
Møde i Udenrigsministeriet den 27. august 2014 vedr. 

det kommende bistandssamarbejde i Niger 

- af Susanne Møller Andersen med tilføjelser og kommentarer af Karl Aage Jørgensen, Eric Komlavi 

Hahonou og Isabelle Grignon 

- fodnoter af Jørgen Olsen.  

 

Deltagere: 

 Bo Jensen, ambassadør for Burkina Faso (herefter BF) og Niger  

 Birgitte Marcussen, chef for Afrika-kontoret i Udenrigsministeriet (herefter UM) 

 Fenja Yamagusti-Fasting, Niger-ansvarlig på UM’s Afrika-kontor 

 Anna Kjær, afdelingsleder, UM’s Afrika-kontor 

 Jakob Bay Johansen, UM’s Afrika-kontor 

 Refika Büyükarslan, ambassaden i BF, chefkonsulent, overordnet ansvarlig for programmerne i 

Niger, specielt ansvarlig for stabilitetsprogrammet 

 Line G. Rasmussen, CARE Danmark, Venskabsforeningen Danmark – Niger (herefter VDN) 

 Isabelle Grignon, VDN 

 Issoufou Ba Hamidou, VDN 

 Eric Hahonou, VDN 

 Monique Alexis, Institut for Menneskerettigheder, VDN 

 Nina Hermanson, VDN 

 Karl Aage Jørgensen, VDN 

 Jean Pierre Zafiryadis, konsul for Niger, VDN 

 Susanne Møller Andersen, Caritas, VDN 

Afbud fra Ingrid Poulsen, VDN, Per Christian Hougen, VDN og Anne Cecilie Varnild, VDN.  

 

Birgitte Marcussen indledte mødet med at forklare lukningen af repræsentationskontoret som værende 

udelukkende begrundet af økonomiske faktorer og ikke utilfredshed med det udførte arbejde, tværtimod. 

Kravene til sikkerhed for repræsentationskontoret i Niamey var så omfattende og dyre, at de i forhold til 

omfanget af det udførte arbejde var en oplagt mulighed for besparelse. Oprettelse af ambassade plus 

handelskontor i Nigeria kan ikke ses som et direkte skift fra Niger til Nigeria, men skal ses som et resultat af 

regeringens overordnede overvejelser vedrørende repræsentationsstrukturen. 

 

Nigers regering har fastholdt sin beslutning om at oprette ambassade i Danmark, og en kommende 

ambassadør, som har erfaringer med det danske bistandssamarbejde, er udpeget. Processen er midlertidigt sat 

i stå, mens man afventer, at finansieringen bliver godkendt som en del af finansloven i Niger. 

 

Konsulen, Jean Pierre Zafiryadis, udtalte, at lukningen havde ført til en betydelig bekymring om 

samarbejdets fremtid hos den nigerske regering. Han gjorde desuden opmærksom på, at der flere gange 

tidligere havde været optræk til at fjerne støtten til Niger helt. 

 

Flere af de tilstedeværende NGO’er udtrykte bekymring for deres fremtidige arbejde i landet, nu hvor de 

ikke længere kan søge direkte assistance hos repræsentationskontoret. 

 



Herefter kom ambassadør Bo Jensen med et kort rids af den politiske situation, der, som han sagde, bød på 

alvorlige sikkerhedspolitiske udfordringer. Der er f. eks. problemerne i sydøst med Boko Haram, hvor en del 

af Niger nu udgør Boko Harams ”kerneland”.
1
 Mellem Niger og BH er der en uformel aftale om fred, hvor 

Niger accepterer deres tilstedeværelse mod, at de ikke søger konfrontationer. Dette fungerer åbenbart, idet 

BH har brug for Nigers territorium til at kunne trække sig tilbage. 

 

Ambassadøren udtrykte også bekymring for den indenrigspolitiske situation, med den eskalerende konflikt 

mellem præsident Issoufou Mahamadou og formanden for nationalforsamlingen, Hama Amadou, som optakt 

til det kommende valg.  

 

Også økonomien er udfordrende i Niger, herunder forvaltningen af oliereserverne, som dog ikke har været så 

udbytterige som forventede, og uranprisen, som er blevet halveret de senere år. 

