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Resumé af evalueringsrapport for 

projekt Egnsudvikling i Amataltal, fase 3 

- af Dr. Idé Tahirou, konsulent, Niamey, 
Niger 

- oversat af Birgit Vanghaug 
- fodnoter af Jørgen Olsen 
- fotos Dr. Idé Tahirou 

 
 

Redaktionel anmærkning: Projektet Egnsudvikling 

i Amataltal, fase 3, er afsluttet. I den forbindelse 

har vores mangeårige samarbejdspartner og gode 

kollega, Dr. Tahirou, udført en evaluering. Vi har 

valgt her uredigeret at gengive rapportens 

resumé, hvilket forklarer at teksten er lovlig 

'konsulentagtig'. 

………………………. 

En mission for slutevalueringen af projekt 
Egnsudvikling i Amataltal, fase 3 (EiA3) er blevet 
gennemført fra den 8. til den 23. december 2010. 
Evalueringen er blevet realiseret af Dr. Idé 
Tahirou, på opfordring af GtU. Projektet er 
finansieret af DANIDA med et beløb på  
505 350 000 F CFA1 og er udført af Kooperativet 
i Amataltal (CA) med en varighed på 5 år (2006-
2010).  
 

 
 

Brønd med trug 

                                                           

1
 Dette beløb er det, som er sendt til Niger – det er efter 

kurs 0,0113 lig med 5.710.455 kr. Dertil kommer 
udgifter til inspektioner og evalueringer samt 
oplysningsarbejde og administration i Danmark. Det 
samlede bevilgede beløb fra Danida er på 6.500.000 kr.  

Projektets overordnede hensigt er styrkelse af 
fødevareselvforsyning og øget selvstændighed for 
de sårbare husholdninger med henblik på at skabe 
selvtillid i Amataltal-området og fremme 
fødevaresikkerhed og entusiasme hos dem, der 
ønsker at leve der.  

De specifikke mål er rettet mod at: 
 

- reducere afhængigheden af kvægavl for at opnå en 
større spredning af de faglige aktiviteter 
- forbedre opbygningen af intern kapacitet i CA 
- styrke uddannelsesniveauet hos befolkningen, 
dens identitet og dens evne til at hævde egne 
rettigheder. 

 
De vigtigste elementer er: 

 

1. Fødevaresikkerheden 
2. Den institutionelle organisering 
3. Voksenundervisning, herunder alfabetisering 
4. Undervisning af børn 
5. Håndværk, kvægavl, uddeling af dyr på kredit 
6. Renovering af brønde.2 

 
I overensstemmelse med spørgeskemaet, som GtU 
har udarbejdet i forhold til denne evaluering, 
lægger missionen vægt på følgende punkter: 

 

- Den institutionelle organisering  
- Grunduddannelse samt alfabetisering af voksne 
- Kvægavl 
- Fødevaresikkerhed 

                                                           

2 For de tre nederste af disse seks elementer gælder, at 
ingen af dem har stået som budgetlinjer i EiA3 – de er 
indgået i de to første faser af projektsamarbejdet. 
Evalueringen skal i et betydeligt omfang ses som 
dækkende det samlede forløb og ikke EiA3 isoleret set. 
Hverken projektets ledelse eller dets målgrupper 
tænker i det daglige på, om dette eller hint tiltag 
startede i fase 1, 2 eller 3. Fase 1 strakte sig over årene 
1999-2001. Fase 2 strakte sig over 2. halvdel af 2002 
og frem til slutningen af 2005. 
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- Indtægtsskabende aktiviteter 
- Projektets relationer med andre involverede i det 
geografiske område (NGO’er, statslige tjenester, 
projekter etc.) 

 
1. Den institutionelle organisering 
 
Den institutionelle organisering af EiA3 har 
fungeret godt med hensyn til organiseringen af 
projektet. Det er åbenlyst, at organisationen og 
funktionen af Kooperativet i Amataltal (CA) til 
fulde opfylder loven om kooperativer i Niger.  
 
CA består af 9 GM’er (= ”gensidigheds- 
grupperinger”), som hver især står for aktiviteter 
med særligt henblik på deres geografiske område 
under kontrol af forvaltningskomiteer, som er 
dannet for hver aktivitet.  
 

