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(foto: Jean de Lestrange / EU / ECHO) 

 

Boko Haram øger offensiv i Niger 

Nigers sydøstlige region Diffa er udsat for en stigende bølge af vold fra Boko Haram.  

Det forværrer den humanitære krise i området, som allerede er underfinansieret. 
 

- oversat fra engelsk af Inor Dale efter http://www.irinnews.org/feature/2017/07/06/boko-haram-ups-its-
pressure-niger?utm_source=IRIN+-+the+inside+story+on+emergencies&utm_campaign=7ad7a55115-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN_ENGLISH_AFRICA&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-

7ad7a55115-29270773 

 
Den 2. juli angreb jihadister landsbyen Ngalewa 
nær Kablewa, hvor de dræbte ni personer og 
bortførte 37 - alle unge piger og drenge.  
 

Gerningsmændene ankom om natten, hvorefter de 
plyndrede madforsyninger og kvæg, inden de 
forsvandt igen. 
 

Få dage tidligere, den 29. juni, angreb to kvindelige 
selvmordsbombere en flygtningelejr for internt 
fordrevne i Kablewa, tæt ved regionens hovedstad 
Diffa. Flygtningelejren er drevet af FN's 
flygtningeagentur, UNHCR. Fire mennesker blev 
dræbt, inklusiv de to selvmordsbombere, og 11 blev 
såret af de to eksplosioner. 
 

Dan Dano Mahamadou Lawaly, Diffas guvernør, 
har nu beordret, at 16.500 internt fordrevne skal 
genhuses i en ny lejr, der befinder sig få kilometer 
nord fra Hovedvej 1, som er vejen ved grænsen til 
Tchad mod øst. 
 

 
 
 

Syd for hovedvejen er der stor risiko for angreb fra 
Boko Haram. Konflikten har ophav i Nigeria, men 
formodes at være operativ i Niger via forladte ø-
områder i Tchad-søen. 
 

Boko Harams strategi er tilsyneladende at stjæle 
flest mulige forsyninger forud for regnsæsonen, når 
den stigende vandstand vil gøre det vanskeligt at 
krydse Komagudu floden, der løber langs den 
sydlige grænse til Nigeria. 
 

Bamouni Dieudonné, som er Nigers bestyrer for 
FN's krisekoordineringsagentur, OCHA, har 
forklaret, at den stigende trussel betyder, at der skal 
lagres mindre mad og medicin i depoterne ved 
frontlinjen. Det betyder, at de skal genopfyldes 
oftere. 
 

"Vi må gentænke at forsyne regionens depoter for 
tre måneders ad gangen. De er sårbare netop nu," 
sagde han til IRIN. "Det vil forøge omkostningerne, 
da vi er nødt til at opbevare mindre." 
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Næsten halvdelen af Diffas befolkning har brug for humanitær hjælp 
(foto: Jean de Lestrange / EU / ECHO) 

 

Boko Haram øger offensiv i Niger 
 
(fortsat fra side 3) 

 

En uhyggelig præcedens 
 

Det var forudsigeligt, at mængden af angreb ville 
intensivere. Men det kom som en overraskelse, at 
flygtningelejren i Kablewa blev bombet, sagde 
Dieudonné. 
 

Boko Harams angreb på flygtningelejre er en 
regelmæssig hændelse i det nordøstlige Nigeria, 
men ikke i Niger, hvor den ekstremistiske gruppe 
hovedsagelig har angrebet militære mål. 
 

Angrebet på lejren i Kablewa har skabt uro i 
værtsbyen, hvilket blev understreget i sidste uge, 
da lejren bredte sig til de lokale marker og dermed 
truede høsten. 
 

Urolighederne kan vise sig at være isolerede 
hændelser; men de kan alligevel medføre en ny 
modvilje mod de internt fordrevne, da lejrene kan 
anses for at være en sikkerhedsrisiko. Det ville 
være en ny og forstyrrende tendens i en region, 
der har været meget gæstfri i forhold til lejre og 
flygtninge," sagde Dieudonné. 
 

De 16.500 internt fordrevne i Kablewa var blandt 
33.000 folk fra 100 landsbyer spredt over 74 øer i 

Tchad-søen, som fik 48 timer til at evakuere i maj 
2015 forud for regeringens militære operationer i 
området. 
 

De fordrevne blev i første omgang flyttet til 
fastlandsbyer N'Guigmi og Diffa, inden de blev 
genhuset i Kablewa. Derfor er det nu tredje gang, 
de er tvunget til at flytte. 
 

Det er dog ikke usædvanligt i denne konflikt. 
Ifølge undersøgelser fra april udført af 
International Organization for Migration, var mere 
end 70 procent af befolkningen i en lejr for 
fordrevne i N'guel Madou Maï allerede blevet 
flyttet mindst én gang. 42 procent er blevet flyttet 
"to eller tre gange". 
 

