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Opdatering  

på flodnomadeprojektet 
 

 

jf.  

 

http://gtu.dk/PK122-6.pdf  

 

http://gtu.dk/Flodnomader.pdf  

 

- af Eric Komlavi Hahonou, som har 

lavet filmen sammen med Lotte 

Pelckmans. 

 

Tak for al opbakning! Indsamlingen har 

været vellykket - med 113 pct. af det for-

ventede beløb, dvs. 45.000 kr. Desuden 

har bidragene fra GtU og den schweiziske 

statslige udviklingsorganisation DDC 

medvirket til finansiering af den igangvæ-

rende redigering af dokumentarfilmen. 

Ideen er at lave en slags roadmovie (her 

snarere boatmovie
1
)  i løbet af hvilken 

man er vidne til flodnomadernes livsstil og 

får den problematiseret. Her ses 3 minut-

ters uddrag: https://vimeo.com/112626072 

  

Overskuddet fra indsamlingen er investe-

ret i mobile samlesæt med paneler og 

lamper mv. til udnyttelse af solenergi, som 

vi har givet til 4 af de grupper af flodno-

mader, vi filmede. Dette udstyr er købt i 

Niger i juni 2015. Mahamadou, som var 

vores lods under filmoptagelserne, kom til 

hovedstaden Niamey for at modtage ud-

styret. Mahamadou bor på øen Garadji 

nær byen Ayorou, og på vej tilbage efter 

                                                 
1
 Roadmovie betegner en film, hvor personerne hele 

tiden er undervejs – i den film, hvis tilblivelse GtU har 

støttet med 1.000 kr., er man undervejs i en båd (boat). 
 

turen til Niamey uddelte han samlesæt på 

øerne Dessa og Garidji.  

 

Sættene har to års garanti på alle Total Oil 

- benzintanke i Niger. Det forventes, at de 

vil gøre det muligt for flodnomaderne at 

give lys til deres børn at læse i løbet af 

aftenerne, så de kan udføre deres hjemme-

arbejde fra skolen. Desuden vil denne 

vedvarende energi give dem mulighed for 

at oplade deres mobiltelefoner og i sidste 

ende få nogle ekstra indtægter ud af det 

(opladning af mobiltelefon koster normalt 

i Niger 1,15 kr. = 100 CFA-francs).  

 

Under vores tur på Niger-floden med disse 

fiskere fortalte de os, at de for nylig har 

indset, at det er på grund af deres uviden-

hed og analfabetisme, at de har en svag 

position i forhold til andre, som fisker ti 

Niger-floden samt til myndighederne. 

Sidstnævnte tager imod bestikkelse fra 

disse andre fiskere. De er derfor begyndt 

at tilmelde deres børn til lokale skoler i 

Niger og Mali. Vi tror denne lille støtte 

virkelig vil hjælpe dem med at klare ud-

fordringerne i at være nomader i en mo-

derne tid.  

 

Dokumentarfilmen er det første skridt i et 

forskningsprojekt om den sociale 

integration af disse fiskere i 

værtssamfundene og deres tilpasning til 

konflikter om magt, ressourcer og religion 

i Sahel-bæltet. Desuden vil øen Garidji 

snart blive oversvømmet efter opførelsen 

af Kandadji-dæmningen i 2016-17. 

Fiskerne vil forhåbentlig blive tildelt nye 

steder, de kan bo med deres familier. 

Forskningen vil undersøge den proces, 

hvorigennem disse borgere forhandler 

deres rettigheder.  
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