 
 

Kursus- og mødecenteret i GM Wirzadam 
(det tuaregiske navn 

– på fransk hedder GM’en Wourzaddam) 
 
Indikatorerne for, om CA er velfungerende, og 
som er opfyldt, er: 
- Generalforsamlingerne i CA holdes 
regelmæssigt, mindst to gange om året. 
- Der afholdes regelmæssige møder i GM’erne 
inden for rammen af deres aktiviteter. 
- Aktiviteterne følges op af 
forvaltningskomiteerne, som aflægger regnskab til 
den GM, de hver især tilhører 
- Der er periodisk fornyelse (hvert år) i 
bestyrelsen for nogle af GM’erne og for 
medlemmerne af forvaltningskomiteerne (CG). 
 
Kvinderne er i overtal (over 50 pct.) i alle de 
komiteer, der har at gøre med håndværk, 
kornkværne, småhandel, opdræt af geder og får.  
 

Det kan uden nogen tvivl bekræftes, at kvinderne 
drager langt mere gavn af projektet end mændene; 
for antallet af kvinder, der tilgodeses, varierer fra 
50 til100 pct. ved følgende aktiviteter: 
 

- Mikrolån til handel (næsten 100 pct.) 
- Udlån af dyr på kredit (over 50 pct.) 
- Kornbanker (over 50 pct.) 
- Kværne (100 pct.) 
 
Organisationens levedygtighed skyldes den 
kendsgerning, at den forener alle de etniske 
grupper, som findes i zonen for projektet. Således 
er fordelingen af de forskellige etniciteter som 
følger: 62 pct. tuareger, 30 pct. fulbeer, 3 pct. 
hausaer og 5 pct. igdalen’er, skønt denne sidste 
gruppe ikke på nogen måde adskiller sig fra 
tuaregerne i området.3  
 

 
 

En gruppe fulbéfamilier, som bor i Amataltal og 
tager del i projektets aktiviteter 

 
Antallet af fulbeer er stigende4 af den simple 
grund, at EiA3 er slået godt an inden for denne 
gruppe, idet de synes at blive mere fastboende i 
zonen. For alle tilstedeværende etniciteter gælder 
det, at de unge er i flertal. Befolkningen i zonen 
som helhed er vurderet til 30.000 personer5, 
hvoraf mere end 60 pct. er under 18 år. 
 

(fortsættes side 8) 

                                                           

3
 Igdalen kendetegnes ved, at de taler et sprog, som 

hedder tagdalt, og som er en blanding af tuaregisk og 
djerma. 

4
 For 10 år siden var der 27 pct. fulbeer (fransk: peul, 

engelsk og hausa: fulani), og der var 4 pct. hausa og 64 
pct. tuareger – igdalen også dengang 5 pct. 

5 Dette tal er mere end det dobbelte af de forskellige 
antagelser om befolkningens størrelse, som vi blev 
præsenteret for i årene 1995 – 2000. 
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Resumé af evalueringsrapport for 

projekt Egnsudvikling  

i Amataltal, fase 3 

(fortsat fra side 7) 

 
2. Grundskole og 
voksenundervisning: 
 
- Grundskolen (den tosprogede skole) har nået 
målene for uddannelse af 4 klasser, som er gået 
videre til mellemskoleniveau. For at undgå frafald 
på dette stade, er det nødvendigt at bygge en 
mellemskole tættere på elevernes forældre, som 
udgangspunkt i Amataltal. 
 
- Uddannelsen af de unge har muliggjort 
fremkomsten af de første “moderne” håndværkere 
(mekanikere) for at løse transportproblemer via 
motorcykler i zonen; sådanne uddannelser bør 
kunne fortsætte under hensyntagen til de 
socioøkonomiske realiteter i zonen. 
 
- 8 kursuscentre er blevet bygget og udstyret og 
giver mulighed for afholdelse af møder og 
undervisning af voksne, hvor hen ved halvdelen 
af deltagerne er kvinder.  

 

 

Overlevende kvæg efter tørken 

3. Kvægavl 

Aktiviteterne omkring kvægavl er blevet stærkt 
berørt af tørken og manglen på græsning i 2010. 

Imidlertid har tabet af dyr været mindre (30 pct.) 
end hos de traditionelle kvægavlere (over 90 pct.), 
takket være projektets teknikker og strategier. 
 
Trods alt har salget af dyr gjort det muligt for CA 
at påtage sig nye opgaver. 
 
Den meste rentable aktivitet er kvægavl. Den 
nationale politik viser, at denne aktivitet er til den 
største fordel for Niger i sammenligning med 
nabolandene. For at befolkningen kan fortsætte 
med drage fordel af dette, er det en god idé at 
igangsætte et egentligt projekt, som tager hensyn 
til de klimatiske ændringer med udgangspunkt i 
EiA3’s resultater.  
 

