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Livet efter DANIDA 
 

- af Ghabdouane Mohamed, koordinator i 

den DANIDA-finansierede projektserie 

Egnsudvikling i Amataltal (1999-2010) og 

generalsekretær i Kooperativet i 

Amataltal 

- oversat af Birgit Vanghaug 

- fodnoter og redaktion af Jørgen Olsen. 

 

Tak til Genvej til Udvikling for jeres 
lykønskninger i anledning af mit valg til 
borgmester for Ingal kommune. Faktisk er jeg 
blevet valgt to gange. Første gang som 
kommunalbestyrelsesmedlem for befolkningen i 
Ingal landkommune på meget demokratisk vis, 
idet der var opstillet konkurrerende kandidater fra 
11 partier. Anden gang blev jeg valgt som 
borgmester for Ingal af de 11 kommunal-
bestyrelsesmedlemmer fra alle de konkurrerende 
partier. Og om Gud vil, er det for en periode af 
fem år fra 4. juli 2011.  
 

Det er en fremragende mulighed for Kooperativet 
i Amataltal (CA) og for NGO’en Taghilte såvel 
som for hele befolkningen i Ingal og en stor del af 
befolkningen i den nordlige og nordvestlige del af 
Aderbissinat kommune1 for at påbegynde store 
udviklingsprojekter i partnerskab med nationale 
og internationale partnere. Det er nemlig den 
enkelte kommunalbestyrelse med borgmesteren i 
spidsen, der er bemyndiget til at bede om hjælp 
hos den nigeriske stat og hos partnere udefra.2 
 

Borgmesteren har den fulde ret til at underskrive 
partnerskabsaftaler med en hvilken som helst 

                                                 
1 Egnsudviklingsprojektet blev gennemført i et område 
kaldet Amataltal-zonen, bestående af 9 
underafdelinger, kaldet GM’er. GM står for 
”groupement mutualiste”, en gruppe, som organiserer 
befolkningen i et afgrænset geografisk område. Af 
disse 9 GM’er ligger 2, Amataltal og In-Jighrane, i 
Ingal kommune, mens de 7, Amazzégri, Ekawel, 
Essaoui-Moumanane, Marandet, Tafadawt, Tchin-
Eqqade og Wourzaddam, ligger i Aderbissinat 
kommune.  
 

Ghabdouane håber altså, at hans borgmesterpost vil 
give ham muligheder for ikke alene at gavne beboerne i 
Ingal kommune, men også beboerne i nabokommunen 
Aderbissinat og især beboerne i de nævnte 7 GM’er.   
 
2 Som følge af decentraliseringsreformen er Niger 
opdelt i kommuner, som er bemyndigede til at gå i 
forhandling med staten og partnere uden for Niger om 
udviklingsbistand. Sidstnævnte kaldes decentraliseret 
bistand. 
  

national eller international organisation. Det er et 
af kravene for decentraliseringen, som vi styrker 
af fuld kraft efter de seneste demokratiske valg. 
Borgmesteren repræsenterer både staten og 
befolkningen i Niger som helhed og befolkningen 
i sin kommune. 

 

Perioden efter DANIDA’s finansiering 
 

De forskellige faser i egnsudviklingsprojektet har 
været af meget stor nytte for udviklingen i 
Amataltal-zonen, som dækker en stor del af Ingal 
og Aderbissinat kommuner. Således har folk i 
zonen draget nytte af en kapacitetsopbygning 
uden sidestykke:  
 

Genopretning af kvæget for mere end 30 pct. af 
husstandene efter hårde år, renovering af mere end 
50 brønde, kamp mod ørkendannelse, opbygning 
af forråd med 4 kornbanker koblet til møller i 4 
lokaliteter, mange tiltag inden for undervisnings- 
og sundhedssektoren mv. 
 

Man har også draget fordel af lån til småt og stort 
kvæg3 trods tørkerne i 2004 og 2009 og trods 
oversvømmelserne, som har ødelagt en stor del af 
husene og kvægbestandene i de to kommuner.  
 

Det er en stor skam, at DANIDA-perioden 
afløstes af disse naturkatastrofer, som har ramt 
Niger som helhed og Amataltal i særdeleshed. 
 

På trods af det ventede ophør af DANIDA’s 
finansieringer via GtU 31. dec. 2010 er 
CA/Taghilte fortsat med at kæmpe mod 
modgangen. Således har vores organisation 
udviklet projekter med henblik på nye 
socioøkonomiske tiltag i Tadress4 generelt.  
Disse projekter er følgende: 

• Genopbygning af huse, der er blevet 
ødelagt af oversvømmelserne 2010-11.  

