
Mail fra Jacqueline Dupuis 
 

- Jacqueline er fransk geograf og bestyrelsesmedlem i Tamoudré – 

www.tamoudre.org – sammen med andre franskmænd m/k, malier og nigerier  

- sendt til GtU den15. februar 2013 

- oversat af Julien K. M. Murhula 

- fodnoter af Jørgen Olsen. 

 

 

Hej Jørgen! 

 

Hvad kan man sige som du ikke ved i forvejen? Det sanseløse håb om at blive befriet fra 

islamisterne og frygten for ikke længere at få lov at eksistere som tuareg, fanger os og befolkningen 

mellem forskellige brande. 

 

Situationen er meget forvirrende, selv om telefonen virker igen i Kidal. Der er rigtige mange opgør 

mellem oprørsfraktioner og mistillid, rygter osv. 

 

I øjeblikket venter alle. Det gør også Tamoudré. Der er ikke tale om at sende pengene i denne her 

situation. 

 

De fattigste familier har mad, og de er taget af sted fordi de manglede penge. Men generelt har de 

det godt, fordi de lever af indtægter der kommer fra deres husdyr.  Der var ikke noget problem 

sidste år, hvad vedrører græsning. De ved godt hvordan man lever i disse situationer. 

 

Livet er mere roligt i Kidal og Tessalit, fordi der ikke findes MUJAO-folk der, og Ansar Dinne er 

tættere på borgerne.
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Hvorfor har jeg ikke talt om Rousmane og foreningerne? Det er fordi disse foreninger er så knyttet 

til befolkningen. Man kan sige, at de ikke er foreninger på måde vi opfatter foreninger i Europa.  
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 Både MUJAO og Ansar Dinne er fanatiske islamister; men sidstnævnte er forskellig fra MUJAO, i og med at Ansar 

Dinne dels består af maliske statsborgere fra de nordlige regioner (dog næppe mere end nogle få hundrede), dels ikke 
påviseligt er involveret i hverken gidseltagninger eller smuglinger af narkotika og cigaretter.  
 

http://www.tamoudre.org/


Der er tale om kvinder fra Tessalit der arbejder i deres haver, og som har noget at gøre med 

mikrokredit, små virksomheder osv. Da jeg talte med kvinderne i Tessalit for to år siden, var det 

dette indtryk jeg fik.
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Lige nu er alt kompliceret i høj grad. Vi skal være meget tålmodige for at optrævle det sande fra det 

falske. Vi skal ikke kaste os ud i noget, der er ubrugeligt og kortsigtet – det ved tuaregerne alt om. 

 

Vi holder gode kontakter overalt. Jeg modtager mange telefoniske opkald, hvor folk fortæller mig 

hvad der foregår. Denne er årsagen der gør, at jeg er endnu mere mistænksom! 

 

Bedste hilsner. 

 

Jacqueline. 
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 Jeg forstår ikke forklaringen. Hvis disse initiativer er i gang, må de da kunne hjælpe befolkningen til bedre vilkår, og 

hvorfor fortæller Jacqueline så ikke om dem på www.tamoudre.org, hvor man læse en masse om alle tænkelige og 
triste problemer? Jeg har ikke spurgt yderligere. Rousmane er den mangeårige kontaktperson mellem Autre Terre, 
Belgien og foreningerne Assador og Assaghsal i Tessalit. Her er et dokument, udsendt fra Autre Terre før invasionen af 
de franske og afrikanske tropper i det nordlige Mali: http://gtu.dk/assador_+_assaghsal_1.jpg + 
http://gtu.dk/assador_et_assaghsal_2.jpg - og her er Mette Nybos oversættelse: http://gtu.dk/terre_om_tessalit.pdf     
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