Den nigeriske regerings strategi mod oprørerne 
har været stejl. Efter Boko Harams første angreb i 
2015 blev flere lokalsamfund ved søområderne 
nær Komadugu floden affolket, hvilket ødelagde 
den lokale økonomi, som var baseret på fiskeri og 
dyrkning af peberfrugter. Hæren satte også en 
stopper for taxikørsel med motorcykler i Diffa, 
hvilket var en af de få beskæftigelsesmuligheder 
for unge mænd. 
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"Diffa regionen har altid haft det svært 
økonomisk, og de strenge 
sikkerhedsforanstaltninger har ikke hjulpet på 
dette," sagde Peter Kioy, IOM-projektets lokale 
administrator. 
 

"Alle er i samme båd, de fordrevne og 
værtsbyerne. De fleste mennesker her er nu 
fuldstændig afhængige af nødhjælp fra udlandet." 

 

Underfinansieret og underernæret 
 

700.000 er det estimerede befolkningsantal i 
Diffa-regionen, hvoraf to-tredjedele er internt 
fordrevne, tilbagevendte eller flygtninge. 340.000 
mennesker er afhængige af nødhjælp. Niger er den 
eneste vært for 50 procent af de nigerianske 
flygtninge i Lake Chad Basin regionen. På trods af 
dette er den humanitære operation til en værdi af 
139 millioner dollar kun 17 procent finansieret. 
 

Der er ikke nok nødhjælp. IRIN har talt med de 
fordrevne i Maina Kadari, som er en af de 140 
spontant oprettede områder i regionen. Deres 
største problem er simpelt hen mangel på mad. 
 

En varm eftermiddag, hvor mændene sad i telte og 
ventede på at bryde deres faste ved solnedgang, 
anslog de adspurgte, at op mod 70 procent af dem 
ikke modtog nok rationer. De var derfor 
afhængige af at dele rationerne internt. 

 

”Den følelse af uretfærdighed og mangel på 
muligheder kan gøre Boko Haram attraktiv for 
vrede, unge mænd,” sagde Aboubaker Issa, en 
ungdomsleder i Diffa. 
 

"De fordrevne tager til nye steder uden assistance, 
og alle er ikke modstandsdygtige," siger han til 
IRIN. "Regeringens tiltag har drevet mange unge 
direkte i Boko Harams favn." 
 

Bliver i området 
 

En af pointerne, som fremgår af en kritisk rapport 
fra Læger uden Grænser, er, at den humanitære 
indsats i Diffa uden videre godtog militærets 
adgangsbegrænsninger. 
 

"Historien viser, at militære taktikker mod oprørere 
kan være dødbringende for lokalbefolkninger,"  

 
siger Læger uden Grænser. "Der har været for få 
forsøg på at verificere Nigers udsagn om, hvilke 
forhold befolkningerne i de afspærrede områder 
lever under." 
 

De tilføjer: "En adspurgt fra regeringen har endda 
bemærket, at ingen kender til forholdene for dem, 
der stadig lever på øerne i Tchad-søen, selv om 
flere tusinde er vendt tilbage på trods af militærets 
ordrer." 
 

De fordrevne i Maina Kadari siger, at de bliver i 
området indtil regeringen har gjort det klart, at det 
er sikkert at vende tilbage. Det handler ikke kun 
om sikkerhed; for de tilbagevendende skal 
genopbygge deres hjem, deres foranstaltninger 
mod oversvømmelser - og genopbygge deres liv. 
 

Mindre end 12 procent af de adspurgte i N'guel 
Madou Maï er klar til at vende tilbage til deres 
landsbyer, ifølge IOM. Set i forhold til de nye 
sikkerhedsproblemer i området, kan det antal være 
endnu mindre nu. 
 

Men Diffa føler sig sikker. Det er nemlig en base 
for Multinational Joint Task Force, en anti-Boko 
Haram koalition bestående af Benin, Cameroun, 
Tchad, Niger og Nigeria. Tungt bevæbnede 
soldater fra Niger haster gennem byen i teknisk 
udstyr i en sky af støv, og lufthavnen er hjemstavn 
for mindst et ukrainsk bemandet SU-25 jetfly til at 
angribe på land. 
 

Kampen mod Boko Haram har langtfra været 
envejs. Hæren nedkæmpede 57 oprørere i et 
monumentalt sammenstød tilbage i april, og er nu 
på sporet af de bortførte børn fra Ngalewa. Man 
håber, at de går en bedre skæbne i møde end 
pigerne fra det berygtede angreb på Chibok i 
Nigeria. 
 

Men sikkerhedsstyrkerne er trængte til det yderste. 
Sidste måned erklærede Niger undtagelsestilstand 
i dele af de vestlige regioner Tillaberi og Tahoua, 
efter flere angreb begået af jihadister fra Mali. 
 

"Regeringen gør, hvad den kan for at skabe 
sikkerhed, men har brug for international 
opbakning," siger Dieudonné. "Alle de trusler, den 
står over for, kommer fra områder uden for 
landets grænser."  

 