 

Programsamarbejdet mellem Danmark og Niger fortsætter (næsten) som planlagt med et budgetteret beløb 

for 2015 på 100 millioner kr., fordelt på tre programmer: 

 Vandprogrammet vil fremover blive administreret af Luxembourg, med Klaus Weber fra 

ambassaden i BF som programkoordinator. 

 Landbrugsprogrammet vil fremover blive administreret af Swiss Agency for Development and 

Cooperation (SDC)
2
 og Verdensbanken, med Jonas Henriques fra ambassaden i BF som 

programkoordinator. 

 Freds- og Stabilitetsprogrammet fortsætter med 4 komponenter ud af 6. Refika er 

programkoordinator på BF-ambassaden og er en ekstra ressourcetilførsel på denne. De 4 er: 

 Kvinders rettigheder, administreres af UNFPA
3
. 

 Oplæring af parlamentarikere, adm. af NDI
4
. 

 Fri presse, adm. af International Media Support. 

 Støtte til civilsamfundet, PASOC
5
, adm. af EU. 

De to komponenter, der udgår, er antikorruption og komponent vedr. den inter-religiøse 

dialog. Denne beslutning er en konsekvens af den manglende tilstedeværelse, som er 

nødvendig for at indgå i en dialog. 

 

Der sker en stigende radikalisering i den sydøstlige del af landet; men i hele landet ses et øget fokus på 

religion, hvor fattigdom spiller en afgørende rolle sammen med ungdomsarbejdsløshed og frustration over 

afstand mellem land og by. Institut for Menneskerettigheder har igangsat samarbejde med et center på 

universitetet i Niamey, som bl.a. vil igangsætte debatkonferencer vedr. radikalisering; men derudover ser det 

ud, som om Danmark efterlader et tomrum for sådanne aktiviteter. 

 

Ambassaden i BF har budgetteret med ti besøg til Niger årligt med op til en uges varighed. Konsulen 

anbefalede at satse på en gennemgående person i forhold til etablering af kontakt med politikere og 

højtstående embedsmænd. Der udpeges en honorær konsul for Danmark i Niger. 

 

                                                           
1
 Boko Haram er en nigeriansk militant islamistisk gruppe. BH betyder på hausa ”Vestlig uddannelse er en synd”.  

2
 Det schweiziske agentur for udvikling og samarbejde. 

3
 UNFPA = FN’s befolkningsfond. 

4
 NDI = National Democratic Institute, som er en amerikansk organisation. 

5
 EU-projekt. PASOC står for Programme d’Appui à la Société Civile du Niger = Støtteprogram for Civilsamfundet i 

Niger. 



Ud over det omtalte programsamarbejde bidrager Danmark med midler fra Freds- og Stabilitetsfonden til et 

regionalt program i Sahel (Niger, Mali og Burkina Faso) vedr. mægling, sikkerhed og bekæmpelse af 

radikalisering. 

 

CILSS
6
 (med hovedkvarter i Ouagadougou, BF) får støtte til et regionalt klimaprogram af det i Niamey 

baserede AGRHYMET
7
. 

 

UM’s hjemmeside er ved at blive omstruktureret, således at Niger kommer til at stå under Burkina Faso. 

 

Ambassaden er i gang med at udarbejde et landepolitikpapir for Niger med planlagt vedtagelse i midten af 

2015. I den forbindelse har en forsker på DIIS
8
 fået til opgave at udføre de 13 analyser, som er en fast del af 

UM’s landepolitikpapirer.  Herefter vil det næste landeprogram blive udarbejdet. Det forventes færdigt i 

slutningen af 2016, så det kan føres ud i livet fra starten af 2017. 

 

Konsulenter, repræsentanter for NGO’erne og andre er velkomne til at kigge forbi ambassaden i 

Ouagadougou til gensidig opdatering. En opfordring til årlige møder med UM’s samarbejdspartnere i Niger, 

som man gør i Bolivia, blev taget ad notam af ambassadøren, men uden den store entusiasme. 

 

 

                                                           
6
 CILSS = Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel = Den Permanente Mellemstatslige 

Komité for Bekæmpelse af Tørke i Sahel-Bæltet.  
7
 Regionalt center for Vestafrika for agerbrug, vand og meteorologi – dannet af disse bogstaver AGRIculture, 

HYdrologie og METHerology. 
8
 Dansk Institut for Internationale Studier. 


