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Situationen i Niger 
 

- af Jasmine Abel Jessen, PhD socialantropolog, konsulent i COWI. 

 

Den sikkerhedspolitiske situation i 

Sahelområdet har de sidste ti år været ustabil. 

De seneste par år er den blevet markant 

forværret af forskellige grunde:  

 

Niger er et vigtigt element i den franske 

militære operation i Mali. Niger er også 

central for EU's strategi for sikkerhed og 

udvikling i Sahel, og Niger modtager en 

stigende amerikansk bistand. Der er en 

amerikansk militær tilstedeværelse i Niger
1
. 

 

Siden 2011 har de nigerske sikkerhedsstyrker 

været i alarmberedskab og støttet af vestligt 

militær (bidrag til FN mission i Mali, 

MINUSMA).  

 

Muligheden for en terrorafsmitning (AQMI, 

Boko Haram, MUJAO) fra Nigers naboer 

forstærkes af et skrøbeligt socioøkonomisk og 

politisk miljø.  

 

I maj 2013 udførtes der et dobbelt 

selvmordsangreb rettet mod en militærbarak i 

Agadez og mod en minedrift, Areva i Arlit. I 

juni udførtes voldelige fængselsangreb i 

Niamey. Disse hændelser har destabiliseret 

Niger.  

 

Præsident Mahamadou Issoufou og hans 

vestlige allierede har favoriseret en 

sikkerhedsstrategi, der har betydelige 

omkostninger. Sikkerhedsudgifterne stiger 

betydeligt på bekostning af befolkningens 

sociale udvikling med store risici for både 

landet og befolkningen, som kommer til at 

                                                 
1
 Kilde: Rapport fra International Crisis 

group, Niger: ”Un autre maillon faible dans 

le Sahel?” Sept. 2013. 

lide under betydelige befolkningsmæssige og 

økonomiske udfordringer.  

 

Præsidentens "Renæssance"-program, en høj 

platform for reformer, som han er blevet valgt 

på, gav forhåbninger, men endnu ikke 

konkrete resultater. Sociale protester er 

allerede i stigning.  

 

Endelig er tuaregspørgsmålet ikke blevet helt 

løst i Niger endnu, selv om det synes bedre 

administreret end i nabolandet Mali.  

 

Befolkningen er blevet træt af opstand, og 

mange unge fra nord har ingen reelle 

alternativer til smugling af våben og andre 

lovlige og ulovlige varer (narko). 

 

Udviklingssamarbejdet i Niger 

 

Den internationale donorindsats retter sig 

primært mod landbrug, infrastruktur, vækst, 

beskæftigelse, demokrati og humanitær 

bistand.  

 

Godt en tredjedel af de offentlige finanser er 

finansieret af donorer. En fjerdedel af 

udviklingsbistanden gives som budgetstøtte. 

 

Programmer finansieret af Danida 

 

Vand og sanitetsforsyningsprogrammet 

PASEHA2 (2012-2016) i regionerne Zinder 

og Diffa: 200 mio. DKK.  

 

Landbrugsprogrammet PASR (2009-2013) i 

regionerne Zinder og Diffa: 150 mio. DKK  
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Udviklingsstrategi og sikkerhed i Niger (SDS Sahel-Niger) – soldaterne viser nationalgardens 

placeringer, således at en pil betyder, at garden har genetableret en post, og et kryds betyder, at der 

er sendt forstærkninger. 

 

Danmark har mulighed for at spille en særlig 

rolle i Sahelregionen (Burkina Faso, Mali og 

Niger): ”Freds- og Stabilitetsprogrammet for 

Sahel” støttes med 125 mio. DKK og 

implementeres sammen med andre 

internationale partnere.  

 

Programmet sigter på: 

i) dialog og forsoning i 

civilsamfundet, støtte til 

konfliktløsning på lokalt niveau  

ii) opbygning af ansvarlige 

sikkerhedsstrukturer  

iii) bekæmpelse af voldelig 

ekstremisme og organiseret 

kriminalitet. 

COWIs sikkerhedspolitik for 

medarbejderes rejser til Niger 

 

Sikkerheden for COWIs medarbejdere har 

altid været prioritet over projektets 

gennemførelse. En medarbejder kan ikke 

tvinges til at forblive i eller rejse til potentielt 

usikre områder.  

 

Porteføljelederen skal sammen med 

linjelederen overvåge sikkerhedssituationen i 

projektområdet. Hvis situationen bliver 

forværret, skal COWIs sikkerhedsansvarlige 

høres og den udarbejdet beredskabsplanen 

skal følges.  

 
(fortsættes side 8)



side 8              Projekt & Kultur nr. 118, februar 2014  

 
(fortsat fra side 7) 

 

Rejse indland  

 

Ved rejser internt i et land foretages en 

vurdering af risici med "kajaktest" efter nogle 

særlige kriterier:  

 Land: ambassade i landet, 

kidnapningssager?  

 COWI: COWIs erfaring i landet, lokale 

partnerorganisationer?  

 Betingelse: hovedstad, region, længden af 

arbejdsopholdet? 

 Medarbejdere: erfaring i landet, i 

regionen, international erfaring?  

 

Alle rejser til områder inden for 150 km til 

grænserne til Mali og Nigeria skal undgås på 

grund af risiko for kidnapning fra militante 

islamister eller potentielle banditter.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Særlige forholdsregler ved rejser indland: 

 

 Før afrejse skal situation i landet 

tjekkes via Control Risks online.  

 Hellere flyve end køre i bil.  

 Konsulenten skal skifte hotel efter 3 til 

4 dage.  

 Konsulenten skal have satellittelefon 

til rådighed.  

 Der kræves hjælp af militær eller 

eskorte af nationalgarden for rejser 

uden for Niamey.  

 Danida er villig til at betale for 

udgifter for de udstationeredes 

sikkerhed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sådan ser man ud, når man rejser til Zinder!! 
(foto: Saadou Malam Amadou) 

 


