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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 18. MAI 2021 

 

Møtet ble avviklet som Teamsmøte på grunn av smittefaren fra covid – 19. 16 medlemmer 

deltok.  

Hovedtema: Mali, et knust håp, v/Ola Rongen. 

President Torbjørn Skogsrød ledet møtet. 

 

Torbjørn Skogsrød orienterte om arbeidet med ny strategiplan. Den er ment å gi en retning for 

klubbens virksomhet framover, men vil ikke være en detaljert målstyringsplan. Når styret har 

ferdigbehandlet et forslag, gis den ut til høring blant medlemmene. 

 

Ola Rongen hadde en lang billedserie om en reise i Mali ved nyttår 2010/2011. Det ble 

teknisk kluss, så den ble ikke vist. Han gjorde i stedet en muntlig framføring og sendte 

billedserien ut til medlemmene som e-post etter møtet. 

 

Utviklingen i Mali var lovende fram til 2011 sett i forhold til mange afrikanske land. Det ble 

avviklet forholdsvis ordentlige valg. Presidenter gikk av når perioden deres var over. Det var 

få begrensninger på ytringsfriheten. Men fattigdommen var stor.  

«Den arabiske våren» utløste opprør mot Moammar Gaddhafi i Libya. FN grep inn med 

mandat til å beskytte befolkningen mot regimets vold, men FN-styrkene gikk videre enn 

mandatet og bidro til at regimet falt. Bl.a. spilte norsk flyvåpen en viktig rolle da de slapp 

nesten 6000 bomber. Det ble kaos i hele Sahel-området.  

Al-Qaida og IS har etablert seg i regionen. FN-styrker forsøker å bekjempe dem og den 

terroren de bedriver. Ca 20 norske soldater bidrar med transporttjenester. Aksjonen betegnes 

som den farligste FN har engasjert seg i, med nesten 500 falne soldater. 

Den positive utviklingen i Mali er brutt. Hvis de ytterliggående islamistene vinner fram, har vi 

denne situasjonen: Befolkningen lider. Noen ikke-muslimske minoriteter får det forferdelig. 

(Jfr. jesidiene i Irak). Terrorister får et stort oppmarsjområde mot resten av Afrika og Europa. 

Flyktningestrømmen over Middelhavet, som allerede er betydelig, vil øke dramatisk. 

 

Ola Rongen 

 


