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Brev fra Kooperativet i Amataltal af 31. oktober 2014 
 

- af Ghabdouane Mohamed 

- oversat af Gunver Bjærre 

- fodnoter af Jørgen Olsen og Ingrid Poulsen 

 
Kære Jørgen Olsen! 
 

Tak for din mail af 15. oktober 2014! Den ankom 

meget forsinket. Forbindelsen er af og til afbrudt 

her. 

 

Tak for din accept af at sende pakker i stedet for 

at finansiere drikketrug til brøndene.
1
 Vi håber, 

der kommer USB-stik og andre vigtige 

hjælpemidler til vores arbejde. 
 

Mht. udviklingen i Amataltal-området: 
 

Amataltal er et typisk kvægavlsområde. Det udgør 

en stor del af landkommunen Ingal. Under 

gennemførelsen af de forskellige faser af 

DANIDA-projektet, sat i værk via GtU, skete der 

en stor udvikling i området.  
 

Alle primære økonomiske sektorer var med: 

dyreopdræt, gartneri, håndværk, uddannelse, 

kornkværne, kornbanker og vandforsyning. Alle 

disse sektorer fungerede godt, og befolkningen 

nød godt af det økonomiske afkast.  
 

De 9 GM’s
2
, som udgør dette område, viderefører 

deres udviklingsprojekter: Læsecentrene er ved at 

udvikle sig til aftenkurser for voksne samt 

dagkurser. Det er tilfældet i Essaoui-

Moumounane, Tchin-Eqqade og Amazzegri. Det 

er staten, som støtter her.  

                                                 
1
 Vi havde spurgt dem, om vi skulle bruge private støt-

tebidrag til at sende pakker eller som bidrag til byg-
ning af cementtrug ved brøndene, og de har altså 
valgt, at de helst vil have pakkeforsendelser med tøj, 
(sol)briller og skriveredskaber samt USB-stik. Der er i 
2014 sendt en pakke den 7. oktober og igen den 18. 
november, da vi fik en mail med oplysning om, at den 
førstnævnte var noget frem i god behold. Det er sidst-
nævnte også. 
 

2
 GM betyder Groupements Mutualistes = ”gensidig-

hedsgrupperinger” – underafdelinger af Kooperativet i 
Amataltal.  

 

Kommunen Ingal, som er under vores ledelse
3
, har 

oprettet et CSI
4
 i Amataltal og et i Mazababou syd 

for Ekawel, et sundhedscenter i Amazzegri og har 

planer om at oprette et sundhedscenter i Ekawel. 

Det var på sundhedsområdet, at det integrerede 

projekt
5
 ikke udrettede en indsats.  

 

Dyresundheden er delvist sikret gennem de mange 

pakker fra jer
6
.  

 

Vi har anmodet CICR
7
 og staten Niger om at 

hjælpe os med at videreføre de 

udviklingsprojekter, som vore partnere, bl.a. I, 

finansierede. Staten, CICR, Nigersk Røde Kors, et 

projekt kaldet PADEL
8
, PNUD

9
, EU og Danmark 

har finansieret projekter kaldet 

Arbejdskraftintensive Projekter (HIMA
10

).  
 

 

                                                 
3
 Vores kontaktperson, projektkoordinator under det 

DANIDA-finansierede forløb Ghabdouane Mohamed, 
er borgmester i Ingal kommune. En del af Amataltal-
zonen ligger dog i Aderbissinat kommune. Det ser ikke 
ud til at blive til noget med en selvstændig Amataltal 
kommune. 
 

4
 Centre de Documentation et Information = Center 

for dokumentation og oplysning. 
 

5
 Altså det DANIDA-finansierede forløb 1999-2010. På 

fransk hed det ”Projet de Développement Intégré à 
Amataltal” – på dansk kaldte vi det ”Egnsudvikling i 
Amataltal.” 
 

6
 Det er mange år siden, vi sidst har sendt dyremedicin 

i pakkerne. 
 

7
 Comité International de Croix-Rouge = Den Internati-

onale Røde Kors Komité. 
 

8
 Programme d’Appui au Développement Local = Pro-

gram for Støtte til Lokal Udvikling, et program under 
det schweiziske udviklingssamarbejde.  
 

9
 UNDP = FN’s Udviklingsprogram. 

 

10
 Travaux de Haute Intensité de Main d’Oeuvre. 
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Etablering af brandbælter i områder med meget 

tørt græs og hø, genopretning af græsgange samt 

bygning af dæmninger har været til stor nytte for 

beboerne i de 9 GM-områder. 

