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Drømmen om de andres øjne 
Interview med Maitouraré Boukary Bako 

Dialogturisme & Goondal Tours 

 
- af Isabelle Grignon 

             bestyrelsesmedlem og projekttovholder

Hvem er Maitouraré Boukary Bako? Hvordan 
vil du præsentere dig selv over for Projekt & 
Kulturs læsere? 
 
Jeg er Maitouraré, en person med store ambitioner 
og en stor drømmer. Jeg er i stand til at tro på mine 
drømme og tage udfordringen op. Alt hvad jeg 
drømmer, alt hvad jeg sætter mig som mål, er 
udfordrende. Jeg er stolt. Jeg bryder mig ikke om at 
høre om andres succes, hvis ikke jeg selv nyder de 
andres anerkendelse. Jeg er vokset op i en kultur, 
hvor man taler meget om folks succes og fiaskoer. 
Den ene er blevet til dét, den anden er ikke blevet 
til noget, der er et enormt fokus på succes og 
mangel på det samme. Jeg er en person der frygter 
fiaskoen.  
 
Jeg har ikke haft muligheden for at læse. Det har 
skabt en enorm frustration i mit liv. Det var ikke 
noget, jeg kunne gøre noget ved, jeg ville gerne 
have læst videre efter 10. klasse; men jeg fik ingen 
hjælp. Jeg er helt og holdent vokset op i klar-dig-
selv-kulturen1, hele mit liv handler om at klare sig 
selv på bedste beskub. Da jeg var 16 år, forsøgte 
jeg at skaffe mig arbejde hos canadierne, der var 
kommet til Niger for at bygge vejen til Diffa. Jeg 
ville tjene penge, så jeg kunne komme videre med 
studierne. Men lige netop som jeg skulle starte i 
SATOM, sagde min far, at han havde skaffet mig 
en praktikplads på den tekniske afdeling for 
kvægavl i Maïné-Soroa, hvor han arbejdede, og jeg 
måtte følge med.  
 
Således kom jeg til at lære befolkningen at kende i 
bushen nord for Maïné-Soroa. Allerede ved den 
første kontakt var det, som om mine øjne åbnede 
sig til verden. Jeg var taget ud for at lære, men 
overalt blev jeg mødt med anmodninger. Folk kom 
til mig, de stolede på mig og gav mig et ansvar. Jeg 
var kun 16 år; men de bad mig om at gå i forbøn 
for sig: ”Vil du ikke lige hjælpe med det?”.         

                                                 
1 På fransk: La culture de la débrouillardise. 

 

”Hjælp mig med at finde vejen så mine drømme 
kan blive til virkelighed.” Maitouraré ved  

Goondal’s sten ved hausa-landsbyen Middick 2007  
(foto: Inger Muusmann) 

 
”Du, der har Bics2 og papir, vil du ikke sige til 
præfekten, at vi har brug for en brønd”. Jeg sagde 
ja til det hele. Jeg oplevede det som en mission, at 
hjælpe de mennesker, og efterhånden blev tanken 
om at læse videre skrinlagt. Det skulle ikke være 
mit liv. 
 
Den tillid, man viste mig, fik mig til at vokse, til at 
blive bevidst om, hvem jeg var. Som ung var jeg 
meget sky, og med ét forsvandt min skyhed, da jeg 
skulle til myndighederne og være talerør for de 
fattige kvægavlere fra bushen. Til min overraskelse 
blev jeg hørt af myndighederne. Jeg kan sige, at jeg 
lærte at overvinde min frygt gennem de mennesker 
i bushen; de lærte mig at tale og at tage 
udfordringerne op. 

                                                 
2 kuglepenne. 
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Dengang havde jeg ingen forestilling om, hvad 
udvikling var; men jeg vidste at en dag ville de 
mennesker have adgang til administrationen, og at 
jeg var besluttet på at bruge mit liv på det. De 
mennesker, skal du forstå, er bange for byen. Byen 
er lig med risikoen for at blive sat i fængsel, de er 
bange for politiet, for militæret, for en overmagt, de 
hverken forstår eller har indflydelse på. Det 
startede med, at jeg tog imod dem, når de kom til 
Maïné-Soroa. Jeg tog dem hjem, jeg fulgte dem 
over til sundhedsklinikken eller andre steder.  
 

