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Det inderste Vestafrika er det fattigste område i verden, og udsigterne er dystre. 

 
Kampagnen ”Verdens Bedste Nyheder” inddrog en lang række danske udviklingsorganisationer og 

informerede den danske befolkning om de store fremskridt, verden har oplevet de seneste år. Her 

kan nævnes markante reduktioner af fattigdom, mere rent vand og mindre børnedødelighed, og 

kampagnen har været et godt initiativ til at fokusere på de positive effekter af udviklingsbistanden. 

Den kan også betegnes som et godt modspil til dem, der gang på gang vælger at fremhæve, når 

bistanden slår fejl eller der kommer ”grus i projektet”, og bruger det til at argumentere for, at u-

landsbistanden skal nedsættes 

 

Når det er sagt, er vi i Genvej til Udvikling af den mening, at der fortsat er steder, hvor man lider 

mere end andre steder. Vi har i hele vores levetid samarbejdet med mennesker i den fattigste egn på 

kloden, som ikke har fået det bedre og heller ikke har udsigt til det. Hermed mener vi det inderste 

Vestafrika, som er hårdt ramt af tre af de alvorligste problemkomplekser, som verden slet ikke har 

fået taget seriøse livtag med endnu, og som det meste af verden er fuldstændig rådvild overfor: 

1) Økonomisk undertrykkelse, som den nordlige verden udøver over for den sydlige i form af 

handelshindringer, skatteunddragelser, dumping og subsidier. Her skal blot nævnes USA’s 

forkælelse af sine bomuldsavlere med fatale konsekvenser for deres vestafrikanske kolleger 

og EU’s støtte til eksport af mælkepulver, så den friske lokale mælk ikke kan konkurrere, jf. 

http://gtu.dk/Milk_Report_Niger.pdf som Care Danmark har udarbejdet sammen med de 

vestafrikanske kvægavlerforeninger, Billital Maroobé og AREN. 

2) Klimaforandringer, som i Vestafrika indebærer, at regnen kommer sjældnere, men kommer i 

form af ekstreme skybrud, når den endelig indfinder sig. Klimaforandringer, som med stor 

sandsynlighed skyldes Vestens lalleglade luksusliv, og som vi har en tendens til at holde op 

med at snakke om, når der ikke en konference lige om hjørnet – måske fordi det er så svært 

at se i øjnene, at vi skal lave en masse om på vores livsstil. 

3) Fundamentalisme, i Vestafrika muslimsk fundamentalisme; men det er også næsten 

udelukkende muslimer, den går ud over i de nordligste to tredjedele af Mali. Men for de 

fleste tuareger og songhaier er den vigtigste identitet netop ikke at være muslim, men at 

være henholdsvis tuareg og songhai. De overvejende udefrakommende islamistiske 

magthavere hiver børnene ud af skolerne for at opdrage dem til børnesoldater og senere 

gidseltagere, kvinder tvinges til at gå tilslørede og være ledsaget af mænd, de er i nær 

familie med. Rigtig meget af det, som den almindelige befolkning forbinder med et normalt 

liv, er forbudt, jf. http://www.u-landsnyt.dk/blog/51/de-m-dtes-i-adrar.  

 

Vi har kendt befolkningen i Tessalit, en oaseby i Kidal-regionen, 150 km syd for grænsen til 

Algeriet, siden 1978. Gennem årene blev der opbygget to demokratiske græsrodsbevægelser, 

Assador og Assaghsal, til sammen at stå for velfungerende gartneri, kvægavl og håndværk. Der er 

ikke noget, der hedder græsrodsbevægelser, når islamisterne regerer.  
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Endnu en voldsom ydmygelse af Tessalits befolkning består i, at de skilte, der byder velkommen til 

byen, har tekst på arabisk og fransk, ikke på tamashek (tuaregisk), som er modersmål for 95 pct. af 

befolkningen. Læs om dette og andre traumer på 

http://www.tamoudre.org/touaregs/societe/p9664tessalit-au-pays-des-islamistes.html eller samme 

tekst på dansk http://gtu.dk/PK113-4-5.pdf   

 

Tessalit var vores fokusområde i en lang årrække og vores afsæt til andre engagementer i 

Vestafrika. På grund af den undertrykkelse, der har ramt Tessalit og resten af det nordlige Mali og 

på grund af de vanskelige vilkår, der i det hele taget hærger i det inderste Vestafrika i kraft af 

klimavilkår, verdensøkonomi og fundamentalisme, håber vi derfor, at noget mere fokus kan flyttes 

til dette område, og at der om nogle år også kan være ”Verdens Bedste Nyheder” derfra.  
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