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FØDT PÅ FLUKT: En mor viser stolt fram sitt nyfødte barn i flyktning-
leiren.STRANDET: Livet er hardt i M’bera i Mauritania, som huser 70.000 flyktninger fra Mali. Nesten samtlige er tuareger eller arabere.

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

Mali-krigens glemte ofre
Krigen i Mali begynte nord 

i landet for nesten to år siden, 
da tuaregopprørere fra MNLA 
utnyttet misnøye innen den 
svake maliske hæren til å set-
te i gang en lenge etterlengtet 
kamp for uavhengighet.

Støttet av velutstyrte tua-
regkrigere fra krigen i Libya 
tok de snart den første byen.

Umiddelbart etterpå dan-
net MNLA en allianse med 
noen al-Qa’ida-tilknyttede 
grupper i regionen, og seirene 
fulgte hverandre i rask rekke-
følge. Men de islamistiske 
gruppene hadde bedre utstyr 
og større ressurser, og gikk til 
slutt seirende ut av kampen.

Fra et selvstendig Azawad, 
regionen der maliske tuareger 
bor, gikk målet for opprøret 
over til å bli til en streng is-
lamsk stat i hele Mali.

I begynnelsen av 2013 brøt 
tusen maliske og utenlandske 

islamister gjennom til Konna, 
en strategisk plassert by 600 
kilometer fra hovedstaden 
Bamako, og da besluttet den 
franske regjeringen seg for å 
gripe inn. Den franske hæren 
drev krigerne tilbake til nord i 
landet og over grensen.

Uløst konflikt
Etter dette har den franske 
hæren, sammen med maliske 
soldater og en FN-styrke, 
prøvd å gjenopprette fred i re-
gionen, men det er langt fra 
enkelt. Islamistene endret 
taktikk fra åpen krig til mål-
rettede angrep, drap og lynan-
grep. Innen det maliske sam-
funnet har det åpnet seg en 
avgrunn av mistillit mellom 
(antatte) tilhengere og mot-
standere av opprøret, og døde-
lige sammenstøt foregår 
fremdeles mellom ulike væp-
nede grupper.

Kaoset har tvunget 190.000 
maliere på flukt fra landet, 
og 350.000 er internt fordrev-
ne.

De som flyktet fra landet, er 
hovedsakelig tuareger og ara-
bere. De holdes ansvarlige for 
volden av den svarte delen av 
befolkningen fra den sørlige 
delen av landet. Dessuten har 
de historisk sett vært fryktet 
og oppfattes som et krigersk 
ørkenfolk.

– Vil dra hjem
Anny Tchowa, leder av konto-
ret til Verdens matvarepro-
gram i Bassikounou, naboby-
en til M’bera, så den første 
gruppen av flyktninger som 
ankom da MNLA og islamis-
ter okkuperte området i be-
gynnelsen av 2012.

– De var for det meste no-
mader og bønder som fikk 
store problemer fordi væpne-

de grupper tok dyrene deres, 
forklarer hun.

– De vil dra hjem, men bare 
under visse forutsetninger: 
hjelp til reisen, sikkerhet i re-
gionen og en bærekraftig løs-
ning på konflikten.

Den andre gruppen kom 
tidlig i 2013, da franske styr-
ker gjenerobret regionen fra 
islamistene. De bodde ved el-
ven og kom godt overens med 
andre grupper i samfunnet og 
myndighetene. De vil reise til-
bake så snart som mulig, men 
de tør fortsatt ikke.

Nå huser leiren 70.000 flykt-
ninger, 99 prosent av dem tua-
reger og arabere. Det gjør 
M’bera til den tredje største 
byen i Mauritania.

Det er støvete og varmt. 
Kvinner og barn ligger og pus-
ter tungt på tepper i enkle 
hytter. Noen barn løper rundt 
og ler til tross for varmen, og 

av og til passerer et esel lastet 
med sekker med ris.

Leiren ligger i et svært avsi-
desliggende område, befolket 
av islamister og narkotika-
smuglere. Det er ingen vestli-
ge hjelpearbeidere her på 
grunn av risikoen for kidnap-
ping.

Og folk i området er fattige. 
Så fattige at arbeidsledig ung-
dom fra Bassikounou to gan-
ger har plyndret matforsynin-
gene for leiren. De sier at live-
ne deres er enda vanskeligere 
enn for flyktningene i leiren.

Frykten sitter dypt
Folk i leiren er desperate. De 
hører alltid de samme histori-
ene fra folk som ble i Mali: 
Husene til tua-
reger og arabere 
blir ødelagt, det 
foregår represa-
lier, folk er red-

LEVER I FRYKT: En av mange tuareger i M’bera som ikke tør å vende 
tilbake til Mali.
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