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Nigers syvende republik 
 

- af Poul Kruse, medlem af Genvej til 
Udviklings Agadez-arbejdsgruppe. 

 
Den 7. april 2011 blev den nye præsident indsat i 
sit embede i Niger, og den militære junta overlod 
magten til et civilt styre. I tidsskriftet ”Jeune 
Afrique” (= Det Unge Afrika) viser man et 
billede, hvor vinderen af præsidentvalget, 
Mahamadou Issoufou og taberen Seïni Oumarou 
står med hinanden i hånden, og hver især hylder 
den anden for indsatsen. 
 

I en ledende klumme skriver François Soudan 
poetisk om den nye situation: Hvis der er noget 
land, hvor man ikke kunne forestille sig, at et 
sådant eventyr en dag ville finde sted, er det 
Niger. Denne rhombeformede kolos, hvor tre 
fjerdedele er ørken, og hvor der er tusinde 
kilometer til det nærmeste hav, hvor harmattan-
vinden i sæsonens otte måneders tørke fejer hen 
over landet, og hvor de politiske vinde har hærget 
på samme vis.  
 

Hvorefter François opremser landets mange 
problemer i de år der er gået siden 
selvstændigheden - opstande og statskup, 
tørkekatastrofer, uranium-eventyr osv., for endelig 
at konkludere: Det er i denne golde jord, at 
demokratitræet langsomt har slået rod for i dag at 
udfolde sig.  
 

Den gennemsigtige procedure, hvormed 
overgangen fra juntastyre til demokratisk valgt 
parlament og præsident er foregået, har betydet, at 
omverdenen igen kan vise tillid til landet. EU har 
således allerede åbnet for forhandlinger om 
samarbejde og fornyet støtte til bekæmpelse af 
fattigdommen.  
 

Og der er rigtig meget at tage fat på for det nye 
styre. Højaktuelt står Niger med et nyt 
flygtningeproblem. 500 kilometer fra den libyske 
grænse strømmer flygtninge til landsbyen, Dirkou. 
De kommer i overfyldte lastbiler på vej til 
Agadez.  
 

Dirkou har længe været benyttet som station på 
flugtvejen for unge afrikanere fra Senegal, Mali 
og andre vestafrikanske lande, som håbede at nå 
Europa via Libyen. Nu strømmer de tilbage 
sammen med de libyske flygtninge der heller ikke 
har andre muligheder end at forlade landet. FN 
forventer, at op mod 60.000 flygtninge vil komme 
fra Libyen, mens kampene foregår. 

Også projektkoordinator Ghabdouane Mohamed, 
Amataltal nær Agadez, har udtrykt sin holdning til 
Libyen-konflikten. Han håber ikke, at Gadaffi 
bliver fjernet, da han og hans land er de eneste, 
der har støttet og solidariseret sig med tuaregerne. 
”Men Gadaffi kunne jo godt være lidt mere 
demokratisk”, indrømmer Ghabdouane. 
 

Der er også tegn på, at det nye styre vil tage fat på 
landets problemer på en mere grundlæggende 
måde, end det forrige. Tandja-regimet søgte i 
højere grad at lægge låg på og skjule problemerne, 
hvilket gjorde den galoperende sultkatastrofe 
endnu værre, idet hjælpen kom sent i gang.  
 

Allerede under militærets overgangsstyre erkendte 
man åbent, at der var store problemer med sult og 
fejlernæring i Niger, og nu er der taget fat på en 
mere langsigtet forebyggelse. I stedet for at 
afvente næste sultkatastrofe er man i færd med at 
planlægge en fortløbende indsats mod 
fejlernæring af børn mellem et halvt år og to år. 
Det sker i samarbejde med UNICEF, og Nigers 
sundhedsminister mener, at der er indhøstede 
erfaringer fra de sidste to alvorlige sultkatastrofer 
at bygge på.   
 

Men også regler i den nye forfatning kan give 
uforudsete virkninger: Ved det nyligt afholdte 
valg blev Ghabdouane valgt til parlamentet; men 
en regel der skal sikre kvinder plads i de 
kommende råd og forsamlinger, betød, at 
Ghabdouane måtte afgive sin plads til en kvinde 
(det står i forfatningen, at når der er tre eller flere 
valgte fra en kreds, skal den ene være en kvinde). 
Denne ”bivirkning” ved demokratiet er han ikke 
udpræget begejstret for. 
 

Der er store forventninger til den 7. republik. 
Valgene er foregået uden problemer og i en 
fredelig atmosfære, som Peter Holm Jørgensen 
(medlem af Venskabsforeningen Danmark-Niger), 
der opholdt sig i Niamey i en uge under 
valghandlingen, beskriver det. Præsidenten er 
valgt med et solidt flertal, og hans parti (vel 

nærmest en slags socialdemokrati) har majoriteten 
i parlamentet og lægger op til samarbejde.  
 

Vi ønsker held og lykke! 
 
Artiklen bygger bl.a. på informationer fra 
bureauet ”IRIN”, der regelmæssigt bringer 

informationer og analyser foranlediget af FN.  
 


