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Tilbake til Mali  

August er kanskje en av mine favorittmåneder. Mali, som resten av året er dekket av rødt støv, 

er i noen få måneder dekket av et utrolig grønt teppe. Varmen, som ellers er så påtrengende, 

klarer aldri å bygge seg opp til de store høyder før et regnskyll svaler ned luften igjen. Og 

regnet. Regnet drypper forsiktig ned. Regnet som kommer i begynnelsen og slutten av 

regntiden er voldsomme regnskyll. Men i august kan det regne forsiktig en hel dag eller en hel 

natt i strekk. Det kjøler ned og ennå er varmetid bare et vagt minne. I august er det godt å være 

tilbake i Mali.  

 

Politiske situasjonen 
I løpet av sommeren har de gjennomført presidentvalg i 

Mali. Siste valgomgang var 12. august. Da vant sittende 

president med 67 %. Motkandidaten fikk 32 % av stemmene. 

Det kom ikke som noen overraskelse. De fleste er enige i at 

det ikke er mulig både å organisere valget og å tape det.   

 

Men opposisjonen har nektet å godta valgresultatet. Senest 

forrige lørdag var rundt 5 000 demonstranter ute i gatene i 

Bamako for å protestere mot resultatet, mot det de mener var 

utstrakt valgfusk og mot den sittende presidenten sånn generelt.  Sittende og nyvalgt president, IBK 

 

Mange er mer resignert enn opprørt over valgresultatet. Blant de 24 kandidatene så var det 

ingen som representerte noe nytt. Alle tilhører samme politiske klasse, og alle virker å søke 

posisjon mer enn endring for landet.  

 

Det er interessant diskusjoner i lunsjpausen på jobben. Det er ikke politiske program de 

diskuterer, men hvor mye penger og matvarer de ulike presidentkandidatene delte ut i de ulike 

distriktene for å få folk til å stemme på seg. – Dere er ikke særlig trofaste. Jeg hører at kandidat 

NN delte ut over 500 sekker med mais i landsbyen deres, allikevel så vant han ikke! – Det er 

bare fordi han ikke fikk oss til å sverge. Jeg har hørt at kandidaten som var hos dere og delte ut 

20 000 f cfa til hver familiesjef fikk folk til å sverge på koranen eller bibelen at de skulle 

stemme på den rette kandidaten.  

 

Jeg rister på hodet, men mine maliske kolleger er samstemte. Det har aldri vært gjennomført et 

så bra valg. Ja, det er mange som har kjøpt stemmer, men med observatører fra EU, den 

Afrikanske Unionen og FN, så har det har ikke vært mulig å jukse med selve urnene på 

valgdagen. Det er et stort framskritt.  

 

Matvaresituasjonen  

Rett før sommeren skrev jeg om den vanskelige matvaresituasjonen. Etter en katastrofal regntid 

i fjor var det mange som strevde for å få det de trengte av mat. I Kayes regionen regnet man 

med at opp mot 30 % av befolkningen trengte hjelp for å komme seg gjennom året.  

Den evangelisk lutherske kirken her i Mali fikk et fond fra Normisjon. Menigheter i alle de fire 

kirkedistriktene har, sammen med kommunene der de er, gjort en god innsats i å dele ut rundt 

60 tonn med mat. Det er mange som har fått en liten håndsrekning i en desperat situasjon.  



 

 

 

En av pastorene her i Bamako fortalte om 

gleden ved å kunne gå til naboer i bydelen med 

en uventet gave. «En ting er å gi til de som spør, 

men å komme på besøk til noen og si: Vi ønsker 

bare å hjelpe dere med noen kilo ris. Folk ble så 

glade og takknemlige, kanskje særlig fordi de 

ikke forventet seg det.»  

 

Det vitner om Guds kjærlighet til alle. Tusen 

takk til alle som har vært med å gi!  

 

 

 

 

 

Varme hilsener,  

 
 

 

 

Sjekk ut bloggen min http://glendrangeposten.blogspot.com/ 

 
 

 

 

Direktør for Normisjons arbeid i Mali og Senegal 

Tel: + (223) 78 79 81 38 (Mali) / + (47) 46 95 96 44 (Norge) 

E-post: thereseglen@hotmail.com, dir.mpn@gmail.com  

På www.normisjon.no finner dere flere nyheter, rapporter og misjonærbrev fra Mali og andre misjonsland.  

 

Jeg tror på det arbeidet Normisjon driver i Mali og Senegal. Jeg er stolt av mye av det vi oppnår, og jeg 

utfordrer deg til å være med å støtte på kontonr: 1503.02.13537 og merke innbetalingen med «Mali».   

Du må gjerne gi rikelig!   
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