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Det er et lille lokalt spisested, på hjørnet mellem to sandede gader. Dem er der så mange af i 

Niamey, Nigers hovedstad. ”Le Toulousain” er det sted hvor to unge franskmænd blev kidnappet af 

Al-Qaida i det Islamiske Magreb (AQMI) den 7. januar 2011, førend de blev myrdet omkring 

grænsen til Mali, da de forsøgte at flygte fra deres bortførere. 

Da 7 medarbejdere, der arbejdede for AREVA og deres underleverandør SATOM, blev kidnappet 

ved Arlit-minen i september 2011, blev Niger ramt direkte i hjertet. 

 

Niger deler omkring 800 kilometers grænsestrækning med nabolandet Mali, hvilket placerer Niger 

med direkte udsyn til den krig, der er i gang med at udspille sig. ”Konflikten i Mali udgør et 

problem for den interne sikkerhed i Niger”, fortæller præsidenten for den nigeriske republik, 

Mahamadou Issoufou, under et interview i sin bolig den 2. februar med TV5 Monde, Radio France 

Inter og Le Monde, under programmet ”Internationales” (= Internationale Nyheder) 

 

Statslederen, som blev valgt til magten 2011, var en af de første der opfordrede til en intervention 

for at fordrive de grupper, der havde taget kontrollen i den nordlige del af Mali. Først var det en 

tuaregisk organisation, der tog magten, derefter var det islamistiske organisationer. 

 

”Aldrig har en intervention set så stor folkelig opbakning i Afrika, som Frankrigs indgriben i Mali”, 

siger han. Niger var sammen med Togo et af de første afrikanske lande til at slutte sig til den 

internationale mission i Mali: 680 nigeriske soldater befinder sig nu i Mali, hovedsageligt i Gao. 

”Vi sad med følelsen af, at hvis vi intet gjorde, ville vi blive de næste på listen”, siger Jean-Pierre 

Olivier de Sardan fra Nigers forskningscenter Lasdel. 

 

Utilfredshed 

 

Niger har meget at tabe i den maliske konflikt. Landet har et stort tuareg-samfund (næsten 1 million 

ud af i alt 12 millioner indbyggere), og har flere gange oplevet konflikter, den seneste i 2007 til 

2009. Ved hjælp af en politisk indsats for at inkludere tuareg-folket i det politiske liv og for at 

demobilisere væbnede grupper, har Niger genvundet en vis social stabilitet; men freden er fortsat 

skrøbelig. Utilfredsheden fortsætter i de nordlige regioner, hvor især de unge blandt tuareg-folket 

ikke føler at får gavn af den udvinding af uran, der finder sted i Niger. 

 

Den umiddelbart største fare er, at Niger vil blive infiltreret af Jihad-grupper forvist fra Mali. 

Nordmali er et ideelt tilflugtssted, og området byder på bjergrigt terræn med udgange mod øst til 

Libyen og Tchad. I de seneste måneder er 5.000 soldater sat ind i grænseområdet mod Mali. 

”Indtil nu er gruppernes forsøg på at søge tilflugt i Aïr-bjergene blevet hindret, men AQMI’s mål er 

at nå Sydlibyen, hvor de har en base og kontakter. Niger frygter, at den nordlige region bliver et 

område de passerer på gennemrejse”, understreger en vestlig diplomat.   

 

”At sikre Sahel” 

 

For dette fattige land i Sahel er krigens nerve også af økonomisk karakter. Nigers hær råder kun 

over 12.000 soldater og området der skal overvåges, er enormt. Præsident Issoufou har flere gange 

bedt Nigers vestlige allierede, især Frankrig, om hjælp. Siden krisens begyndelse har Niger været et 

af de lande, der har stillet sig til rådighed som base for vestlige militæraktioner i regionen. Niamey 

Lufthavn bruges til at sende udstyr og tropper. Franske forbindelsesinstruktører og -officerer er også 

til stede i landet. 

http://www.tamoudre.org/


”Alt hvad der kan gøres for at sikre Sahel, må gøres. Vi diskuterer dette med flere lande i øjeblikket, 

deriblandt USA og Frankrig”, siger præsident Issoufou, da han blev udspurgt omkring det 

amerikanske projekt om at installere overvågningsdroner på nigersk territorium. 

 

”Jeg tror ikke at den franske intervention er afsluttet med befrielsen af de vigtigste byer i det 

nordlige Mali”, siger præsidenten. ”Problemet er ikke løst, for formålet med denne krig, for vores 

vedkommende, er ikke blot at befri dette ene område, men at befri hele Sahel.” 

 

Nigers geografiske beliggenhed placerer landet i hjertet af urolighederne i Sahel. Mod syd deler 

landet 1.500 kilometer grænsestrækning med Nigeria, et område under kontrol af den islamistiske 

sekt Boko Haram. Den nordlige del af landet ligger midt på våben- og narkotika-handelsruten. Og 

det er netop her, at man finder Nigers værdifulde uran-forekomst, som udvindes af AREVA, der nu 

er bevogtet af franske specialstyrker. ”Nigers største frygt er at AQMI går til modangreb. Et nyt 

slag vil være forfærdeligt for landet”, siger en observatør. 


