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Mine første tanker går til de familier, der for få måneder siden forlod Kidal, Gao og hele regionen. 

De flygtede til Bamako eller ud i steppelandet. Der er ingen som har talt om det. 
 

Mine første tanker går til de familier, der ikke fik lov at tale frit i telefonen i flere måneder.  Disse 

familier troede, at de bliver aflyttet, de var fulde af frygt. Deres frygt kom fra alle sider. 
 

Mine første tanker går til de unge mennesker, der blev anholdt af de skæggede mænd. Deres 

anholdelse skyldtes, at de unge ryger cigaretter og hører rock og ishumar-musik.
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Mine første tanker går til unge tuaregkvinder. De har ikke længere lov til at give deres fætter et 

håndtryk, og de kan ikke gå til marked uden at være ledsaget af en mand. 
 

Mine første tanker går til unge, der er aktive på Facebook og blogs. Vi fik lov at se for første gang 

fra dem, hvordan sandet udtrykker sig. Saharas befolkninger er ikke én. 
 

Mine første tanker går til disse fortabte sjæle, gidsler med kort frist til handel. Mine tanker går til 

dem i Niger, Mali, Mauretanien, Algeriet, for dem og for deres slægtninge. 
 

Mine første tanker går til alle disse vesterlændinge, der er vilde med Sahara, alle af god vilje, de 

som forsvarer og gerne gennemlever relationer de har skabt med folk de har mødt i ørkenen. 
 

Mine første tanker går til alle vestlige gidsler, deres familier, de der sørger for at få dem løsladt. 
 

Mine første tanker går til alle de venner, som har taget godt imod mig og som i dag er gidsler i 

Sahara. 
 

Mine første tanker går til musikere, flagbærere af følgende kulturer: tamashek, songhai, maurere, 

fulbé. Vi forstår ikke altid, hvad I siger, men gid jeres musik måtte ledsage den opvågnen som netop 

er blevet annonceret. 
 

En dag vil jeg vende tilbage ved jeres døre, vi vil tænde noget ild, vi vil spille guitar. I vil fortælle 

mig hvordan I har vundet krigen mod jeres interne misforståelser. I vil ligeledes fortælle mig 

hvordan I har vundet krigen mod disse sindssyge som ville ødelægge jeres kultur og jeres 

foretrukne ord: FRIHED. 

 

Arnaud Contreras. 

 

                                                 
1
 Fransk filmskaber, fotograf og forfatter. 

2
 Moderne tuaregisk musik. 
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