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75 000 soldater ska spåra 
upp 300 terrorister. Tuare-
ger i Sahara är bekymrade 
över det intensifierade kri-
get mot terrorn i ökenom-
rådena i nordvästra Afrika.
”Tuaregerna är rädda för att fler vapen 
och trupper kan destabilisera regio-
nen mer än de bidrar till att säkra fre-
den”, uppger det tyska Sällskapet för 
hotade folk, GfbV. Utrikesministrar 
från Algeriet, Niger, Mali och Mau-
retanien har träffats i Bamako, Mali, 
och beslutat skicka upp till 75 000 
soldater till kriget mot de terrorister 
de kallar ”al-Qaida i islamiska Magh-
reb”, AQMI.

”Denna anti-terror strategi är 
osannolik, äventyrlig och en potenti-
ell fara för tuaregfolket som traditio-
nellt bebor Sahara”, säger GfbV:s ex-
pert på Afrika, Ulrich Delius. ”Mer 
än 10 000 soldater har redan skick-
ats ut mot AQMI. Men de har varit 
ganska ineffektiva, eftersom ledande 
befattningshavare i alla fyra Sahara-
stater är inblandade i hanteringen av 
vapen, droger och afrikanska invand-

rare. Därför har de inget intresse av 
en effektiv kontroll av AQMI.”

Gränser skär igenom 
tuaregmiljön
”Om 75 000 soldater – som är obe-
kanta med Sahara – nu skickas ut 
för att spåra upp cirka 300 AQMI-
stridande kommer det att bli ännu fler 
attacker mot civila tuareger”, varnade 
Delius. Algeriet och Mauretanien har 
också meddelat att de vill säkra sina 
gränser mot grannlandet Mali med 
5 000 extra soldater. Vissa regioner 
i norra Mali är att betrakta som ett 
reträttområde för AQMI, men sä-
kerhetsåtgärderna skulle allvarligt 
begränsa tuaregernas rörelsefrihet när 
de passerar de gränserna. Dessa, som 
drogs av kolonialmakter på ritbordet, 
skär rakt igenom tuaregernas traditio-
nella livsmiljö.

GfbV fruktar också att den mili-
tära närvaron kommer att skrämma 
bort utländska turister, vilket kom-
mer att få turismen i regionen att 
kollapsa helt. Många tuareger för-
sörjer sig som guider eller genom att 
sälja hantverk till turister. På grund 

av den senaste tidens kidnappningar 
och säkerhetsvarningar från utländ-
ska ambassader har turismen i norra 
Mali minskat med mer än 50 procent 
sedan 2009. I januari 2010 döda-
des två kidnappade franska turister 
i en misslyckad räddningsaktion. I 
september 2010 togs ytterligare fyra 
franska medborgare tillfånga i Niger 
och hålls gisslan av AQMI sedan 
dess.

Hjälp och rättigheter
Enligt GfbV skulle tuaregfolket självt 
kunna hantera AQMI effektivt, efter-
som de är bekanta med den bergiga 
terrängen och dess grottor. ”Men de 
länder som gränsar till Sahara väg-
rar att acceptera detta. De befarar 
att väpnade tuaregkämpar också kan 
vända sig mot respektive regering 
för att kräva mer hjälp och mer rät-
tigheter för de eftersatta regioner de 
bebor”, säger Ulrich Delius.
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