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BAMAKO, 25. januar, 2018 – foto: IRIN 

Hvorfor nogle maliere slutter sig til bevæbnede grupper? 

Det handler mere om desillusionering end radikalisering. 

https://www.irinnews.org/analysis/2018/01/

25/why-some-malians-join-armed-groups 

Mere end to år efter at nogle af Malis 

bevæbnede styrker underskrev en 

fredsaftale, så stiger og spreder 

usikkerheden sig i landet. 
 

Da det seneste kapitel i Malis lange historie med 

usikkerhed blev skrevet i 2012, var det til at 

begynde med begrænset til den nordlige del af 

landet; men i de seneste år er volden vokset fra en 

lang række grupper i landets centrale dele.  
 

I det tredje kvartal af 2017 ” blev 

sikkerhedssituationen forværret og angreb mod 

MINUSMA [FN’s mission i Mali] samt maliske 

forsvars- og sikkerhedsstyrker forøget og 

intensiveret,” skrev FN’s generalsekretær António 

Guterres i sin seneste opdatering til FN’s 

sikkerhedsråd den 26. december. 

”Terroristgrupper… virker til at have forbedret 

deres operationelle kapacitet og udvidet deres 

driftsområde, hvilket leder til en stigning af 

dødsfald medført af terrorangreb,” selv hvis 

angreb mellem parterne stopper nu, tilføjede han.  
 

”Fredsprocessen har kun haft få konkrete 

resultater,” konkluderede Guterres. 

Ifølge Ibrahim Maïga, en forsker hos African 

Institute for Security Studies (ISS), så ”er vi trådt 

ind i en ny fase af krigen.” 

 

https://www.irinnews.org/analysis/2018/01/25/why-some-malians-join-armed-groups
https://www.irinnews.org/analysis/2018/01/25/why-some-malians-join-armed-groups
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”Det er meget mere uforudsigeligt end i 2012. Det 

er meget mere diffust. Før var det fokuseret i 

byområder, men nu sker det i landområder og 

usikkerheden er stærkt voksende,” fortalte han til 

IRIN. 
 

For at bruge jargon fra konfliktanalyse, så er et 

stort antal af ”ikke-statslige bevæbnede aktører” 

gået over til vold, mens alliancer og opbrud 

kommer og går.   
 

I store træk så falder grupperne under fire 

kategorier: 

 The Coordination of Azawad Movements 

(CMA) – en løs koalition af bevæbnede 

grupper med en fælles interesse i 

selvbestemmelse og territorial kontrol.1 

 The Platform of Armed Groups – en 

række bevæbnede grupper, der støtter 

regeringen. 

 Voldelige ekstremistorganisationer hvoraf 

mange hører under Jamâ’ah Nusrah al-

Islâm wal-Muslimîn (gruppe til støtte af 

islam og muslimer—også kaldet JNIM.) 

 Andre grupper, især lokale 

selvforsvarsenheder som ikke er tilknyttet 

ovenstående. 
 

Mangfoldigheden af disse grupper, deres 

konstante forandring, og usikkerheden i de 

områder, hvor de opererer, gør det umuligt at 

afgøre, hvor mange maliske borgere, der er i deres 

rækker. Ingen af organisationerne som IRIN talte 

med ønskede at give en omtrentlig beregning. 
 

En fornemmelse kan udledes af forslagene om 

hvor mange medlemmer af grupperne, som 

underskrev aftalen i 2015, der skal integreres ind i 

de regulære sikkerhedsstyrker. Regeringen anslår 

antallet til at være 4.900, hvoraf nogle af 

underskriverne insisterede på at det skulle være så 

mange som 14.000. Jihadist-styrker og 

selvforsvarsenheder var ikke en del af aftalen.  

 

                                                           
1 Azawad er en tuaregisk betegnelse for de tre 
nordlige regioner, Timbuktu, Gao og Kidal.             

Et område, som er blevet undersøgt udførligt, er 

hvorfor maliske borgere beslutter sig for at 

tilslutte sig bevæbnede grupper. Og ifølge 

resultaterne af adskillige feltundersøgelser, så er 

”radikalisering” og umiddelbar pengemæssig 

gevinst ringe tiltrækningsfaktorer. 
  

I stedet tegner der sig et billede af, at det anses 

som værende en respons på forringede vilkår. 
  

”Der er mange faktorer. Der er næsten lige så 

mange motiver, som der er medlemmer af 

bevæbnede grupper, forklarer Maïga fra ISS.  

Unge mellem 18 og 35 ”udgør den største del af 

gruppernes kampdygtige. Uden de unge, så er det 

svært at være en aktiv, farlig gruppe,” siger han. 

Mere end to tredjedele af Malis 18 millioner 

indbyggere er under 24 år. 
  

