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Oprindelige folk i Niger 
 

IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs = Den Internationale Arbejdsgruppe for 

Oprindelige Folks Anliggender) udgiver hvert år en bog om oprindelige folks situation rundt om på 

hele kloden.  

www.iwgia.org er organisationens hjemmeside på engelsk  

www.iwgia.org/esp er den spanske udgave.  

Hele IWGIA’s årsrapport fra 2014 kan læses på: 

www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0671_I2014eb.pdf  

På www.iwgia.org/images/stories/sections/regions/africa/documents/IW2014/NigerIW2014.pdf 

kan klikkes ind til den engelske version af 2014-rapportens kapitel om Niger. 

Kapitlet er skrevet af Dodo Boureïma og Marianne Haahr og oversat til dansk af Astrid Warncke 

Nørfelt. Slutnoterne skyldes forfatterne. Fodnoterne skyldes Jørgen Olsen. Kortet på side 11 er 

identisk med det, som anvendes i den originale artikel. 

På www.iwgia.org/regions/africa/niger kan klikkes til yderligere oplysninger om Niger. 

 

NIGER 

 

Nigers oprindelige folk er fulanierne
1
, tuaregerne og tubuerne. Disse folkefærd er alle 

pastoralister/nomadiske kvægavlere. I 2009 blev Nigers befolkning vurderet til at bestå af 

14.693.110 mennesker. 8,5 % af befolkningen er fulanier, hvilket svarer til 1.248.914 individer. De 

fleste er kvæg- eller fårehyrder; men nogle af dem er gået over til landbrug, fordi de mistede deres 

besætning under tørkeperioderne. Der bor fulanier i alle landets regioner, og de kan blive delt 

yderligere op i undergrupper, nemlig Tolèbé, Gorgabé, Djelgobé og Bororo. 8,3 % af befolkningen 

er tuareger, hvilket svarer til 1.219.528 individer. De er kamel- og gedehyrder. De bor mod nord 

(Agadez og Tahoua) og vest (Tillabery) i landet. 1,5 % af befolkningen er tubuer, hvilket svarer til 

220.397 individer. De er kamelhyrder og bor mod øst i landet: Tesker (Zinder), N’guigmi (Diffa) og 

langs med grænsen til Libyen (Bilma). 

  

Forfatningen fra juni 2010 nævner ikke direkte eksistensen af oprindelige befolkninger i Niger. 

Nomadehyrders rettigheder er anført i Den Pastorale Lov, som blev vedtaget i 2010. De vigtigste 

rettigheder i loven omfatter en direkte anerkendelse af nomadeliv som værende en fundamental 

rettighed for nomadehyrder samt et forbud mod privatisering af pastorale områder, eftersom 

privatisering truer pastoral bevægelighed. Et andet vigtigt element i Den Pastorale Lov er 

anerkendelsen af, at pastoralister
2
 har første ret på pastorale hjemområder (terroirs d’attache

3
). 

Niger har ikke underskrevet ILO’s Konvention 169, men stemte for FN’s erklæring om de 

oprindelige folks rettigheder.  
 

(fortsættes side 10) 

                                                           
1
 Genvej til Udvikling har ofte anvendt betegnelsen fulbé, eftersom det er folkets betegnelse for sig selv på sproget 

fulfuldé. Imidlertid er fulani det hyppigst anvendte ord på dansk, og vi har derfor valgt at lade ordet stå i indeværende 
artikel.  Fulani er fra sproget hausa og overtaget af englænderne i forbindelse med koloniseringen af Nigers sydlige 
naboland, Nigeria.  
2
 Pastoralister og nomadehyrder kan bruges i flæng, svarende til, at ordet pastor betyder hyrde.  

3
 På det officielle sprog fransk. 

http://www.iwgia.org/
http://www.iwgia.org/esp
http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0671_I2014eb.pdf
http://www.iwgia.org/images/stories/sections/regions/africa/documents/IW2014/NigerIW2014.pdf
http://www.iwgia.org/regions/africa/niger
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I begyndelsen af året havde det pastorale 

civilsamfund høje forventninger om, at 2013 

ville blive det år, hvor Den Pastorale Lov 

langt om længe ville blive ført ud i livet. Håb 

blev imidlertid til fortvivlelse, da 

begivenheder i Mali og Nigeria overtog 

pladsen på den nationale politiske dagsorden 

og flyttede al opmærksomheden mod 

problemer omkring sikkerhed og beskyttelse 

af territorial integritet.  

