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En flodnomadefamilie på vej til Mali – billedet er taget nær Gaya ved grænsen til Benin 
(foto: Fréderic Châles) 

 

Film om flodnomader 
 

Genvej til Udviklings bestyrelse besluttede på 

medlemsmødet den 18. januar i Brabrand at give 

1.000 kr. af projektpengene til optagelse og 

fremvisning af en film om nomader på Niger-

floden.  
 

Her fortæller initiativtageren, Eric Komlavi 

Hahonou, om filmen. Eric K. Hahonou er 

socialantropolog og har specialiseret sig i 

marginaliserede folkeslag i Vestafrika, ikke 

mindst Niger – underviser og forsker på Roskilde 

Universitet om migration og medborgerskab. 

 

Historien er en udforskning af et ofte glemt hjørne 

af den globaliserede verden – man glemmer nemt 

lokale afrikanske nomadefolk. Mere specifikt er 

det historien om et nomadisk fiskerfolk, der bor 

på Nigerflodens bredder i Sahel.  
 

Historien åbner et vindue til deres måde at leve på 

ved at vise deres tur op ad Nigerfloden mellem det 

nordlige Nigeria og det østlige Mali. Nomadiske 

fiskere (sorkawa i hausasproget) rejser med deres 

familier i karavaner af kæmpepiroguer (langbåde), 

bestående af 5-6 både.  
 

Nomaderne har rejst på Niger floden på denne 

måde længe før motorerne for alvor blev udbredte 

i Afrika, som deres pilot, Mohamadou, fortæller. I 

dag har de ikke bare indarbejdet motorer, men 

også nye fisketeknikker og mobiltelefoner, men 

deres levevis er alligevel under pres.         
 

I december-januar, når Nigerfloden er på sin 

højeste vandstand, rejser de fra den nordlige 

Nigeria (Yauri) til Mali (Gao- og Timbuktu-

områderne), hvor der er fisk. Og turen til Mali  
har sine helt egne eventyr.  
 

Filmen giver liv til og fortæller om de mange 

udfordringer som de nomadiske fiskere står 

overfor, når de rejser: korrupt politi, skjulte sten 

under vandoverfladen, motorsammenbrud, 

manglende identitetsdokumenter, osv.  
 

Selv om Sahel er blevet mere og mere usikkert i 

de seneste år pga. militærkup, oprør og terrorisme, 

har disse nomader intet valg, men må rejse frem 

og tilbage i jagten på fisk og et bedre liv.  
 

Livet i et miljø, hvor korruption er udbredt og 

demokrati lige så usikkert og umuligt at påvirke 

som regntidens kommen, er ikke let.  
 

Mere om filmen på www.ulule.com/river-

nomads 

http://www.ulule.com/river-nomads
http://www.ulule.com/river-nomads

