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Min kære ven Jørgen Olsen 

 

Kooperativet i Amataltal er som dets navn indikerer
1
 opbygget af to typer medlemmer: opdrættere eller 

hyrder som har været etableret i Amataltal området i flere århundreder og håndværkere, mænd og kvinder 

som har boet i området igennem en lang periode. 
 

Disse to grupper af Kooperativet i Amataltal eksisterer under meget vanskelige og usikre forhold. Derfor 

besluttede de at etablere sig organisatorisk for at de bedre kunne forsvare deres moralske og materielle 

interesser. 

 

Kooperativet der blev etableret mellem 1995 og 1997 har iværksat adskillige udviklingsprojekter fra 

begyndelsen. Den har således gennemført nogle landbrugs-og håndværksprojekter finansieret af DANIDA i 

samarbejde med GtU fra 1995 og til 2005.
2
 Dette projekt har vedrørt flere forskellige områder: 

Avlslandbrug, uddannelse, faghåndværk, sæsonafgrøder, møller, kornbanker og vandudvinding. Alle er 

vigtige temaer for udviklingen af dette område som er totalt efterladt af forskellige administrationer som har 

fulgt efter Nigers selvstændighed i årene 1958-1960.
3
  

 

Kooperativet har også gennemført et projekt omkring genopretning af jordarealer og dyrkning af arabisk 

gummi. 

  

Kooperativet har etableret en ikke-statslig organisation CA /TAGHILTE som samarbejder perfekt med 

Amataltal. Kooperativet er i gang med at søge finansiering gennem afsætning af landbrugsavl og håndværk. 

Hvert år udfører det små uddannelsesprojekter i samarbejde med CECI / UNICEF.
4 

 

Ophøret af dansk finansiering
5
 har svækket Kooperativets operationelle kapacitet som i dag udgør 237 

medlemmer heraf 105 kvinder af forskellig etnisk oprindelse. Kooperativet består af 9 GM
6
 og disponerer 

over en infrastruktur som igennem en lang periode har muliggjort Kooperativets eksistens.  
 

Tak og på snarligt gensyn 

Ghabdouane Mohamed  

 

                                                           
1
 Nogle gange skrives ”Coopérative Pastorale et Artisanale” = Kooperativet for Hyrder og Håndværkere. 

2
 GtU etablerede kontakt med CA i 1995; men Danida-finansiering (bortset fra en forundersøgelse i oktober 1997) blev 

først indledt fra januar 1999 og varede til udgangen af 2010. 
3
 Forholdet mellem Amataltal-zonen og regeringen i Niamey er en lang historie; men de seneste år har set en 

decentraliseringsproces, som betyder, at de lokale myndigheder kan samarbejde med myndigheder og donorer fra 
udlandet, uden at centralregeringen skal godkende det. 
4
 Både dette samarbejde og initiativet omkring arabisk gummi (jf. få linjer tidligere) foregår helt uden inspiration eller 

finansiering fra GtU. 
5
 Finansiering i stor skala fra DANIDA er normalt kun muligt i 3 faser – i denne sammenhæng de 12 år 1999-2010. I dag 

køber GtU fortsat håndværksprodukter, sender pakker med skriveværktøjer og varmt tøj mv. samt formidler støtte fra 
Tips- og Lottomidler og private givere.  
6
 GM = Groupements Mutualistes = Gensidighedsgrupperinger. 