 

Den franske militære intervention i Mali 

(Operation Serval
i
), der begyndte den 11. 

januar, var en af de hovedbegivenheder, der 

påvirkede nomadehyrder i både Niger og Mali 

gennem det seneste år. Krigen gjorde det 

svært for pastoralister at bruge deres 

traditionelle vandreruter, der går igennem det 

nordlige Mali og ind i Burkina Faso. Tyveri af 

kvæg langs med ruterne udgjorde en stor 

risiko pga. de væbnede gruppers jagt på penge 

til at finansiere deres fortsatte kamp. Mange 

pastoralister stoppede derfor med at bevæge 

sig alt efter tilgængeligheden af 

græsningsområder og begyndte at vælge ruter 

i forhold til sikkerheden i det givne område. 

Dette førte til høje koncentrationer af 

nomadehyrder i områder, der opfattedes som 

værende mere sikre, hvilket således 

intensiverede presset på de sparsomme 

græsnings- og vandressourcer og fremkaldte 

øget fødevaremangel. Mange hyrder fra det 

nordlige Mali søgte også tilflugt i Niger 

grundet frygt for vold og 

gengældelsesaktioner i Mali, og dette 

fortsætter med at forværre situationen 

yderligere.   

 

Det faktum, at nogle unge pastoralister - fra 

samtlige etniske grupper - sluttede sig til de 

forskellige væbnede grupper i det nordlige 

Mali komplicerede situationen yderligere for 

de pastorale grupper. Mange mennesker fandt 

det svært at skelne mellem en nomadehyrde 

og en oprører og/eller et medlem af hæren, og 

på denne måde blev de alle i stigende grad 

betragtet med mistænksomhed. Dette fik 

alvorlige konsekvenser i en række 

begivenheder, hvor kvægnomaders lejre blev 

udsat for angreb, og uskyldige liv meningsløst 

gik tabt. Derudover har den islamistiske 

jihadistgruppe Boko Haram
ii
s øgede 

aktiviteter i det nordlige Nigeria gjort det 

svært for de nigerske nomadehyrder at flytte 

sydpå under tørkesæsonen, og dette har øget 

presset på ressourcerne i området ved Tchad 

Søen.
4
 

 

Den stigende usikkerhed resulterede i en øget 

interesse fra bidragyderes side i at hjælpe med 

at bryde den økonomiske marginalisering af 

nomadezonerne. En klar forandring i diskurs 

skete inden for Verdensbanken, da de 

opfordrede afrikanske lande og det 

internationale udviklingsfællesskab til at 

hjælpe med at beskytte og udvide 

pastoralismen på vegne af det store antal 

mennesker bosiddende i Sahel, der er 

afhængige af dette som en afgørende kilde til 

mad og indkomst. 2013 var derfor præget af 

usikkerhed, men også af nye muligheder for 

at øve indflydelse på pastoralisters situation i 

Sahel. 

 

Menneskerettighedssituationen 

 

En voldelig konflikt brød ud i Niger mellem 

kvægnomader og agerbrugere i løbet af 2013 

med frygtelige konsekvenser for begge parter. 

I oktober blev et angreb udført mod grupper 

af fulanier i lejre omkring landsbyen 

N’Gonga i Boboye-departementet
5
.  

 

  

                                                           
4
 Se slutnote 2 – Boko Haram betyder på 

hausasproget: ”Vestlig uddannelse er en synd”. 
5
 Mellem hovedstaden Niamey og regionshovedstaden 

Dosso – mod sydvest i Niger. 
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Fire fulanier blev dræbt, 12 dyr blev brændt 

og 113 huse blev ødelagt; derudover blev to 

motorcykler, nu symaskiner og 450.000 CFA 

(ca. 685 euro eller 5.100 kr.) stjålet. 

Angrebene blev begået af Zarma-agerbrugere
6
 

fra omkringliggende landsbyer. I dette 

tilfælde besøgte myndighederne stedet, 

arresterede mere end 20 mennesker og tilbød 

materiel støtte til ofrene; imidlertid blev kun 

dele af denne støtte rent faktisk leveret. Staten 

lovede at støtte med 10.000.000 CFA (cirka 

15.245 euro eller 113.700 kr.); men kun 

10.000 CFA (cirka 15 euro eller 110 kr.) er 

blevet udbetalt til hver af de 113 berørte 

familier, og det resterende beløb afventes 

stadig. Indenrigsministeren har udtrykt sin 

sympati for deres tab. 

 

Konflikten fandt sted, da nomaderne flyttede 

fra nord mod syd til deres hjemlige område. 

