over samtlige vestafrikanske lande undtagen 
Kap Verde samt de centralafrikanske lande Sudan, 
Sydsudan, Tchad, Cameroun og Den Centralafrikanske 
Republik. 


