
 

Nyheder fra Tessalit februar 2016 

 

Fra hjemmesiden www.tamoudre.org – oversat fra fransk af Astrid W. Nørfelt, noter ved Jørgen Olsen: 

Nyheder fra Tessalit – d. 21. februar 2016 

Møderne for fred og forsoning mellem de forskellige befolkningsgrupper fandt sted d. 20.-22. februar 2016. 

Flere af de traditionelle ledere deltog i mødet mellem disse Iradjanatene-undergrupper1.  

Formål: At gøre en samlet indsats for at fremme implementeringen af fredsaftalen. Et glimt af håb, et stort 

glimt af håb. 

Nyheder fra Tessalit – d. 14. februar 2016 

Ved hjælp af Orange er der ikke længere brug for at løbe op på bakkerne for at foretage telefonopkald. Vi 

har telefoner overalt – også i vores hjem. 

Derfor er antallet af opkald blevet fordoblet. Alle har et nyt telefonnummer og lader høre fra sig. 

Nyheder fra Tessalit – d. 09. Februar 2016 

Børnene er begyndt i skole igen. NGO’erne Effad og Azhar har ansat lærere, som har fået tre ugers uddannelse i 
Sévaré2. Det holder børnene beskæftiget, men det bliver kun til 3-4 klasser…  

Ingen spor af egentligt uddannede lærere. 

På sundhedscenteret er medicinen gratis.  

Livet begynder sin vante gang igen, Inch Allah3. 

Nyheder fra Tessalit – d. 08. februar 2016 

Orangenetværket har siden d. 3. februar været installeret i Tessalit – en revolution.  

Og møder mellem samfundsgrupper er blevet organiseret rundt omkring. Der er et stort håb om endelig at få fred 
især efter aftalen mellem de bevæbnede grupper i Kidal.  

Brødrene finder endelig hinanden igen… 

 

                                                           
1
 Ifølge Jacqueline Dupuis fra ledelsen af Tamoudré, GtU’s kontaktperson i organisationen, er Iradjanatene 

betegnelsen for den undergruppe af tuaregfolket, som især findes i og omkring Tessalit. 
 

2
 Sévaré er en by i Mopti-regionen – den region, som Ansar Dine og AQMI nåede at erobre halvdelen af i begyndelsen 

af 2013, inden en franskledet militærstyrke greb ind og befriede såvel Mopti som de tre nordlige regioner Timbuktu, 
Gao og Kidal fra denne islamistiske besættelse. 
 

3
 Ved Guds vilje. 

http://www.tamoudre.org/