Ngongas borgmester besluttede at forbyde 

                                                           
6
 Zarma eller djerma er et folkeslag, som dominerer 

det vestlige Niger, herunder hovedstaden Niamey. 
Zarmaernes nærmeste slægtning blandt andre 
folkeslag er songhaierne, som bl.a. er bosat i det 
sydøstlige Mali og det nordlige Burkina Faso. 

ankomsten af nomader til kommunens 

territorium og arrangerede, at en gruppe på 20 

unge skulle konfiskere nomadernes dyr. De 

ville kun blive returneret til ejerne imod  

en betaling på 15.000 CFA (cirka 23 euro 

eller 170 kr.), som skulle deles mellem 

kommunen, landsbylederne og de unge. 

Drevet af lysten til at tjene penge og opnå 

anerkendelse fra de lokale myndigheder gik 

de unge så langt som til at gå direkte ind i en 

af hyrdernes lejre og slippe dyrene fri. På 

trods af modstand fra hyrderne fortsatte de 

unge med den nævnte aktivitet, og volden 

eskalerede med resultatet, at en ung mand 

mistede livet. De omkringliggende landsbyer 

blev informeret, og dette førte til angreb på 

flere lejre i kommunen, hvilket resulterede i 

den ovenfor beskrevne situation. I kølvandet 

på dette anvendte pastoralisterne deres eneste 

middel for at lægge pres på kommunen, 

nemlig samlet at boykotte det store 

kreaturmarked i kommunen. Dette udgør 

nemlig en vigtig indkomstkilde for 

kommunen gennem markedsbeskatning. 
 

(fortsættes side 12)
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Derudover blev et stort antal kvægavlere (34 

medlemmer af kvægavlerforeningen AREN) 

dræbt i Gao-regionen i det nordlige Mali i en 

gengældelsesaktion for en forbrydelse begået 

tidligere af en af dem. Ingen af de offentlige 

myndigheder har reageret, selv om ofrenes 

familier arbejder aktivt på sagen. De afdødes 

dyr er ikke blevet givet tilbage. Det er en ond 

cirkel: Når der ikke er noget fungerende 

retssystem begynder folk at forsvare sig selv, 

og dette forværrer igen konflikterne. Disse 

typer fatale sammenstød organiseret af bander 

er et periodisk tilbagevendende problem i 

Niger og i det øvrige Vestafrika. Fulanierne 

forbliver de mest sårbare over for disse typer 

af begivenheder, fordi de hele tiden skal flytte 

sig omkring alene eller i små grupper.   

 

Situationen for unge og kvinder hos de 

oprindelige folk i Niger 

 

Nomadesamfundenes unge er meget aktive 

omkring situationen i det nordlige Mali. Det 

er primært de unge, som bliver sendt af sted 

for at deltage i fredsforhandlingerne. 

Nomadesamfundenes kvinder er også aktive 

og påtager sig ofte lederrollen i konflikt-

løsning på lokalniveau. I denne henseende er 

det værd at nævne det arbejde, som fulani-

kvinderne fra Diffa udfører. Disse kvinder 

kaldes også ”Iyaye” (hvilket betyder ”alles 

moder” på fulfuldé), og er kendt i landet for at 

være fortalere for nomadehyrders rettigheder 

og for at mægle mellem lokalsamfund. 

 

Genforhandling af 

uranudvindingskontrakten 

 

I november begyndte Nigers regering og den 

franske atomkraftgigant AREVA 

forhandlinger for at forny kontrakten for 

uranudvinding. Stridspunkterne omkring 

delingen af indtægterne fra uranudvindingen 

har været det vigtigste for tuaregerne i flere 

årtier. Manglen på tilstrækkelig reinvestering 

af uranoverskud til gavn for de pastorale 

lokalsamfund, der er bosat nær de store 

mineområdet i Agadez-regionen, har været 

medvirkende til, at tuaregerne jævnligt har 

foranstaltet oprør. De nuværende 

forhandlinger udgør en historisk mulighed for 

Niger for at opnå bedre forhold for udvinding 

af disse ressourcer, deriblandt større 

finansielle fordele. Dog har den nuværende 

stridighed ændret karakter, da den ikke 

længere er begrænset til tuaregbefolkningen, 

men har mobiliseret en meget større del af det 

nigerske samfund, hvilket gør det til et 

nationalt problem snarere end et problem for 

de pastorale samfund. 

 

Implementering af Den Pastorale Lov 

fortsætter med at trække ud 

 

Det er gået ekstremt langsomt fremad med at 

føre Den Pastorale Lov fra 2010 ud i livet, og 

2013 var ingen undtagelse. To lovakter blev 

vedtaget i 2013, yderligere er der lavet fem 

lovudkast, og syv mangler stadig at blive 

udarbejdet. De vedtagne love omhandler 

proceduremæssigere forhold, så som hvordan 

konflikter bliver behandlet, hvorimod dem, 

der endnu ikke er blevet udarbejdet, omhand-

ler kernen af den pastorale problemstilling, 

nemlig forvaltning af landområder på decen-

traliseret niveau samt rettigheder til jord. Det 

pastorale civilsamfund i Niger arbejder inten-

sivt på at forsøge at fremskynde processen, 

men det er en langsom og besværlig kamp.  

