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Gipsfabrikken, som den så ud i slutningen af 1970’erne 

(foto: Terre) 

 

Fra samarbejde ”for” til samarbejde ”gennem” 
eksemplet med Assador i Tessalit 

- fra nr. 163, efterår-vinter 2018, af 

kvartalsblad fra asbl Autre Terre, Belgien  

- interview ved Benoît Naveau, 

programleder i Vestafrika  

- oversat af Tina Jonstrup Larsen   

- noter ved oversætter og redaktion. 

I 1990’erne udløste en kæde af begivenheder en 

sand intern revolution i måden hvorpå Autre 

Terre1 (tidligere kaldet ”Terre Tiers monde et 

Information”2) udtænkte projekter.  

Raphaël Ernst, tidligere direktør for vores 

forening, var et privilegeret vidne til denne epoke.  

                                                           
1En anden verden. 
 

I 1980’erne blev udviklingssamarbejdet stadig 

designet og drevet direkte fra Belgien. Det var 

især tilfældet med gipsprojektet i Tessalit i Malis 

ørken. I Algeriet arbejdede vi allerede med 

udvinding af kalciumsulfat, der gjorde det muligt 

at producere gips.  
 

Vi forsøgte at lave en gipsproduktion i Mali, hvis 

regering havde angivet, at Tessalit-regionen 

indeholdt store mængder af gipssten. Vi opførte 

derfor et gipsbrænderi. 
 

På det tidspunkt købte vi materialerne i Belgien, 

og alt blev sendt ad landevejene til Tessalit.  
 

(fortsættes side 6)   

2 Den tredje verdens lande og information. 
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Fra samarbejde ”for” til 

samarbejde ”gennem” 

- eksemplet med Assador 

i Tessalit 
 
(fortsat fra side 5) 

 

 

Det skabte en utrolig entusiasme i værkstederne 

her i Belgien. Vores ansatte engagerede sig helt 

konkret til lastning og indhentning af materialer. 

Pressen blev inviteret til at overvære afgangen af 

lastbiler med frivillige på vej til Mali. 
 

Sådan så vores projekter ud på det tidspunkt. 

Projekter blev udtænkt og designet direkte fra 

Belgien af. Vi skabte endda den lokale forening, 

som vi skulle overdrage aktiviteten til ved 

afslutningen af projektet.  

 

Men gipsfabrikken oplevede et pludseligt stop…… 
 

Ja.  I 1992 gjorde tuaregerne oprør mod den 

maliske regering. Vores gipsbrænderi betalte 

prisen og blev fuldstændigt ødelagt. For 

arbejderne på stedet blev det en sand katastrofe. I 

denne nødsituation var vi nødt til at sende de 

frivillige fra Autre Terre hjem.  
 

Få år senere oprettede tidligere maliske 

gipsarbejdere en lokal forening kaldet "Assador", 

og de kontaktede os for at genoptage et projekt i 

Tessalit.  
 

Vi gik gradvist over til jordbrug. Det var vores 

første erfaring med landbrug i Afrika.  
 

Samtidig startede vi også landbrug på 

Filippinerne, skubbet i ryggen af vores lokale 

partner, CEO. I udgangspunktet ønskede vi 

absolut at gøre tingene, som vi plejede; men lidt 

efter lidt tog det form til et projekt om landbrug.  
 

 

Det var CEO, der motiverede os til at respektere 

partnernes behov og gjorde os opmærksomme på 

agro-økologi. 

 

Fra industrielle projekter, hvor alt var udtænkt i 

Belgien, gik vi over til landbrugsprojekter, der 

blev administreret af de lokale foreninger.  
 

Helt sikkert. Det var i øvrigt svært at acceptere for 

Terre. Tidligere kunne vores ansatte identificere 

sig meget med projekter i syd. De var tættere på 

en industriel logik. Senere gjorde agro-økologi det 

muligt at styre projekter direkte af lokale 

foreninger, som vi ikke kendte til.  
 

De lokale foreninger vidste hvad de skulle og 

hvordan, mens vi måtte udvise tillid over for dem. 

Det var vanskeligt at acceptere og det skabte 

desværre en kløft mellem Autre Terres 

medarbejdere og projekterne.  
 

Det var en tid med mange interne spørgsmål i 

Autre Terre. Vi ønskede at gennemføre andre 

typer af projekter baseret på lokal ekspertise og de 

behov, som støttemodtagerne udtrykte.  

 

En vanskelig forhindring som siden hen viste sig 

at være positiv? 
 

Den måde hvorpå vi vendte tilbage på i Mali var 

helt genial. Den gjorde det muligt at støtte flere 

lokale foreninger og på en langt mere bæredygtig 

måde.  Ved nærmere eftertanke har vi satset 

rigtigt, da agro-økologi nu anerkendes og 

fremhæves af alle større internationale 

organisationer.  
 

Også i Autre Terre er den tilbagelagte vej ganske 

forbløffende, da vores ansatte nu lancerer deres 

private gartneriprojekter i Couillet3 og Hauts-

Sarts4. Holdningerne ændrer sig.

  

 

 

                                                           
3 Forstad til Belgiens fjerdestørste by Charleroi. 4 Forstad til Belgiens tredjestørste by, Liège – Terre’s 

hovedkvarter ligger i Hauts-Sarts.  



 

(foto: Assador)  

  

 


