
Kære alle, 

Torsdag d. 30. januar fik vi foretræde for Udenrigsudvalget, og vi var flg. der troppede op: 

Ingrid Poulsen, Venskabsforeningen Danmark-Niger (VDN), Jean-Pierre Z. ,VDN, Jørn Boye Nielsen, FN-
forbundet, Julien Kalimira, GtU, Anne Højmark, Care og undertegnede, der ligeledes repræsenterede VDN. 
Jeg har vedhæftet vores præsentation, som vi delte op imellem os, så vi var flere der fremlagde.  

 Til stede på møde fra Udenrigsudvalget var: 

Formanden Per Stig Møller, Mette Gjerskov, John Dyrby Poulsen, Lone Loklindt, Christian Juhl, Mette Bock. 
Den allervigtigste – men det vidste vi ikke på det tidspunkt – den nuværende udviklingsminister Mogens 
Jensen var ikke til stede. 

Det var en kaotisk dag, den famøse torsdag, hvor alt ramlede for SF. Christiansborg var fuld af journalister 
og kameraer, men desværre flokkedes de ikke omkring os. Under de omstændigheder var der et 
tilfredsstillende fremmøde fra Udvalget, og vi fik da også indtryk af, at de tog vores henvendelse alvorligt.  

Tiden var knap, og der var kun tid til få spørgsmål, hvor især Mette Gjerskov viste oprigtig interesse. Det 
gav mulighed for at supplere vores oplæg med oplysninger om tidligere erfaringer med at ambassaden i 
Burkina var ansvarlig for Niger, og også til at understrege at etableringen af ambassade og handelskontor i 
Nigeria ikke er en styrkelse af indsatsen i Sahel. 

I Niger, hvor jeg er nu, blev nyheden om lukningen modtaget med chok, og på Repræsentationskontoret 
har de ansatte gennem mange år svært ved at finde deres ben. Vil Niger mobilisere en delegation til 
Danmark for at prøve at overtale den danske regering endnu en gang til at fortsætte? 

Generelt er der ikke meget tro på at vi kan lykkes med at få beslutningen omstødt. Da beslutningen om at 
lukke ambassaden i Bolivia blev ændret, var det en ny regering, der omgjorde den tidligere regerings 
beslutning. Måske kunne man argumentere for en udskydning af lukningen, til man har set, hvordan 
situationen i Burkina udvikler sig? 

Kan vi få gjort pressen mere interesseret i Niger? En lille håndfuld danske soldater skal til Niger på øvelse 
her i midten af februar, kunne man få pressen til i den anledning at rapportere herfra? 

Jeg har hermed kastet boldene op i luften og er spændt på om nogle af dem bliver grebet, 

Bedste hilsner 

Susanne Møller Andersen 

 


