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Teksten om fred og forsoning, der blev undertegnet i Algier den 1. marts af Malis regering og 

visse grupper i det nordlige Mali, har ambitioner af stor beskedenhed. Det kan være dens 

eneste styrke eller genistreg. 

Alt er så kompliceret i løsningen af Malis krise ... Til at begynde med blev den tekst, der blev 

præsenteret i Algier søndag morgen, ikke formelt underskrevet, men ”paraferet” – det er det 

rigtige udtryk – af den regeringsvenlige side af de involverede parter i dialogen med støtte af 

en mægling foretaget af Algeriet. 

Læs også (på fransk): Regeringen og seks væbnede grupper forpligter sig til at ende 

fjendtlighederne i Mali 

Dokumentet vil først blive formelt ”underskrevet” i Mali i de kommende uger (en symbolsk 

gestus for at forsøge at slette mindet om tidligere aftaler, Algeriet stod fadder til, der i den 

”nationale suverænitets” navn kritiserede præsident Ibrahim Boubacar Keita, da han var 

kandidat til posten).  

Måske drejer det sig bare om en detalje, siden Koordineringen af Azawads Bevægelser (CMA 

- Coordination des mouvements de l’Azawad), som omfatter seks bevægelser for selvstyre i 

det nordlige Mali, kaldet Azawad, søndag morgen ikke har underskrevet. Og hvis der er gode 

chancer for, at alle parter i sidste ende får deres repræsentanters underskrift på denne tekst, så 

lover disse bump ikke godt i første omgang. 

Azawad: et utal af grupper 

Blandt de ”udestående underskrivere” finder man MNLA (Mouvement national de libération 

de l’Azawad – Azawads Nationale Befrielsesbevægelse), som fortsat er en nøglespiller for 

enhver form for løsning, og andre sammensætninger af oprørsbevægelser, der er opstået af 

splittede etniske grupper - ligesom Den Arabiske Bevægelse i Azawad (MAA - Mouvement 

arabe de l’Azawad) eller Det Høje Råd for Azawads Enhed (HCUA - le Haut Conseil pour 

l’unité de l’Azawad), hjemsted for personer, som tidligere blev trænet af Iyag ag Ghali, som 

nu er gået over til Al-Qaida i Islamisk Maghreb (AQMI - Al-Qaida au Maghreb islamique). 

Hvorfor denne forsinkelse? ”Koordineringen” (CMA) havde dagen før bedt om ”rimelig tid" 

til at konsultere sin base, inden den ville underskrive. Denne ekstreme høflighed skyldes dels 

truslen om sanktioner mod enhver, som ville sætte sig på tværs af en fredelig løsning på 

krisen. 

Den skyldes også behovet for internt diplomati: demonstrationer mod teksten blev afholdt i 

byerne Kidal, Menaka og Ber for at protestere mod, at teksten ikke nævner udsigten til 

autonomi for den nordlige del eller udsigt til føderalisme.  

http://www.tamoudre.org/accords-de-paix-dalger-une-derniere-chance-pour-le-mali/geostrategie/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/02/20/le-gouvernement-et-six-groupes-armes-s-engagent-a-mettre-fin-aux-hostilites-au-mali_4580520_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/02/20/le-gouvernement-et-six-groupes-armes-s-engagent-a-mettre-fin-aux-hostilites-au-mali_4580520_3212.html


De algeriske mæglere havde for længst udelukket begge dele – til stor tilfredshed for 

regeringen i Bamako. 

Så vi er nødt til at sluge, at Azawad ikke vil have nogen juridisk eksistens efter at have 

proklameret det modsatte: det er vanskeligheden ved fredsplaner. Desuden forbliver Mali i 

følge teksten ”forenet og verdslig”. 

”Denne aftale har værdi af et troværdigt og effektivt kompas for fred”- Ramtane Lamamra, 

Algeriets udenrigsminister. 

For at undgå uenighed blandt alle, hvilket ville svare til selvmord, erkender denne aftale dog – 

som har ”værdien af et troværdigt og effektivt kompas for fred” med den alt for lyriske 

formulering, lavet for ikke at bekymre den algeriske udenrigsminister Ramtane Lamamra – at 

Azawad eksisterer som en ”menneskelig virkelighed” (som er symbolsk og ikke forpligter sig 

til meget, ligesom formuleringen af termen ”kompas”). 

Et smertefuldt virkelighedsprincip for Bamako 

Vigtigere er imidlertid en ordning, der indeholder bestemmelser om oprettelse af regionale 

forsamlinger valgt ved direkte valg inden for 18 måneder samt af en ”større repræsentation af 

de nordlige befolkninger i nationale institutioner”. Der skal ske en gennemgang af Malis hær 

for at integrere krigere fra de væbnede bevægelser i nord. 

Denne sidste metode har allerede tidligere vist sine begrænsninger, da det faktisk var 

grundlaget for aftaler om at slå tidligere oprør ned i 1992 og 2006. Men de nye lokale 

institutioner kan gøre forskellen, hvis de ikke er fyldt med korruption. 

En international undersøgelseskommission skal i stigende grad kaste lys over 

krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden, folkedrab og andre alvorlige krænkelser 

af menneskerettighederne begået i de seneste år. Vi kan allerede frygte, at det tilstedeværende 

politiske pres vil begrave disse planer for fremtiden i et stykke tid. 