I 2016 interviewede ISS dusinvis af tidligere 

medlemmer af maliske jihadist-grupper, for at 

klarlægge deres motiver, hvilket forskergruppen 

fastslog til at falde inden for 15 brede kategorier:  

personlige årsager, uddannelse, beskyttelse, 

socialt, etisk, indflydelse, økonomisk, 

familierelateret, politisk, religiøs, psykologisk, 

tvang, miljømæssigt, 

kulturelt/fællesskab/sociologisk og ukendt. 
 

IS-resultaterne stemmer overens med andre 

organisationer, der udførte lignende forskning. 

Her er en oversigt over nogle overlappende 

nøglefaktorer, der spiller ind: 

 

Regeringstomrum 
 

I årtier har opfattelsen af marginalisering og 

forsømmelse været brændstof for oprør i det 

nordlige Mali. Oprøret i 2012 og jihadist-gruppers 

erobringer har ledt til en massetilbagetrækning af 

statens tilstedeværelse i Nord. 
 

De seneste år har set en lignende udvandring af 

regeringsarbejdere i Malis centrale områder, i takt 

med at konflikten spreder sig. 
 

(fortsættes side 14) 

Nogle politiske grupper domineret af tuareger ønsker 
en selvstændig stat med navnet Azawad. 
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”Det er et spørgsmål om regeringsførelse,” siger 

Amara Sidibé til IRIN. Han arbejder med en 

forening af unge maliere, der hedder Plus Jamais 

Ça (Aldrig Igen) – han blev spurgt om civiles 

tiltrækning til bevæbnede grupper. 
 

”Ungdommen føler sig forladt. Der er et totalt 

fravær af stat, af retfærdighed, en mangel på 

arbejde. Der er ikke nogen hospitaler, skoler eller 

steder til at få officiel dokumentation,” siger han. 

 

Sikkerhed og beskyttelse 
 

Abdoul Kassim Fomba, den nationale koordinator 

for Think Peace Mali, en tænketank, der arbejder 

på fredsopbygning og bekæmpelse af 

ekstremisme, forklarer, at ”når staten ikke er til 

stede, så begynder folk at stole på bevæbnede 

grupper.” 
 

Ifølge Mercy Corps, en international NGO, så har 

”regeringens manglende evne til at give effektiv 

sikkerhed – og den udbredte straffrihed for 

voldsforbrydere — har efterladt mange i 

konfliktplagede områder til at søge efter 

retfærdighed og sikkerhed hos ikke-statslige 

aktører.”   
 

”Især unge i anti-regeringsgrupper og voldelige 

ekstremistgrupper har begge været udsat for 

sorger, der er rodfæstet i deres opfattelse af 

regeringens relative forsømmelse og mishandling 

af lokalsamfund i primært Gao og Timbuktu,” 

stod der for nylig i en rapport baseret på 

feltforskning udført sammen med Think Peace 

Mali.  
 

”Ikke-voldelige unge var mere sandsynlige til at 

sige, at niveauet af regeringsservice i deres 

lokalsamfund var lig med eller bedre end andres, 

som potentielt kan lede til en mindre 

sandsynlighed, for at deres lokale samfund vil 

skabe eller støtte bevæbnede grupper,” noterede 

rapporten.  
 

I en analyse af usikkerhed i det centrale Mali 

forklarer Crisis-gruppen, at fraværet af statens 

tilstedeværelse ”frister nogle autoriteter og lokale 

eliter til at forbedre sikkerheden ved at skabe 

selvforsvarsmilitser ankret i lokalsamfundene.”  
 

Selve konceptet ”sikkerhed” har mange 

dimensioner for maliere, der lever i centrum af og 

nordpå i landet, ifølge Stockholm International 

Peace Research Institute (SIPRI), Coalition of 

Civil Society for Peace og Fight Against the 

Proliferation of Light Weapons. ”Sikkerhed 

betyder mange forskellige ting for forskellige 

mennesker,” stod der i et dokument fra SIPRI, 

baseret på undersøgelsen. Adspurgte 

understregede at ”sikkerhed er lige så meget et 

udviklingsspørgsmål som det er problem 

forbundet med voldsudbredelse.” Lige som fysisk 

vold, så citerede undersøgelsens adspurgte også 

andre faktorer relateret til sikkerhed så som 

”arbejdsløshed, fattigdom og adgang til offentlige 

services.” 

 

Retfærdighed 
 

Manglen på funktionsdygtige statsydelser 

strækker sig også til retsområdet. Mariam Sy, en 

ung arkitekt som arbejder med Plus Jamais Ça, 

siger til IRIN, at ”retssystemet er yderst korrupt. 

Beslutninger er forudbestemte: Den, der betaler 

mest, vinder.” 
 