 

Rigtig mange mennesker er ved at etablere sig og 

skabe små landsbyer i dette område. De bliver 

tiltrukket af sikkerheden og de små 

udviklingsprojekter. Istandsættelse af brønde og 

anlæggelse af gartnerier har været meget positive 

eksempler for de beboere, som er kommet fra 

naboområderne (Mazababou, Tamaya, 

TchinTaborak, Ejirane m.fl.). 

 

Med sit ugentlige marked er Amataltal nu et 

internationalt kvægmarked, et værdifuldt 

eksempel. Man har skabt en skole, et 

uddannelsescenter og to antenner til 

telekommunikation, som gør byen attraktiv for 

mange. Gartnerier er anlagt i Amataltal-området 

(In Jighrane, Teguirwit). Vi opbygger lagre med 

levnedsmidler for både mennesker og husdyr. 

 

I 2014 har landet været ramt af en meget alvorlig 

tørke med deraf følgende store tab i 

kvægbestanden, 70 – 100 procent ifølge 

kvægavlerne. Vores bestand er blevet 

forholdsmæssigt skånet, med tab på 15 – 20 

procent. Befolkningen er vokset med ca. 20 

procent på rekordtid, ca. 10 år. 

 

De mest påtrængende problemer er: Manglen på 

drikkevand, skolegang for piger, ørkendannelse, 

sikkerhed for fødevarer og sundhed for både 

mennesker og dyr. Der er fødevaremangel på de 

33 nomadeskoler, som ledes af den pædagogiske 

forvaltning i Amataltal, oprettet indeværende år. 

 

Vi beder vore meget værdifulde partnere støtte i 

det mindste et eller to faser af et nyt projekt.
11 

 

Håndværksvirksomhederne vokser mærkbart og 

har desværre ikke andre partnere end GtU. Der 

kommer kun få turister.
12 
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 Det er desværre udelukket. DANIDA giver yderst 
sjældent til mere end tre faser, som endte med at 
fordele sig på i alt 12 år som i dette tilfælde. 
 

Jeg hilser dig og beder dig hilse min ven, 

professor emeritus Karl G. Prasse. Jeg håber han 

er ved godt helbred trods sin alder. Gud velsigne 

jer!  
 

Kommentar til brevet fra 

Amataltal af 31. oktober 2014 

- fra bestyrelsesmedlem af Genvej til 

Udvikling Jens Elgaard Madsen: 

Med hensyn til brevet fra Amataltal, så synes jeg 

på en måde det er et (forholdsvist) opløftende 

brev. Sagt på en anden måde kan man vel sige, at 

hvis det var det første brev vi nogensinde havde 

modtaget fra Amataltal ville vi nok være lidt 

chokerede.  

 

Men vi kender jo kommunikationsformen og 

realiteterne. Jeg vælger at synes at det alt andet 

lige er positivt at der er mange fine aktiviteter i 

gang (som vi jo til dels har været med til at 

opstarte og som nu videreføres).  

 

Trods alt har kooperativets dyrebestand klaret sig 

gennem tørken uden at det har været katastrofalt. 

 

Det kan være svært at forestille sig hvordan en 

befolkningsvækst på 20 % på 10 år skal håndteres 

pga. udfordringerne i forhold til bl.a. 

fødevaresikkerheden.  

 

Men der er intet odiøst i at en urbanisering finder 

sted, og jeg ser det som en naturlig udvikling. De 

mange nye tilflyttere kan forhåbentligt stimulere 

lokale nye former for erhvervsaktiviteter.  

                                                                            
12

 Turisterne bliver væk på grund af terrortruslen. Det 
er kun et par år siden, at Kooperativet i Amataltal 
fortalte os, at de havde solgt en stor mængde hånd-
værksprodukter til i øvrigt ukendte gæster fra Burkina 
Faso i forbindelse med arrangementet ”Cure Salée” =  
Saltkuren, en slags kombineret marked og kulturfesti-
val på den tid af året – august-september – hvor der er 
flest dyr i området, nemlig når græsset er mest salt-
holdigt. Så kommer dyr og hyrder langvejs fra, nogle 
som nævnt fra Burkina Faso, andre fra Cameroun + 
Mali, Nigeria og det øvrige Niger.  


