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de for å bli mis-
tenkt for å være 
opprørere, og det 
er jevnlig sam-
menstøt mellom 
islamister og hæ-

ren.
Mohamed Taher (25) er spe-

sielt redd for hæren, sier han 
lavt. Han flyktet da franske 
styrker tok landsbyen hans i 
nærheten av Timbuktu, og er 
overbevist om at han vil bli 
drept hvis han reiser tilbake.

– Det er fordi jeg er hvit (tu-
areg, red.anm.). Hæren vil tro 
jeg er en terrorist, sier han.

Arab Salka Mint Mohamed 
(42) er redd for å bli drept av 
islamister. Hun kom til leiren i 
januar 2012 etter at islamiste-
ne hadde tatt byen Lere.

– De ville myrde alle de 
møtte, sier hun.

Nå gestikulerer hun vilt 
ved matutdelingen, organi-
sert av World Food Program, i 
håp om å få mer mat til barna 
sine.

Musikken har stilnet
Khougymala Ag Assartet 
Ansare (28) kommer fra Essa-
kane, der den berømte ver-
densmusikkfestivalen Festi-
val au Désert holdes.

Like før sin siste eksamen, i 
april 2012, forlot han Timbuk-
tu, da opprørerne rykket fram 
og spenningen steg. Folk i 
byen var mistenksomme fordi 

han var ung og kunne være en 
opprører, sier han dystert.

Han reiste tilbake til famili-
ens landsby, men de hadde al-
lerede reist til M’bera.

– Landsbyen var tom. Bare 
broren min og noen andre var 
blitt igjen for å mate dyrene. 
De gjemte seg fra patruljene 
fra hæren og overlevde på 
vann fra et hull de gravde ved 
festivalområdet.

Han rister på hodet når han 
tenker tilbake på den musik-
ken og det fargerike livet han 
har mistet.

– Hele dette opprøret skulle 
aldri ha skjedd, sier han sint.

– Men hvis regjeringen had-
de hjulpet folk i nord i Mali, 
det ville det aldri ha blitt noe 
problem. Alle inntektene fra 
naturressursene i nord er tatt 
av sør, alle er korrupte, og det 
er ingen rettferdighet.

– Det var derfor opprøret 
begynte, og da kom ting ut av 
kontroll.

Krever løsning i nord
Abdoullahi ag Mohamed El 
Maouloud er leder av Organi-
sation des Sociétes Civiles de 
l’Azawad (OSCA), en tuaregor-
ganisasjon som arbeider for en 
fredelig løsning på konflikten.

Som mange tuareger arbei-
der han for gjenoppbyggin-
gen av landet fra en flyktning-
leir. Han reiser ikke tilbake 
før det er trygt i Mali.

– Situasjonen var ekstrem, 
og er fortsatt svært spent. På 
et tidspunkt var det områder 
der svarte mennesker myrdet 
hvite, og omvendt. Selv om du 
ikke hadde noen politiske me-
ninger, kunne man bli myrdet 
bare på grunn av hudfarge, 
sier han fra teltet i utkanten 
av leiren.

– Det var en uholdbar situa-
sjon, og det kunne blitt enda 
verre hvis ikke franskmenne-
ne hadde kommet, fortsetter 
han.

– Problemet ble rett og slett 
for stort for Mali alene. Vi 
trengte hjelp, og det er bra at 
de kom.

Men det er mange proble-
mer som må løses før gjen-
oppbyggingen av landet kan 
komme i gang, argumenterer 
Maouloud.

– Folk er fattige, de har in-
gen muligheter, de opplever 
mistillit på grunn av hudfar-
ge, og blir oppsøkt av ekstre-
mister og narkotikalangere. 
Spesielt unge mennesker er 
forført av penger, status og 
makt. Denne situasjonen dri-
ver folk til opprørerne.

– Hvis franskmennene vir-
kelig vil ha fred, må de sikre 
at det ikke er grobunn som 
gjør at folk blir med i disse 
gruppene.

– En reell løsning betyr bed-
re økonomi i nord, flere mulig-
heter enn bare narkopenger 
og vold, og at man ser over 
landegrensene. Ekstremisme 
i hele regionen må bekjem-
pes.

– Det skjer ikke. Fransk-
mennene gjennomfører en 
misforstått voldspolitikk. Det 
er ingen beviser for at islamis-
tene virkelig er borte. Inter-

vensjonen er derfor ikke rele-
vant. Jeg er redd for at de vil 
komme tilbake når de franske 
styrkene er borte. 

Ingen opprører
Mohamed ag Nod vil gjerne 
reise hjem. Han savner skolen 
og vennene, sier han, og leng-
ter etter sitt gamle liv. Men 
han er redd for at det vil ta 
lang tid.

– Moren min er i kontakt 
med våre tidligere naboer, 
svarte mennesker som tar 
vare på huset vårt. De fortalte 
henne at det har blitt plyndret 
av hæren, sier han bedrøvet.

– Jeg er veldig opprørt. Hvis 

jeg reiser hjem, blir jeg kan-
skje tatt av hæren. Det skjed-
de med en nabo, som nå er 
fengslet i Bamako. Det finnes 
røvere i bushen, og det er 
utrygt å leve et normalt liv.

– Folk må innse at jeg er en 
vanlig tuareg, ikke en opprø-
rer. Opprørerne er i Kidal og 
kommer fra land som Libya 
og Algerie. Vi er ikke terroris-
ter. Men jeg er redd det vil ta 
lang tid før folk forstår det. 
Jeg må vente på at det skal 
skje før jeg kan dra hjem 
igjen.
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Oversatt av Lars Nygaard

TELTLEIR: Flyktningstrømmen fra Mali har gjort M’bera til Mauritanias tredje største by.
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FAKTA

Mali:
n Land i Vest-Afrika med 15,5 
millioner innbyggere. Hovedstad er 
Bamako.
n Etter at Nato intervenerte i Libya i 
2011 og bidro til Gaddafi-regimets 
fall, reiste væpnede tuareger fra 
Libya til det nordlige Mali for å 
kjempe for en egen stat.
n Maliske offiserer som lenge var 
misfornøyde med regjeringens 
håndtering av tuaregopprøret 
gjennomførte militærkupp i mars 
2012.
n Islamister drev etter hvert ut 
tuaregene og innførte strenge 
sharialover flere steder.
n I januar 2013 innledet Frankrike en 
militæroperasjon og tok sammen 
med maliske styrker tilbake 
kontrollen.
n I juli samme år startet utplasseringen av en fredsbevarende styrke 
fra FN. Styrken skal bestå av 11.200 soldater, de fleste fra afrikanske 
land, og 1.440 politifolk.
n Norge skal bidra med 17 offiserer til FN-styrken.
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«Alle inntektene fra naturressursene i 
nord er tatt av sør, det er ingen rettfer-
dighet. Det var derfor opprøret begyn-
te»  KHOUGYMALA AG ASSARTET ANSARE (28)