 

Vigtige regionale møder 

 

Situationen i Mali ledte til øget 

opmærksomhed på pastoralisme både fra de 

nationale politiske beslutningstagere og fra de 

ledende internationale institutioners side  
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gennem år 2013. To vigtige regionale møder 

blev arrangeret i løbet af året, et i Nouakchott, 

Mauretanien og en regional pastoral 

konference i Ndjamena, Tchad. Den 

sidstnævnte bragte 235 mennesker fra 17 

lande sammen: videnskabsmænd, 

udviklingsaktører og repræsentanter for 

nationale og offentlige institutioner, 

professionelle organisationer og 

civilsamfundet. Disse udvekslede erfaringer 

omkring politiske tiltag, der kan bidrage til 

stabil udvikling i pastorale områder. 

Erklæringen fra det ministerielle møde, der 

afsluttede denne konference, udlagde de 

politiske og strategiske retninger angående 

ledelse og sikkerhed, pastorale samfunds 

modstandskraft og socioøkonomiske 

levedygtighed. Nouakchott-arrangementet var 

et møde på højt plan arrangeret af 

Mauretanien og Senegals præsidenter, 

Verdensbanken og den Permanente 

Mellemstatslige Komite for Overvågning af 

Tørke i Sahel (CILSS
7
) og det fokuserede på 

de pastorale samfunds behov. Budskabet, der 

kom ud af mødet var klart: Der er et 

presserende behov for at mobilisere mere 

investering til støtte af de pastorale systemer i 

de tørre landområder i Sahel. 

Disse begivenheder afspejler en ændring i 

måden at betragte pastoralisme på: Den skal 

flyttes fra udkanten til centrum af forskellige 

donorers og regeringers interessefelt. 

Ndjamena-erklæringen fremlægger tydeligt, 

at fremtiden for Sahara- og Sahelområderne er 

utænkelig uden nomadiserende kvægavl og 

den uundværlige rolle, det spiller i økonomisk 

og social stabilitet, såvel som miljø-, 

forvaltnings- og rettighedsmæssigt. 
Verdensbanken er i øjeblikket i gang med at 

oprette en pastoralisme task-force
8
 i Sahel for 

at kunne planlægge et nyt program til en 

                                                           
7
 Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la 

Sécheresse dans le Sahel (den franske betegnelse) 
8
 ekspertgruppe 

værdi af 7 milliarder US-Dollars 

(BM/UE/BAD)
9
.  

 

Noter og referencer 
 

i 
Operation Serval havde ifølge François 

Hollande følgende tre formål:  

1) at stoppe angreb fra terroristgrupperne  

2) at bevare den maliske stat og at tillade den 

at genoprette dens territoriale integritet og  

3) at forberede opstillingen af den 

afrikanskledede internationale støtte mission 

(AFISMA), tilladt den 20. december af 

Sikkerhedsrådet, der gennemførte resolution 

nr. 2085 enstemmigt.  
 

ii ”
Folkelig forsamling med tradition for 

proselytisme og jihad”, bedre kendt som 

”Boko Haram”, er en islamisk jihadist- og 

takfiri-
10

 militant og væbnet organisation med 

hovedkvarter i Nordvestnigeria, 

Nordcameroun og Niger. 
 

 

Dodo Boureima er generalsekretær for 

AREN, som er den største 

pastoralistorganisation i Niger. Han er også 

permanent teknisk sekretær for det regionale 

pastorale netværk, Billital Maroobé, der 

repræsenterer 400.000 nomadehyrder fordelt 

på 7 vestafrikanske lande. Dodo Boureima er 

selv pastoralist. 
 

Marianne Haahr er advocacy koordinator 

for CARE Danmark (www.care.dk), der 

fokuserer på de små producenters ret til mad 

og samarbejder tæt med civilsamfundet i 

Vestafrika. Hun har en kandidatgrad i 

menneskerettigheder og demokratisering fra 

det Inter-Europæiske Institut for 

Menneskerettigheder, såvel som en 

kandidatgrad i samfundsgeografi fra 

Københavns Universitet. 

                                                           
9
 BM = Billital Marrobe – se note om Dodo Boureima. 

UE = EU, BAD = Banque Africaine de Développement = 
Den Afrikanske Udviklingsbank. 
10

 Takfiri er et arabisk ord, der betyder, at man 
betragter diverse andre muslimer som værende 
frafaldne fra troen. 

http://www.care.dk/

