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STRANDET: Livet er hardt i M’bera i Mauritania, som huser 70.000 flyktninger fra Mali. Nesten samtlige er tuareger eller arabere.

MAURITANIA
Lennart Hofman (tekst) og 
Andreas Stahl (foto), M’bera

I februar 2012 så Mohamed ag 
Nod (16) tre tungt bevæpnede 
tuaregopprørere fra Azawads 
nasjonale frigjøringsbevegel-
se (MNLA) kjøre inn i byen 
Goundam i en pickup. De fan-
get to maliske politimenn, 

kjørte dem ut av byen og for-
talte folk at MNLA hadde kon-
trollen.

Dagen etter ble Mohamed 
vekket av skudd. Den maliske 
hæren tok tilbake byen. For 
første gang i sitt unge liv så 
han en død kropp; han la mer-
ke til at svarte maliske barn 
begynte å peke mistenksomt 
på ham, og han ble redd.

Tuareger og arabere ble ar-
restert eller forsvant sporløst 
– selv om de ikke hadde noe 
med opprøret å gjøre. Tuare-
ger blant venner og familie 

fikk det travelt med å komme 
seg ut av byen.

Mohamed og familien hans 
bestemte seg også for å flykte. 
Fordi de svarte drosjesjåføre-
ne ikke lenger ville hjelpe tua-
reger, reiste de med kamel til 
en onkel i en landsby i nærhe-
ten. Han kjørte dem til 
M’bera, en støvete flyktning-
leir femti kilometer over den 
mauritanske grensen.

Et hjemland
Nå, nesten to år seinere, gnir 
Mohamed frustrert den bar-
berte skallen sin.

– Jeg hadde aldri trodd at 
det kunne ende slik, sier han 
med vantro i øynene.

– Alle tuareger jeg kjenner, 
er her, og de svarte vennene 
mine er fortsatt i Mali. Jeg 
kan ikke reise tilbake fordi jeg 
er tuareg. Alle tror vi er terro-
rister.

Mange tuareger og arabere på flukt fra Mali tør ikke vende hjem av frykt for terrorstempel:

Mali-krigens glemte ofre
REDD: Flyktningen  Mohamed ag Nod 
(16) tør fortsatt ikke reise tilbake til 
Mali over et år etter den franske militæ-
rintervensjonen. – Alle tror vi er terro-
rister, sier tuaregen.

Gir du bort til fire personer har
du mulighet til å velge deg to 

av disse premiene:

Se www.klassekampen.no

CD : Frank Sinatra - 
«Songs for Swingin’ Lovers»

DVD:
«Casablanca»

DVD:
«Stolthet og fordom»

CD : Chet Baker - 
«The Best of Chet Baker Sings»

DVD:
«Breakfast at Tiffanys»

DVD:
«Amour»

CD : «Best of - Ella Fitzgerald & 
Louis Armstrong»

DVD:
«Titanic»

DVD:
«Et rom med utsikt»

Gi bort
Klassekampen 

Abonnementet er uforpliktende og stopper automatisk.

I anledning Valentinsdagen kan du gi bort tre uker 
gratis avis til venner og bekjente.

Første avis mottas fredag 14. februar sammen
med kortet du fyller ut på innstikket.

Gir du til fire eller flere sender vi deg fine premier, 
bl. a. kjærlighetsklassikere innen film og musikk.
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