For at kunne sætte en stopper for volden, så ”må 

det begynde med retfærdighed. Vi har brug for et 

retfærdigt fungerende retssystem. Og for at få et 

fungerende retssystem, så er der brug for politisk 

vilje og ledere, der er i stand til at tage 

beslutninger på vegne af befolkningen,” siger hun. 

Ifølge Afrobarometer så har ”det maliske 

retssystem stået over for trusler og forstyrrelser, 

især i Nord … adgang til retfærdighed forbliver 

stærkt kompromitteret. Den offentlige tillid til 

retsvæsenet er lav og opfattelsen af korruption er 

høj.” 
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”Forsinkelser og systemets kompleksitet har ledt 

mange maliere til at stole på traditionelle og 

lokale autoriteter til at udøve retfærdighed frem 

for at inddrage domstolene,” fortæller 

organisationen, som foretager offentlige 

meningsmålinger omkring demokrati og regering 

på tværs af Afrika. 
 

I The Mercy Corp-rapporten er det noteret, at 

“unges erfaring med uretfærdighed—inklusive 

misbrug og korruption — indgår i motiverne til at 

tilslutte sig anti-regeringsgrupper.” 
 

Og ifølge ICG’s undersøgelse af det centrale Mali, 

så ”ved de yderligtgående grupper, hvordan man 

vinder frem ved at gøre dem selv nyttige og ved at 

støtte nogle grupper frem for andre. De … er i 

stand til at reagere på stærke lokale krav for 

retfærdighed, sikkerhed og moralsk anseelse i 

politik.” 

 

Fællesskab og identitet 
 

”Søgen efter social succes og anerkendelse” 

spiller en stor rolle i unge malieres beslutninger 

om at ty til vold, ifølge forskning offentliggjort af 

Interpeace and the Malian Institute of Action 

Research for Peace. 
 

”En autoritetskrise” og sammenbruddet af et 

socialt samspil, der binder unge mennesker 

sammen med familien, lokalsamfundet og skolen, 

har efterladt mange unge ”uden vejledning.”  

”Unges voldelige handlinger er ofte et udtryk for 

deres behov for at finde et sted i samfundet og for 

at blive anerkendt og værdsat,” har 

feltforskningen fundet ud af. 
 

”For mange analyser anser unge for passive 

enheder, som man udøver vold imod eller som 

sårbare skabninger der er lette at mobilisere eller 

indoktrinere. [Men] unge er fuldgyldige aktører i 

voldens dynamik og træffer deres egne valg, selv 

hvis deres valg ofte er begrænset eller defineret af 

kontekst,” fortæller rapporten.  

Fomba, fra Think Peace Mail, noterer at sådanne 

vigtige valg nogle gange bliver truffet af en 

gruppe frem for af den enkelte. ”Der er så mange 

bevæbnede grupper, som beskytter interesserne 

for deres egne lokalsamfund. Så lokalsamfundene 

identificerer sig med visse bevæbnede grupper, og 

for at vise deres tillid giver de et medlem af deres 

familie til gruppen, så de kan kæmpe for deres 

lokalsamfund,” fortalte han til IRIN.  

Forskningen hos Think Peace Mali og Mercy 

Corps citerer også unge, som siger at ”at slutte sig 

til bevæbnede pro-regeringsgrupper gav dem en 

vej ind til militæret, der lover dem økonomisk 

stabilitet i fremtiden samt højere social status, selv 

hvis det i staten kun har en lille økonomiske 

gevinst.” 

 

Vejen frem 
 

Ifølge Mercy Corps ”findes løsninger til at 

forebygge vold på det lokale plan”. Hvis vi kan 

genkende lokalsamfundets store indflydelse og 

italesætte risikofaktorerne på et gruppeplan, så 

bliver det mere sandsynligt få unge væk fra 

volden. ”Hvis lokal regeringsførelse bliver mere 

inddragende og mere effektiv til at tilbyde 

statsydelser, så vil den opfattelse af udelukkelse, 

der har ledt lokalsamfund til at støtte bevægende 

grupper, ændre sig.” 
 

Eller som ICG, der advarede om at Malis 

overvejende militære reaktion til dets 

sikkerhedsudfordringer ville risikere at give 

tilbageslag, formulerer det: ”at forebygge kriser 

vil gøre mere for at inddæmme voldelige 

ekstremister end imødegåelse af voldelig 

ekstremisme vil gøre for at forebygge kriser.” 

”Det er en lang vej,” siger Sy. ”Det kan tage 20 år 

for at skabe det Mali, vi drømmer om; men man 

bliver nødt til at starte et sted og nægte at miste 

motivationen. Vi har ikke noget valg, det er vores 

land.” 
 

- Nyhedstjenesten IRIN. 


