
Oversættelse 09 – 03 – 2013 af Meka Dieudonné: 

- fodnoter af Jørgen Olsen. 

http://www.tamoudre.org/nouvelles/2621.html (8 marts - 7 marts – 5 marts).
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1. Nyheder om grænsen – 8 marts 

Råvarerne bliver sjældne i Mali, og man er derfor bekymret, fordi grænserne er lukkede.  

Vi kan dog stadig ride på æsler for at hente væsentlige råvarer til befolkningen i Mali, som 

har kunnet handle i årevis med nabolandet Algeriet.  

 

Semulje bliver solgt billigere i Kidal end i Borj
2
. Men i Tessalit er det desværre ikke 

længere nemt at frembringe nødvendige råvarer.  

 

I morgen (i dette tilfælde i dag d. 09 – 03 - 2013) begynder svejsningens tid
3
, og de 

kommende varme dage vil medføre, at græsmarker bliver opbrugt.  

Der opfordres derfor i at tænke i genopbygning, men først og fremmest humanitært og 

derefter økonomisk.  

 

Det bliver oplyst, at i Tinzaouatine er Røde Halvmåne ikke til stede; men i Timeaouine er 

der endnu nogle få repræsentanter for organisationen.
4
 

 

Borj bliver beskrevet som det vilde vesten hvori der findes mange diverse råvarer, men de 

bliver dyrere og dyrere.  

 

                                                           
1
 I rubrikken ”Nouvelles de là-bas” på www.tamoudre.org får læseren ”serveret” personlige oplevelser fra Tessalit og 

omegn. Oplevelserne er sandsynligvis leveret til organisationen Tamoudré pr. satellittelefon – af sikkerhedsgrunde 
oplyses navnet på kilden ikke. 
 
2
 Borj ligger lige nord for grænsen til Algeriet – stik nord, ca. 150 km fra Tessalit. Landsbyen kaldes også Borj Mokhtar. 

 
3
 Den varmeste tid på året, månederne før der – som regel, forhåbentlig – kommer en regntid midt på året. 

 
4
 Tinzaouatine og Timeaouine ligger begge nordøst for Tessalit, henholdsvis i Mali og på den algeriske side. Røde 

Halvmåne er det, som Røde Kors hedder i muslimske lande. 

http://www.tamoudre.org/nouvelles/2621.html
http://www.tamoudre.org/


Til sidst bliver det oplyst at flygtningelejrene
5
 er ramt af sygdomme og der er et stort mangel 

på medicin.   

 

2. Nyheder fra kampene – 7 marts 

Den 7. marts siges der at være ingen bekræftelse med hensyn til Abdallah.  

Den 6.marts, kommer det fra forskellige kilder at Abdallah ag Albacar, tidligere borgmester 

i Tessalit, døde i den seneste kamp. 

 

3. Nyheder fra grænserne – 5 marts 

Der sker ingenting ved grænserne, og det begynder for alvor at ramme mulighederne for, at 

der kan tjenes penge ved småjobs.
6
  

En person som opholder sig i Algeriet fortæller: 

”Mine forældre bor i Mali og befinder sig i steppelandet, men jeg kan desværre ikke hjælpe 

dem, og de er begyndt at mangle fødevarer, og jeg kan ikke gøre noget, fordi jeg er på denne 

side af grænsen, og der er mange som står i denne situation.
7
 I Algeriet går det godt med 

mad, i Algeriet er der altid noget, men hvordan kommer vi videre?” 

 

 

 

 

                                                           
5
 Ligger i Borj og Timeaouine – mange, som har boet der, er dog vendt hjem til Mali, efter at den fransk-afrikanske 

invasionsstyrke jog islamisterne på flugt. Andre er blevet, fordi de stadig opfatter det som utrygt at vende hjem. 
 
6
 Det er uklart, hvad der præcist menes – et bud kunne være, at mange mennesker i Vestafrika (og ikke nødvendigvis 

ved grænserne) lever af at købe store enheder ind, som de så sælger i ganske små portioner. 
 
7
 Vi får her at vide, at grænsen er lukket, og at den er svær at forcere. Vi har i andre situationer fået at vide, at de, som 

er fortrolige med landskabet, sagtens kan finde vej uden om bevogtningen; men måske er bevogtningen skærpet.  