Men de annoncerede begrænsede ambitioner betyder meget lidt set i forhold til et land i 

borgerkrig. Algieraftalen er med sine mangler at regne som sidste chance. 

I maj fik Mali lidt af et chok, da kampene brød ud efter et akavet besøg i Kidal af Malis 

tidligere premierminister. Sammenstød, der resulterede i knusende nederlag til de bevæbnede 

kræfter i denne bastion for MNLA og politiske højborg for andre forskellige Tuareg-grupper.  

”Løsningen på konflikten skabes gennem kompleks artikulation af modstridende interesser, 

der påvirker sikkerheden for Sahara, Malis stat samt den lokale balance mellem splittede 

samfund” (International Crisis Group). 

Det krævede indgriben fra den mauretanske præsident for at etablere den første våbenhvile og 

undgå udsigten til et yderligere kollaps af Malis hær. Bamakos magt blev således konfronteret 

med et smertefuldt virkelighedsprincip. 

I processen blev forhandlingerne, takket være den styrkede rolle for De Forenede Nationers 

Mission i Mali (Minusma), derefter gennemført i Algier i juli. Mæglingsholdet var stort og 

bestod af repræsentanter for Minusma, Den Afrikanske Union, Det Økonomiske Fællesskab 

af Vestafrikanske Stater, Organisationen for Islamisk Samarbejde, EU, Mauretanien, Niger og 

Tchad. 



Primært er Algeriet direkte berørt af situationen i det nordlige Mali, hvor AQMI-grupper med 

mange algeriske ledere har etableret sig. Algeriet har endvidere olieinteresser i 

grænseområder til Mali (med forekomster, der senere forventes udvundet af et datterselskab af 

Algeriets nationale kulbrinteudvindingsselskab). 

Burkina Faso, et andet land, der har haft indflydelse på fredsaftalens udformning, har nu travlt 

med sine egne problemer, måske afventer det Marokkos stigende regionale magt, Marokko 

som er Algeriets store rival. 

Med Algier som ”teamleder” har fem forhandlingsrunder været afholdt. Det blev fastslået, at 

den femte ville blive den sidste med risiko for at føde et ”quick fix” snarere end en reel 

fredsplan; et af de overfladiske arrangementer, der tørster det pressede diplomati, men som 

kræver stærk politisk opfølgning for at undgå fiasko. 

Se også videoen : Les manuscrits de Tombouctou pourront-ils y retourner ? (Kan 

manuskripterne fra Timbuktu vende tilbage?) 

Men opskriften på fred hviler på en delikat arkitektur. ”Løsningen på konflikten skabes 

gennem kompleks artikulation af modstridende interesser, der påvirker sikkerheden for 

Sahara, Malis stat samt den lokale balance mellem splittede samfund. Med væbnede 

sammenstød i sigte er fristelsen at gå for hurtigt frem og at underskrive en aftale om på kort 

sigt at sikre et minimum af sikkerhed. Hastværk er en dårlig rådgiver. Vi skal give os selv 

midlerne og tiden til at opbygge grundlaget for en varig fred”, advarede International Crisis 

Group (ICG). 

En region mere delt end nogensinde 

Er Algier-aftalen fundamentalt anderledes end tidligere fiaskoer? Oprørsgrupper, langvarige 

forhandlinger, aftale om deling af poster, latenstid, genoptagelse af oprør ... Alt synes at blive 

gentaget i ”kredsløb”. 

Denne gang er der givet en chance til personer involveret i forhandlingerne om at spille en 

rolle i deres region gennem lokale forsamlinger eller sikkerhedstjenester. Det er måske den 

eneste måde at bringe staten tilbage til det nordlige Mali. Og fra dette synspunkt haster det. 

Området er mere splittet end nogensinde, og både jihad-grupper og menneskehandlere 

opererer i det nordlige Mali. Allerede mellem lokalsamfundene er spændingerne store, såsom 

mellem grupper, der hævder at repræsentere dem (der findes ingen redskaber til at måle den 

nøjagtige grad af støtte til væbnede grupper). Den seneste gruppe, Imghad Tuareg 

Selvtægtsgruppen, allieret med gruppen Gatia, opstod i august. 

I teorien er dette er den syvende væbnede bevægelse, der er identificeret i regionen; i praksis 

er det en forlænget arm af Bamako og af en hær, som siden det seneste nederlag har forladt 

flere militære lejre i de nordlige byer, hvor den stadig er indsat sammen med andre kræfter 

(herunder FN eller fransk militær). 

Denne opsplitning forøges med en ny stigende magt til Jihad-grupper inden for AQMI, 

mellem infiltration af krigere fra nabolandene og aktivering af sovende celler. De seneste 

mord har vist, at en destabiliseringspolitik er i gang (som det er tilfældet i nabolandet Libyen). 

Læs også (på fransk): I Mali forøger de islamistiske grupper angrebene mod FN-styrkerne 
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Det tidligere parlamentsmedlem for Kidal, Bay Ag Hamdy, der sluttede sig til MNLA i januar 

2012, blev myrdet den 26. januar i nærheden af Tessalit; en handling, som AQMI tog ansvar 

for, idet organisationen beskyldte ham for ”at samarbejde med de franske styrker i det 

nordlige Mali”. 

- Jean-Philippe Rémy, Johannesburg, regional korrespondent 
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