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Lad os sammen opbygge et mere solidarisk samfund! 
 

Vore samarbejdspartnere i Mali – midt i det besatte område: Assador & Assaghsal/Tassage/UGM 
 

Den aktuelle politiske situation i Nordmali 
 

Siden starten af 2012 har der været alvorlige politiske problemer i den nordlige del af Mali. Borgerkrigen har 

siden sin start tilsidesat både frihed og menneskerettigheder for den lokale befolkning, der allerede var dybt 

berørt af alvorlig mangel på fødevarer. Den maliske befolkning står nu i en meget sårbar position, hvor de er 

presset af en ustabil politisk situation, af truslen om at indføre Sharia-lovgivning i regionen samt af udsigten 

til en udenlandsk militær intervention. 

Vore samarbejdspartnere er direkte ofre for rebellerne: Der er ingen forsamlingsfrihed, kontorer plyndres, 

hungersnøden truer osv. 
 

Brun markering på kortet: ’Område under rebellernes kontrol’ 

………………….. 
 

Side 2: 
 

Og alligevel … 
 

Trods den dramatiske situation bærer vore samarbejdspartneres arbejde frugt! 
 

Takket være det arbejde, som vore samarbejdspartnere har udført gennem mange år, lider de 

befolkningsgrupper, som er med i vore projekter, mindre under rebellernes besættelse.  
 

Det daglige arbejde med gartnerierne viser her virkelig sit værd: uddannelse og øget bevidstgørelse inden for 

landbrug og miljøbeskyttelse samt etablering af større gartneriområder (brøndboringer, indhegninger og 

materiel), som det er muligt for lokalbefolkningen at dyrke, gør det muligt for mere end 1.250 personer at 

skaffe ordentlig mad til sig selv og deres familier – i alt omkring 10.000 personer. 

 

Vi kan støtte dem endnu mere! 
 

Støt med 1 euro, 10 euro, 100 euro! Ethvert bidrag tæller! 
 

Der er stadig meget lang vej, før hver familie har adgang til sin egen lukkede have med tilhørende redskaber 

og en brøndboring, der kan give vand året rundt. 

For at komme i mål med disse anlægsprojekter, har vi brug for hjælp! 

- 1 rive eller 1 skovl: 5 euro 

- 1 kg såsæd: 76 euro 

- Indhegning af en have på 1 ha: 700 euro 

- Boring af 10 meter dyb brønd med en diameter på 1,4 m: 3500 euro 
 

Hvis du i stedet kan afse 1 time, 1 dag eller 1 uge om året til at hjælpe i, kan du kontakte Autre Terre. 

Mange tak for dit bidrag, som dag for dag bærer frugt og er med til at udvide vore horisonter.  

 