 
 

Gensynsglæde langt ude i bushen  
nord for Maïné-Soroa, september 2006 

(foto: Isabelle Grignon) 

 
Efterhånden udviklede forholdet til kvægavler-
befolkningen sig; men jeg vidste stadig væk ikke, 
hvad jeg skulle gøre for at skaffe dem adgang til 
myndighederne. Jeg hørte om kooperativer, om 
NGO’er. En fransk konsulent sagde til mig3: ”Tøv 
ikke, skaf dig papirerne til at oprette en NGO, det 
skal nok lykkes”.  
 
En NGO er en vidunderlig anordning, der giver 
adgang til myndigheder og samarbejdspartnere, 
uden at du behøver at have et eksamensbevis. Mine 
kammerater fra gymnasietiden læste videre på 
universitet og gik en lys fremtid i møde; men jeg 
skulle nok også blive til noget, og ikke kun for mig 
selv, men for et fællesskab. For at lave en NGO 
havde jeg brug for underskrifter: Således kom 
Mataram4 og Mustafa Dieng5 ind i billedet. 

                                                 
3 Patrick Paris, som var gift med en peul, jf. note 5 på 
side 15. 
 

4 Mataram Banty, den nuværende leder af NGO’en 
(Initiatives & Actions, jf. artikler i Projekt & Kultur fra 

nr. 89 til nr. 97). 

Mataram var leder af en kvindegruppe og kunne 
hurtigt skaffe flere underskrifter. Dieng var 
sekretær på COFO6 i Maïné og havde adgang til en 
computer, et værdifuldt redskab. Jeg motiverede 
alle de folk, jeg hvervede, ved at fortælle om de 
mennesker i bushen, der har brug for hjælp, en 
hjælp vi kunne yde, hvis vi ville. Sammen traf vi 
beslutninger. Med tiden blev alle dybt engagerede. 
Det var ikke mig som person, de valgte at følge, 
men det jeg troede på, en vision som de tilsluttede 
sig. Sådant er det stadig væk, de tror på mig og 
mine ideer. Vi fik den første bevilling fra USAID7 
før vi overhovedet havde opnået den juridiske 
anerkendelse.  
 

Hvor kom ideen til turisme fra? 
 
Det er ikke nemt at skaffe sig bevillinger og 
samarbejdspartnere. Der er tusindvis af NGO’er i 
Niger, og Mainé ligger langt fra udviklings-
verdenen, som er centreret i Niamey. Jeg har 
kæmpet for at komme ind i denne verden, først 
igennem et Danida-projekt baseret i Mainé-Soroa, 
og siden hen gennem ADDR8 i Zinder. Men jeg 
havde brug for en mere langsigtet strategi; for intet 
projekt varer evigt. Hvordan får jeg de hvide i tale? 
Jeg var aldrig i tvivl om at de vil værdsætte det, de 
vil opleve, når de først var her, men hvordan får jeg 
dem til at komme herud? Selv i Niamey kender de 
ikke til det østlige Niger, og til vores rige kultur. 
Hvordan bliver vi synlige, hvordan får vi vist, ikke 
kun nøden, men også rigdommen? 
 
Jeg var meget optaget af de tanker, da muligheden 
bød sig for at organisere et stort forum9 ude i 
bushen, ved N’Guel Namari. Det forum havde du10, 
som den ansvarlige for ADDR i Zinder, 
kompetence til at sige ja til at finansiere, og det 
gjorde du. Det gav mig mod på ny.  
 

