
 

 

Kære alle,  

 

I torsdag var vi seks organisationer: Venskabsforeningen Danmark Niger, CARE Danmark, 

International Media Support, Genvej til Udvikling, Foreningen International Kontakt og Art 

Research Dialogue, der fik foretræde for Folketingets Udenrigsudvalg.  

Vi havde forinden skrevet til dem og argumenteret for vores ønske om at Danmark fortsat er til 

stede i Niger.  

Vi fik - som sidst – bevilget 15 min. til oplæg og spørgsmål og havde forberedt en PowerPoint, som 

jeg har vedhæftet.  

 

Ud af udvalgets 29 medlemmer, var der ti medlemmer til stede. Nick Hækkerup, S ledede mødet.  

Efter oplægget fik vi flg. spørgsmål:  

 

Michael Aastrup, V: Hvad er effekten af Danmarks bistand, når de stadig er så fattige?  

Danmarks bistandsarbejde har i høj grad medvirket til, at de demokratiske institutioner fungerer i 

Niger, bl.a. valgprocesserne og politiet. Niger er demokratisk set et velfungerende land i 

sammenligning med nabolandene. Desuden har for eks. vandprogrammerne i det østlige Niger 

bidraget til en væsentlig forbedring af befolkningens levevilkår og adgang til vand.  

 

Martin Lidegaard, R: Hvilke andre aktører er på banen i Niger?  

Niger samarbejder med en lang række aktører både i Vesten som EU og FN, og selvfølgelig 

Frankrig, men samarbejder også med AU og har sammen med nabolandene skabt et regionalt 

samarbejde omkring bekæmpelsen af Boko Haram  

 

Naser Khader, K: Kan I fortsætte arbejdet med tilstedeværelsen af Boko Haram?  

Boko Haram har selvfølgelig stor indflydelse på arbejdet i det østlige Niger, men netop Danmarks 

indsats er også med til at styrke indsatsen mod BH.  

 

Vores indtryk var at der især fra spørgerne var et oprigtigt ønske om at modtage informationer, og 

vi håber at vi med vores fremmøde, var med til at gøre Niger lidt tydeligere på landkortet, når der 

skal træffes beslutninger.  

 

Vores delegation bestod af Jean-Pierre Zafiryadis, VDN, Ingrid Poulsen, VDN, Christelle Otzen 

Zafiryadis, VDN, Jane Møller Larsen, IMS samt Susanne Møller Andersen, VDN 