• Projekt til relancering af socioøkonomiske 
aktiviteter i Tadress, finansieret af EU. 

• Projekt til selvstændiggørelse af kvinder, 
hvor vi har søgt organisationen NEPAD – 
www.nepad.org. 

 

 (fortsættes side 8)  

                                                 
 
3 Småt kvæg er geder og får. Stort kvæg er køer og 
kameler. 
 
4 Tadress betegner et landskab i fysisk forstand, men 
nærmest sammenfaldende med de sydlige og 
sydvestlige dele af Agadez-regionen, herunder næsten 
hele Amataltal-zonen. 
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Brønden på et sted i Amataltal-zonen kaldet Emilgui – trugene  
er finansieret af tips- og lottomidlerne i slutningen af 2010 

(foto: Ghabdouane Mohamed) 

 

Livet efter DANIDA 
 

(fortsat fra side 7) 
 

Alt dette takket være den kapacitetsopbygning, 
der er opnået i CA gennem de forskellige faser i 
det DANIDA-finansierede egnsudviklingsprojekt, 
såvel som diverse bidrag fra danske fonde. 
 

Valget 2011 i Niger 
 

Det er foregået på mønsterværdig demokratisk 
vis. Decentraliseringen af magten er i dag en 
realitet. Landet er fuldstændig stabiliseret. 
Agadez-regionen har sluttet fred. Det står 
investorer og udviklingsorganisationer frit for at 
vende tilbage for at investere, hvor og når de vil.  
 

Oprør og kriminalitet er definitivt udryddet. 
Mange af de tidligere oprørere er blevet 
kommunalbestyrelsesmedlemmer. De har frivilligt 
lagt våbnene, så der nu er ro og orden både fra det 
tidligere tuaregiske oprørs side og fra 
islamisternes.5 Selv minearbejderne nordpå vil 
genoptage deres aktiviteter ved de landflygtiges 
tilbagekomst. 
 

 

                                                 
5 Det franske udenrigsministerium deler desværre ikke 
Ghabdouanes optimisme med hensyn til risikoen fra 
islamisternes, dvs. Al-Qâ’ida. Hvis man går ind på 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs_909/conseils-par-
pays_12191/niger_12300/index.html, vil man se et kort 
over Niger, delt op i en rød og en orange zone, hvor 
man (dvs. europæere) definitivt frarådes at bevæge sig 
ind i den røde zone, og hvor man kun bør opholde sig i 
den orange zone, hvis det er strengt nødvendigt. 
Byerne Agadez og Ingal ligger i den røde zone.  

 
 
Personligt mener jeg også, at situationen er meget 
stabiliseret, og jeg har stor tiltro til både den nære 
og fjerne fremtid. Vi er parate til at tage de 
udfordringer op, der byder sig til. Det er ikke for 
ingenting, at man har tiltro til os. Vi har bare brug 
for en massiv hjælp udefra; for såvel staten Niger 
som Agadez-regionen er fattig og er blevet stærkt 
forsinket i forhold til det øvrige Niger på grund af 
den usikkerhed og mangel på retfærd, som har 
hersket.  
 

Perspektiverne for græsning 
 

I græsningsområderne er der stort behov for vand, 
for foder til kvæget, for vaccinationsanlæg, for 
organisering af salget af kvæget samt for 
slagterier. Retten til græsning er respekteret i de 
berørte områder, og nu hvor disse zoner styres af 
borgmestre valgt af befolkningen, vil tingene 
forandres betragteligt til gavn for samme 
befolkning. Man må sige, at alt prioriteres i de 
nordlige regioner som følge af de sidste års 
oprørsbevægelser og naturkatastrofer. 
 

Vi fra CA/Taghilte ønsker inderligt at genoptage 
partnerskabet med vores venner i GtU og via dem 
med DANIDA og de danske fonde. CA/Taghilte 
er en af de mest seriøse NGO’er i Niger. Vi er 
parate til enhver form for udveksling med alle 
gode viljer i verden for at udvikle vores zone.6  

                                                 
6 For GtU’s vedkommende fortsætter vi med at købe og 
sælge håndværksprodukter fra CA, jf. 
www.gtu.dk/vareoversigt.htm. Endvidere vil enkelte 
fonde blive søgt. En større satsning, herunder nye 
DANIDA-finansierede projekter, anser vi for tiden for 
urealistisk, med mindre vi får tilgang af nye aktive og 
stabile medlemmer.   