 

(fortsættes side 12)

                                                                            
5 Mustafa Dieng er NGO’ens bestyrelsesformand. 
 

6 COFO = Commission Foncière = 
Jordbrugskommissionen. 
 

7 USA’s statslige udviklingsorganisation. 
 

8 Appui Danois au Développement Rural (= dansk 
støtte til landudvikling), finansieret af Danida. 
 

9 Et kvægavlerstævne for folk i bushen, som 
projektfolk også inviteres til. 
 

10 dvs. intervieweren. 
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Ved N’Guel Namari var der masse af kultur-
opvisninger, kamelvæddeløb, hestevæddeløb mm. 
Fulbeen var glad, han var stolt over sin kulturarv. 
De gamle sagde, at de ikke havde oplevet så stor en 
fest i de sidste 30 år.  Den rigdom vil jeg vise! Fra 
da af havde jeg dig i kikkerten, jeg sat min lid til at 
jeg godt kunne få dig til at bakke op; men jeg anede 
ikke hvordan. 
 

Turisme og udvikling, hvordan hænger 
det sammen? 
 
Turisme er en indgangsdør til udvikling. Turisme 
åbner mod verden og bringer forandring, også i 
den lokale økonomi. Med NGO’en laver vi 
almindeligt udviklingsarbejde. Med turisme 
handler det mere om at skabe relationer, skabe 
nye dynamik, forbinde os med verden.  
 
Alle er glade for at vise, hvordan de lever. Når 
først, de har set ”nye øjne”, får de lyst til at vise 
deres verden. ”Vent, jeg vil vise dig min kamel, 
vent jeg vil vise dig mit festseletøj, mine 
kalabasser”, alle de ting man omgiver sig med og 
som er smukke og vigtige for én vil man gerne 
stille til skue for de nye øjne. Alle vil åbne sig. De 
kender ikke noget til turisme; men de kender til 
gæstfrihed, de kender til at tage imod. Det er en 
del af vores kultur. Det er det guld, vi kan 
fremvise. I Niger har vi ingen markante 
seværdigheder; men vi har vores gæstfrihed og 
vores kultur.  
 

Hvad vil der ske, når gæstfriheden 
bliver kommercialiseret? 
 
Den skal ikke kommercialiseres! Den skal gives 
væk, mælken skal gives væk; for det er vores 
levevis. Det er, hvad vi vil vise. Hvis vi sælger 
det, vil turisterne ikke kunne værdsætte det på 
samme måde. Med dialogturismeprojektet er det 
netop vigtigt at arbejde hen mod en erkendelse af, 
at det er vores identitet. Uden det er vi som alle 
andre.  
 
Men selvfølgelig er der nogle ting, som vil blive 
kommercialiseret. Det gælder for eksempel 
kunsthåndværk. Også dér er det vigtigt at 

diskutere med befolkningen om, hvordan det skal 
gøres.  
 
Da jeg var af sted på en tur i november sidste år 
med spanske rejsebureauer, standsede vi ved et 
landsbymarked. Spanierne var vilde med det, de 
så. Særligt var der nogle måtter, som de vil købe. 
Den ene gav 5.000 fcfa for en måtte, der ellers 
sælges for 1.250 fcfa. En anden gav 10.000 fcfa 
pr. måtte. Det skabte kaos på markedet. Alle 
strømmede hen til os og kæmpede som vilde dyr 
om spaniernes gunst. M’banga11 måtte svinge 
pisken for at sprede folket og genskabe orden. 
Sådant skal det ikke gøres. 
 

 
 

I hausa-landsbyen Middick, oktober 2007 
(foto Inger Muusmann) 

 
I forbindelse med projektet vil vi diskutere 
fordelene ved at oprette et kooperativ og sælge 
produkterne til faste priser, gennem en forhandler. 
Ud over de penge, der vil blive indtjent ved salget 
af kunsthåndværk er det tanken, at der oprettes en 
udviklingsfond, til initiativer, som befolkningen 
selv træffer beslutninger om. Det vigtigste er at 
bevare tilliden og gensidighedsbåndene imellem 
befolkningen og os – Goondal Tours og I&A12.  

                                                 
11 Sikkerhedsvagt hyret af markedet for at overholde ro 
og orden. 
 

12 Maïtouraré var leder af I&A (Initiatives et Actions), 
før han startede Goondal Tours.   


