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Nyheder fra Tessalit i Mali 
-   fra nr. 157, sommeren 2017, side 18, af 

kvartalsblad fra asbl1Terre, Belgien 

http://www.autreterre.org/wp-

content/uploads/2017/06/journal-Terre-157.pdf 

-  af Rousmane Ag Assilaken, formand for 

foreningen Assador, Tessalit 

-  oversat af Tina Jonstrup Larsen 

-  fotos af Rousmane Ag Assilaken 

-  fodnoter af forfatteren samt Jørgen Olsen. 

 

Siden 2001 har Autre Terre været involveret i et 

partnerskab med foreningerne Assador og 

Assaghsal2 i landsbyen Tessalit i det nordlige 

Mali.3 Partnerskabet drejer sig om at promovere 

økologisk landbrug som en fødevarekilde og en 

supplerende indtægtskilde til tuaregbefolkningens 

traditionelle kvægavl. I 15 år har Autre Terre 

sammen med sine lokale partnere styrket de lokale 

producenters kompetencer, forbedret 

infrastrukturen for kunstvanding og struktureret 

gruppedannelser på demokratisk vis.  

                                                           
1 Asbl betyder Association sans But Lucratif = Forening 
uden Profitformål. Autre Terre betyder Den anden 
Jord. 
 

2 Kvindeorganisation.  
 

3 Året 2001 går på den nuværende organisering af 
samarbejdet – Terre’s engagement startede sidst i 

Ulykkeligvis blev dette foreningsarbejde stoppet 

under djihadisternes fremmarch, der gjorde det 

umuligt at opretholde en regelmæssig kontakt med 

denne ekstremt tilbagetrukne zone. 

Vi har fornøjelsen af at have at modtaget friske 

nyheder fra Rousmane Ag Assilkaken, formanden 

for Assador, som herunder gør status over 

partnerskabet og beskriver nogle af de største 

udviklinger: 

”I 2001 etablerede NGO’en Autre Terre Belgien 

et dynamisk og mangeartet partnerskab med 

foreningerne Assador og Assaghsal i landsbyen 

Tessalit og i busksteppeområderne i Kidal-

regionen i det nordlige Mali. 

Vi erindrer, at dette partnerskab, baseret på 

gensidig tillid, blev forstyrret i 2012 under 

udbruddet af oprør i den nordlige del af landet. 

Men befolkningerne i området mærker heldigvis 

stadig partnerskabets positive indvirkninger.  

halvfjerdserne, og Genvej til Udvikling sendte penge – 
om end beskedne summer sammenlignet med Terres 
finansiering – næsten fra starten og frem til 1996, 
aflagde besøg i 1982 og har jævnligt skrevet om 
Tessalit i Projekt & Kultur – jf. Mali-afsnittet i 
www.gtu.dk/tidsskriftet_projekt_og_kultur.htm  

http://www.autreterre.org/wp-content/uploads/2017/06/journal-Terre-157.pdf
http://www.autreterre.org/wp-content/uploads/2017/06/journal-Terre-157.pdf
http://www.gtu.dk/tidsskriftet_projekt_og_kultur.htm


Projekt & Kultur nr. 132, august 2017              side 15 

Et partnerskab som har fået tidligere nomade-

kvægavlere til at forstå, at jorden ikke forråder 

nogen, når man behandler den med respekt. 

Ambitioner og vedholdenhed har blandt andet 

været rettet mod realiseringen af hydro-

landbrugsudstyr, især filtrerende mikro-

dæmninger, der har sikret fødevareforsyningen. 

Dertil kommer styrkelsen af 

foreningsmedlemmernes evner inden for 

landbrugsøkologisk praksis, befolkningernes 

tildelinger i rationer af kvægfoder og 

arbejdsredskaber via kooperativet ledet af det altid 

aktive Assador til trods for sikkerhedskrisen, som 

gør fremtiden usikker for regionen.  

En af projektets mest betydningsfulde 

realiseringer har været købet af frugttræer 

(citrustræer og daddelpalmer), som nu har givet 

frugt i 4 år. På dette område er det 

daddelpalmerne (mere end 800 i landsbyen og i 

busksteppeområderne), som har været den største 

succes. I 2016 skønnede gartnerne høsten af 

dadler til at være omkring 6 tons, hvilket for en 

begyndelse er ret betydningsfuldt. Det skal dog 

præciseres, at 70 pct. af daddelpalmerne er vitro- 

planter4 hentet fra et fransk laboratorium (i 

Montpellier) af Autre Terre Belgien og gratis 

uddelt til gartnerne.  

Mange andre vitroplanter har ligeledes været 

udbredt inden for regionen og har givet gode 

resultater overalt, hvor de er blevet testet og 

transplanteret (Kidal, Aguelhoc5). Takket være 

disse vitroplanter kan Tessalit i dag blive en 

leverandør af daddelpalmestiklinger i hele Kidal- 

regionen. Inden for en nær fremtid kan 

produktionen af dadler vokse yderligere, hvilket 

betyder at gartnerne kan forbedre deres 

fødevareproduktion og deres indkomst og dermed 

ikke blot være mere modstandsdygtige over for de 

tilbagevendende, destabiliserende og 

sundhedsskadelige konsekvenser af de 

socialpolitiske kriser, men også over for 

klimaændringerne for endelig at kunne se frem til 

et vist mål af selvforsyning.  

Autre Terre har vist sig markant forskellig fra 

talrige andre ofte mere velhavende intervenerende 

organisationer, som desværre ofte viste sig 

nytteløse og efterlod sultne samfund og især et 

spild af økonomiske og materielle ressourcer.  

Køkkenhaverne i Tessalit viser, at NGO’en Autre 

Terre har bidraget til at gøre denne landsby til ”en 

anden verden” ved at efterlade sig spor, der kan 

kvalificeres som uudslettelige, da daddelpalmerne 

er et 100-årigt frugttræ tillempet regionens 

klima.” 

 

 

 

 

 

     

 

     

                                                           
4 En vitroplante er en miniplante, der er opdyrket i 
reagensglas (eller andet laboratorieglas). 

5 Henholdsvis den største og den tredjestørste by i den 
tyndt befolkede Kidal-region. Tessalit er den 
næststørste. 