 
 

Gartneri i Wirzadam 

4. Fødevaresikkerheden 

Målene for EiA3 inden for dette område er 
udvikling af havebrugsparceller samt kornbanker.  
Vedrørende havebrug havde EiA3 planlagt støtte 
til oprettelse af 6 (seks) køkkenhaver på følgende 
seks lokaliteter, svarende til GM’er: 
Ekawel, Amazzégri, In-Jighrane, Wourzaddam, 
Tchin-Eqqade og Amataltal.  
 
Der er nu mere end 60 kollektive og individuelle 
køkkenhaveparceller i EiA3-zonen. Dette viser 
vigtigheden af denne aktivitet i udforskningen af 
ernæringssikkerhed og forøgelse af indtægter.  
 
Projektet har helt systematisk givet sin støtte på 
foranledning af GM’erne, især i form af 
redskaber, såsæd og plantebeskyttende midler 
samt reparation og renovering af brønde. 
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I denne bygning opbevarer kornbanken i 
Amataltal det indkøbte korn, indtil det sælges til 
befolkningen for overkommelige priser, dvs. når 

knapheden på korn i den varmeste tid får 
markedsprisen til at stige voldsomt, kan 

befolkningen købe markant billigere korn her  
 
 
 

Kornbankerne: CA råder over fire (4) kornbanker 
på hver 40 tons og som fungerer normalt og i 
overensstemmelse med de beslutninger, der er 
taget omkring deres forvaltning.  
 
De 4 kornbanker gør det muligt at nå ud til 18.000 
personer, hvilket svarer til næsten 3.500 familier, 

hvilket vil sige næsten 60 pct. af familierne i 
zonen. 
 
Disse kornbanker opfylder perfekt betingelserne 
for Plan D’Action National d’Adaptation aux 
changements climatiques (PANA) = National 
handlingsplan for tilpasning til klimaforandringer, 
som Nigers regering har vedtaget. 

 

5. Indtægtsskabende aktiviteter 

Det drejer sig specielt om opdræt af geder og får, 
køkkenhavebrug, (kunst)håndværk og 
handelsaktiviteter. Disse aktiviteter har på 
mærkbar vis forøget indtægterne for 
medlemmerne af CA 
 
Kvinderne har draget endnu mere fordel deraf end 
mændene; for i antallet af tilgodesete varierer 
antallet af kvinder fra 50 pct. til 100 pct. i 
følgende aktiviteter: 
 

(fortsættes side 10) 

 

 
 

To mekanikere i Amataltal, en bilmekaniker til venstre og en motorcykelmekaniker til højre  
– begge er oplært af EiA3 og har fået iværksætterstøtte 
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Butiksdrivende i Tafadawt, som har fået iværksætterstøtte af CA 

Resumé af evalueringsrapport for 

projekt Egnsudvikling  

i Amataltal, fase 3 

(fortsat fra side 9) 

 
- Mikrolån til handel (næsten 100 pct.) 
- Lån til dyr (over 50 pct.) 
- Kornbanker (over 50 pct.) 
- Kunsthåndværk (over 50 pct.) 
 

6. Projektets relationer med de 

øvrige involverede 

Samtidig med udførelsen af EiA3, har CA vist sin 
evne til samarbejde med andre 
partnerinstitutioner, involverede i den samme 
zone. Særligt skal fremhæves: 

• Programme d’Actions Communautaires = 
PAC = Program for Fællesskabsfremstød 
– vedr. kornbanker, 

• International Relief Development (IRD = 
International Udviklingsbistand) vedr. 
forvaltning af naturressourcer (bygning af 
indhegninger), 

• Programmet for Mikrorealisationer 
finansieret af Den Europæiske Union med 
henblik på skabelse af private butikker 
(gælder f. eks. butikken i Amazzégri), 

• HED Tamat vedr. bygningen af en skole, 

• Statens Sundhedsservice med henblik på 
bygning og udstyrelse af Amataltals 
sundhedsklinik, som snart vil blive 
udvidet til et integreret sundhedscenter, 

• Verdensfødevareprogrammet (PAM) for 
gratis uddeling af fødevarer til sårbare 
befolkningsgrupper under perioden med 
fødevarekrisen i 2010. 

 

 
 

Sundhedsklinikken i Amataltal 
 

7. Perspektiver 

Perspektiverne for CA med henblik på at gøre 
resultaterne af EiA3 varige handler især om 
styrkelse af de institutionelle kapaciteter 
(grundskole, ungdomsuddannelse og 
voksenundervisning) og udvikling af aktiviteter 
med henblik på de klimaforandringer, der vil få 
indvirkning på de lokale befolkningers liv.  

 


