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Från Niger hämtar den franska ener-
gigiganten Areva 1/3 av hela världens 
urantillgångar.

Beslut ska ha fattats att skicka 
svensk militär till Västafrika. Kriget 
i Sahel utvecklas till ett klassiskt ko-
lonialkrig   om råvaror - enligt Olle 
Svenning.

I Folket i Bild skriver Margareta 
Zetterström om en tysk film om 
fältmarskalken Ervin  Rommel, kall-
lad Ökenräven, där han blir närmast 
helgonförklarad. Rommel framställs 
som en tragisk hjälte, en trevlig man 
som egentligen sympatiserar ned 
de militärer som ville röja Hitler ur 
vägen. Även Tyskland engagerar sig i 
dagens Mali. Margareta Zetterström 
varnar för att världen kan få ett nytt 
Afghanistan i Afrika.

Journalisten John Pilger   menar 
att det pågår en fullskalig invasion 
av Afrika. USA är på väg att frakta 
trupper till 35 afrikanska länder, med 
början i Libyen, Sudan Algeriet och 
Niger.

Enligt Pilger har detta ingenting 
med kampen mot radikal islamism 
att göra, men nästan allt att göra med 
förvärvande av resurser, särskilt mi-
neraler och en accelererande rivalitet 
med Kina.

 En ny kolonial elit
Precis som under kalla kriget krävs en 
fiende - i det här fallet en hotfull halv-
måne över Afrika av islamistisk ex-
tremism. Det hela påminner om 
”kapplöpningen om Afrika” i slutet 
på 1800-talet. Det är som om Afrikas 
stolta historia av frigörelse - från Pa-

Sverige laddar för 
kolonialkrig i Afrika, 
skriver Olle Svenning i 
Aftonbladet. Den fran-
ska militärattacken 
mot Mali skulle  skapa 
lag och ordning  inom 
några veckor. Men en-
ligt Olle Svenning blir 
kriget allt brutalare och 
har spridit sig till Niger 
- ett land med väldiga  
urantillgångar. 

Mali i massmedierna
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Ibland kallas  tuaregerna ”de blå 
människorna” eftersom indigo 
används i vissa traditionella 
dräkter och turbaner vilket färgar 
deras skinn mörkblått. Historiskt 
har nomadiska berber som bor 
i Sahara och Sahel-regionerna 
i Libyen, Algeriet, Niger, Burkina 
Faso och Mali, haft ett område 
här som de kallar Azawad.

När kamelerna infördes i Sa-
hara 2 000 år sedan blev tuare-
gerna de viktigaste aktörerna 
i den trans-sahariska handeln 

med  råvaror såsom salt och 
guld. Men denna utkomstmöj-
lighet gick förlorad när handeln 
började gå via Atlanten.

Tuaregerna i Mali säger att 
de diskrimineras eftersom de är 
ljushyade och har försummats 
av regeringen i fjärran Bamako. 
De föredrar att kalla sig själva för 
Kel Tamasheq eller vardagligt för 
Tamasheq – som också är nam-
net på deras språk som har sitt 
eget alfabete.

trice Lumumba till Nelson Mandela 
totalt förpassats till glömskan av en 
ny kolonial elit vars historiska mis-
sion är att främja en skenande men 
kamouflerad kapitalism - som Frans 
Fanon varnade för för ett halvt sekel 
sedan. Allt detta enligt John Pilger.

Ett exempel är östra Kongo, en 
guldgruva av strategiska mineraler, 
som styrs av en rebellgrupp uppback-
ad av Uganda och Rwanda - som i sin 
tur lyder under Washington.

Kriget mot Afrika blev akut under 
2011 när den arabiska världen tycktes 
befria sig från Mubarak och andra 
klienter till Washington och Europa. 
NATO:s bombplan sändes inte till 
Kairo eller Tunis, skriver Pilger, utan 
till Libyen där Muammar Khaddafi 
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Vilka är tuaregerna som gjort uppror?

styrde över Afrikas största oljereser-
ver.

Tuareger vill ha egen stat
Tuareger i Libyen flydde över Algeriet 
hem till Mali där andra tuareger sedan 
1960-talet kämpat för en separat stat. 
En del tuareger inledde ett samarbete 
med jihadister.

I mars förra året tog två grupper - 
Ansar Dine, dominerat av före detta 
tuaregrebeller och Rörelsen för enhet 
och Jihad i Västafrika (Mujao) - kon-
trollen över norra Malis största städer 
efter en kupp i huvudstaden Bamako. 

De förstörde sufihelgedomar och till-
lämpade en radikal version av sharia, 
där man hugger händerna av tjuvar, 
stenar äktenskapsbrytare och tvingar 
kvinnor bära slöja.

BBC konstaterar på sin hemsida 
att USA:s utrikesminister Hillary 
Clinton har talat om behovet av att 
förhindra att norra Mali blir en fri-
stad för militanta islamister. Stor-
britanniens premiärminister   David 
Cameron har sagt att detta  globala 
hot kräver ett svar som  kan ta år eller 
decennier: ”Precis som vi var tvung-
na att ta itu med det i Pakistan och 
Afghanistan måste världen komma 
samman för att ta itu med det i Nord-
afrika”, har han sagt.

Men militansen i Sahara och Sahel 
som sträcker sig över ökenregioner 
i Mali, Algeriet, Libyen, Niger och 
Mauretanien är knuten till den lokala 
dynamiken och spelar på lokala miss-
förhållanden – och det skulle vara 
ett misstag att tro att alla regionens 
många väpnade grupper alltid agerar 
unisont. Den enda tydliga parallellen 
med gränsområdet mellan Afghanis-
tan och Pakistan är avsaknaden av 
nationella regeringar som har makt 
över området, konstaterar man på 
BBC.

Ola Persson


