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Mauretaninen  

I mitten av 90-talet antog vår församling Mauretanien 
som förbönsland. Förbönen ledde oss i kontakt med 
Fatma, som var ledare i ett nätverk av troende. Hon hade 
startat hjälporganisationen Espoir. 1998 började vi 
tillsammans med Espoir och PMU ett projekt med bl a mikrokrediter i 
huvudstaden Nouakshott. Detta projekt har följts av flera andra. Idag 
är vi ansvarig församling för ett projekt för fattigdomsbekämpning 
och landsbygdsutveckling i södra delen av landet. 

Allan Ekstedt besökte landet i månadsskiftet januari/februari i år. Här 
följer ett utdrag ur hans reserapport. 

31/1 Vi startar vår färd mot 
landets inre delar iförda den 
lokala klädseln ”bobo”, ett 
lakansliknande plagg, som 
viks upp till en fotsida 
”klänning”. Under dagen ska 
vi åka 80 mil genom ett 
stäppliknnde ökenlandskap. 
Första stoppet blir i Ashram, 
där vi besöker en utställning 
gjord av lokala ungdoms- 
och kvinnogrupper, som fått 
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mikrokrediter. Vi besöker också ett 
hälsocenter, där många kvinnor 
föder barn med medicinsk support. 
Centret var en del av ett tidigare 
projekt. Natten tillbringar vi hos 
Fatmas son Saddam, som är ledare 
för ett andligt nätverk i området. 

1/2 Vi fortsätter till staden Koubeni, 
en ökenstad i södra delen av 
landet. Där får vi se frukterna av ett 
pågående projekt ”Kamp mot 
fattigdom och socialt utanförskap”. 
Mottagandet vi får är överväldigande. En grupp beridna män välkomnar 
oss en kilometer från staden och eskorterar oss. När vi kommer fram står 
en högvakt av ett hundratal ryttare, för att ge oss ett ärofyllt mottagande. 
Fatma gråter och säger att inte ens presidenten tas emot på detta sätt. 
Alla de 102 kooperativen i området har gjort en stor utställning. Varje 
grupp har ett tält, där man visar upp sina produkter. Här finns det 
batiktyger, kuddar och andra arbeten i skinn, korgarbeten och träarbeten, 

men också bakverk och olika maträtter, 
som man säljer i närområdet men 
också i huvudstaden. Vittnesbördet är 
samstämmigt om hur grupperna har 
förbättrat livet för befolkningen. Nu 
kan man köpa mat och skicka barnen 
till skolan. Det är uppmuntrande att se 
hur våra projekt, med egeninsats från 
Second Hand, har förändrat livet för 
tusentals människor. 

Målet för natten är Timzin, en plats 
mitt ute i öknen. Här bor 
Hamonahstammen, ett nomadfolk, 
tillsammans med sin boskap. När vi 
anländer dit, har det redan blivit 
mörkt. Ett par utspända tältdukar ska 
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bli vårt skydd för natten. 
Befolkningen har ordnat 
en måltid bestående av 
kött och couscous, som 
intas sittande eller 
liggande till bords. Sedan 
tänds en lägereld för 
gemenskap och sång, och 
efter det somnar vi skönt. 
När vi vaknar ser vi 
kamelhjorden, som ligger 
50 m bort. Efter en kopp kaffe i sanddynerna fortsätter vår resa. 

 

På frågan vilka de största behoven är just nu i Mauretanien svarar 
Allan: 

- Landet är muslimskt, och de kristna grupperna arbetar med fara för sitt 
liv. De kristna behöver mycket förbön. Hur kan vi bäst stötta det andliga 
arbetet? Kanske en träning för unga ledare? 

- Nomadstammen i Timzin är analfabeter. Nu har man byggt en skola, 
men det finns inga pengar till lön för en lärare, som skulle kosta 300 USD 
per månad. En kristen lärare skulle kunna bli en öppning till ett folk, som 

aldrig hört talas om 
Jesus. 

- Torkan är ett 
enormt humanitärt 
problem. Flera 
miljoner människor 
svälter och djuren 
dör. PMU planerar en 
katastrofansökan till 
SIDA, men vill gärna 
också starta en 
insamling tillsammans 
med församlingarna. 
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- Det är mycket uppmuntrande 
att se hur väl projekten har 
fungerat bland de allra 
fattigaste, många av dem f d 
slavar. Mikrokrediterna har 
skapat ekonomiska möjligheten 
och lärt befolkningen att 
samarbeta. Fatma berättar gång 
på gång hur mentaliteten och 
tänkandet förändrats. Många av 

grupperna fortsätter att arbeta tillsammans långt efter att projekten 
avslutats. Espoir har granskats av PMU, och slutsatsen är att 
organisationen är en av de bästa man samarbetar med globalt. Vi kan 
som församling vara stolta över att vara delaktiga i ett sådant arbete, 
avslutar Allan. 

Mauretanien idag 
Antal invånare: 4 067 564 (2015) 
Huvudstad: Nouakchott 
Befolkning: Runt tre fjärdedelar av Mauretaniens 
befolkning är morer. De brukar indelas i två undergrupper som 
har samma språk och kultur men olika etniskt ursprung: beidan 
(vita morer) och haratiner (svarta morer). Därutöver finns svarta 
afrikanska folkgrupper utan historiska band till morerna. 
Religion: Islam är statsreligion i Mauretanien och nästan hela befolkningen är 
sunnimuslimer. Många av dem är anhängare till sufiska brödraskap, framför allt 
Qadiria och Tidjania. Ökenstaden Chinguetti kallas för islams sjunde heligaste plats. 
Politiskt system: Mauretanien är en republik vars författning bygger på den 
franska konstitutionen med så kallat halvpresidentiellt styre. Det innebär att 
presidenten har stora befogenheter men delar regeringsmakten med 
premiärministern. Under större delen av tiden efter självständigheten 1960 har 
landet styrts av militärregimer. Författningen från 1991 föreskriver flerpartisystem 
men de demokratiska bristerna är stora. 
Sociala förhållanden: Medan den mauretanska överklassen har blivit rik på 
gruvindustri och kommersiellt fiske lever de allra flesta invånare i stor knapphet som 
småbönder eller boskapsskötare. 
Även om andelen fattiga i befolkningen har minskat är landet ännu ett av världens 
minst utvecklade. Uppemot hälften av befolkningen räknas som fattig. 


