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Hvis tuaregerne vil overleve, er der kun én farbar vej: At de finder sig selv i fredelig 

sameksistens med de folkeslag, der omgiver dem og inden for de statsgrænser, der blev 

trukket ved uafhængigheden fra Frankrig. 
 

De sagnomspundne tuareger i Sahel og Sahara med de europide ansigtstræk udmærker sig blandt 

andet ved, at kvinden traditionelt er bedre stillet, end det er tilfældet både hos araberne mod nord og 

blandt de fleste folkeslag syd for Sahara. Både mænd og kvinder kan begære skilsmisse, og det er i 

reglen manden, der stilles dårligst efter en sådan. Kvinderne ejer teltene og alt husgeråd, og de ejer 

gederne og fårene samt mælken fra alle hjemmets dyr. Både mænd og kvinder bærer tørklæder af 

løsthængende bomuld for at beskytte mod varmen; men kvinderne skjuler deres ansigt sjældnere 

end mændene. 

 

Når tuaregerne traditionelt giver kvinden en stærk position, hvordan er det så gået til, at de tre 

nordlige regioner i Mali, mens disse linjer skrives, regeres af forskellige islamistiske militser, som 

indfører den kvindediskriminerende sharia-lovgivning? I første omgang, dvs. i januar 2012, blev 

regionerne Timbuktu, Gao og Kidal befriet fra Mali af den ikke-religiøse befrielsesfront MNLA, 

som kom i besiddelse af en hidtil ukendt militær styrke, da tuareger, som var udvandret til Libyen 

for at søge arbejde, efter Gaddafis fald vendte hjem og bragte tunge våben med sig.  

 

MNLA havde imidlertid ikke nok militær styrke til at forhindre, at Ansar Dine, Al-Qâ’ida, MUJOA 

m.fl. ret hurtigt efter befrielsen besatte alle de store byer i regionerne. Ingen af disse islamistiske 

grupperinger byder på ret mange tuareger i medlemsskaren; langt de fleste aktive i de islamistiske 

organisationer er født og opvokset uden for de regioner, de nu har taget magten over. Der er tale om 

personer fra Nigeria, Tchad, Algeriet, Libyen, Marokko mv. – ekstremister og kriminelle, som 

frivilligt eller ufrivilligt har forladt deres oprindelseslande.  

 

Tuaregerne er kommet fra asken i ilden. Det mislykkedes at oprette en selvstændig stat, regeret af 

tuareger – sådan en har tuaregerne drømt om i århundreder. Franskmændene pustede liv i 

forestillingen, da de under afviklingen af koloniriget omkring 1960 fattede planer om at skabe en 

fransk Sahara-stat, hvor de kunne kontrollere råstofudvindingen. Tuaregiske ledere støttede 

planerne; men de fransk-tuaregiske planer strandede på indædt modstand fra de omkringliggende 

lande, der selv ønskede at få udbyttet af naturressourcerne. 

 

Ejerskabet til naturressourcerne i forening med det faktum, at der ikke findes og aldrig har fandtes 

en tuaregisk politiker, der har et klart billede af, hvorledes en tuaregstat skal organiseres, for slet 

ikke at tale om, hvorledes andre folkeslag skal integreres i den, gør tanken helt urealistisk. I den 

vigtige by Gao er songhai-folket i flertal, og i Agadez i Niger er der flere hausaer end tuareger. 

 

I forbindelse med tidligere væbnede oprør fra tuaregerne har man kunnet regne med, at hvis der 

startede en opstand i Mali, så ville tuaregerne i Niger følge efter – eller omvendt. Således er det 

(endnu) ikke gået i det aktuelle forløb. Tuaregerne i Niger holder sig i ro og hævder lige som i Mali 

at holde stærk distance til islamisterne.  
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De vil desuden ikke på vilkår blandes ind i oprøret i Mali og snakken om en tuaregisk ørkenstat. 

Det hænger sammen med, at tuareger har fået ministerposter, og at de i kraft af en 

decentraliseringsproces har fået mere at skulle have sagt i de områder, hvor der er mange af dem. 

 

De gentagne oprør siden uafhængigheden fra Frankrig skyldes overvejende, at skiftende regeringer i 

Mali og Niger ikke har haft viljen og måske især ikke evnen til at overholde fredsaftaler om større 

udbytte af naturressourcerne og flere udviklingsmidler til de egne, hvor der lever mange tuareger. 

 

De mest tåbelige, som myndigheder og civilsamfund fra f. eks. Danmark kan gøre, er at støtte 

kravet om en selvstændig tuaregstat. Sporene fra det aktuelle forår skræmmer så rigeligt.  

 

Derimod kan det give god mening at bakke op om krav om bedre fordeling af gevinsterne fra 

minedrift, at udvikle en mere effektiv kvægavl under hensyn til klimaforandringerne og at forøge de 

generelle udviklingsbevillinger til Mali og Niger, så de bedre kan overholde fremtidige fredsaftaler. 

Allermest nødvendigt er det med initiativer, der målrettet går efter at forbedre forståelsen mellem 

tuaregerne og songhaierne, hausaerne, araberne, fulbeerne og hvem de ellers må og skal finde ud af 

at leve i fred med. 

 

Der er ingen vej uden om nogen af delene, heller ikke selv om udgangspunktet i den aktuelle 

situation er det værst tænkelige for Malis vedkommende.   
 

  

 

 

 


