NIGER

Aantal inwoners: 21,5 Miljoen
BBP per capita: 359$
Werkeloosheid: 2,7%

INTRODUCTIE
Niger behoort tot één van de armste landen ter wereld. Het land ligt in de Sahel-regio en heeft geen
toegang tot zee. Jaarlijks valt er maar weinig regen en hierdoor wordt het landschap van Niger gekenmerkt
door veel droogte. Daarnaast heerst er veel onrust in het land door politieke instabiliteit en conflicten.
Niger lijdt veel onder terroristische aanslagen van Boko Haram in de ‘Diffa’ regio. Maar niet alleen Boko
Haram is actief, ook andere jihadistische groepen plegen regelmatig aanslagen. Daarbij vangt Niger talloze
vluchtelingen op uit buurlanden, waar ook veel conflicten gaande zijn.
Klimaatverandering drukt op het land: sinds 1968 is er sprake van lange droge periodes in Niger. Dit is
fataal voor Nigerese economie die voornamelijk leunt op agricultuur en veehouderij: bron van inkomsten
voor 80% van de bevolking. Al jaren worden oogsten geteisterd door vee –en planteziekte,
overstromingen en natuurbranden vanwege de aanhoudende droogte. Hierdoor neemt de productiviteit
sterk af en stagneert de economische groei. Intussen neemt de bevolking in een rap tempo toe met 3,9%
per jaar, hiermee kent Niger één van de snelst groeiende bevolkingen ter wereld. Als gevolg is er sprake
van voedseltekorten en ondervoeding.

Klimaatvluchtelingenbeleid

Politiek, Economie en Demografie

Niger vangt veel vluchtelingen op uit de
Tsjaadmeer regio, waar de Boko Haram voor veel
onrust zorgt en klimaatverandering het
verbouwen van voedsel en toegang tot water
moeilijk maakt. Veel Nigerezen zoeken toevlucht in
de grotere steden van het land. Ook buurland Mali,
waar een hevige burgeroorlog gaande is, zorgt
voor de nodige toestroom vluchtelingen in Niger.
Niger kan de stroom van vluchtelingen niet aan,
dagelijks vechten zowel de bevolking als de
vluchtelingen om in hun primaire levensbehoefte
te voldoen. De mensen zijn vooral afhankelijk van
humanitaire hulp aangeboden door de
internationale gemeenschap, maar deze komt
langzaam opgang en is bij lange na niet genoeg
voor iedereen.

In 2016 won President Mahamadou Issoufou de
Nigerese verkiezingen. Sinds Issoufou is verkozen,
heeft hij voor een relatieve politieke stabiliteit
gezorgd. Desondanks is de veiligheidssituatie
kwetsbaar vanwege de komst van Boko Haram en
andere jihadisten, voornamelijk in de Diffa regio.
Daarbij is er sprake van veel drugssmokkeling in
Tillabéry en Noord-Tahoua. De regering heeft
daarom de noodtoestand uitgeroepen en startte
militaire operaties. In samenwerking met
Frankrijk steunt Niger de strijd tegen terrorisme
via operatie MINUSMA.
De Nigerese economie loopt veel risico’s vanwege
lage goederenprijzen. Deze worden veroorzaakt
door dreigingen vanuit Mali, Nigeria en Libië.
Andere bronnen van inkomsten zijn olie en gas,
waar het land grote reserves van heeft. Maar door
de dalende olie prijzen zijn de opbrengsten laag.
Daarnaast blijft de staatsschuld toenemen en is de
werkeloosheid onder de jongere, ongeveer 67%
van de bevolking, hoog. Toch is er een
economische groei van 5,2% voorspelt, maar dat
heeft voornamelijk te maken met de inkomsten uit
grondstoffen zoals, goud, uranium, olie en gas, iets
dat het klimaat niet ten goede komt.

Publieke opinie

Investeringen

De bevolking van Niger wil meer hulp. De
ontwikkelingshulp die ze nu ontvangen is niet
genoeg. Er is een gebrek aan alles: water,
voedsel en onderdak. Het water is vervuild
waardoor er ziektes uitbreken, er is
grootschalige ondervoeding en de
vluchtelingen hebben vaak geen onderdak
waardoor er uitbraken van malaria zijn
geweest. De regering kan de druk van de vele
conflicten en vluchtelingen niet aan. De
bevolking doet vooral een beroep op de
internationale gemeenschap.

De Nigerese regering zet zich samen met de
Afrikaanse Ontwikkelingsbank in om
klimaatverandering tegen te gaan. Zij hebben
een klimaatstrategie ontwikkelt en met hulp
van internationale organisaties en donoren
zullen zij 110 miljoen dollar investeren in een
pilot programma voor ‘Climate Resilience’. Het
programma moet de agriculturele
gemeenschappen bestendig maken tegen
zowel droogte en hevige regenval doormiddel
van ‘rain-fed farming’, bodemmanagement en
duurzame technologieën en technieken.
Daarnaast moet er meer en betere informatie
beschikbaar komen met betrekking tot het
weer en het klimaat zodat de boeren hierop in
kunnen spelen. Op deze manier wil de
Nigerese regering de bevolking uit de armoede
helpen en het land bestendig maken tegen
klimaatverandering.

Belangen en prioriteiten
•

Meer humanitaire hulp voor de Nigereze bevolking. De deelnemende landen zullen
ook vluchtelingen moeten opvangen. Niger is het dus eens met de huidige
verdeelsleutel waarin in de meeste vluchtelingen zullen worden opgevangen door
de Westerse lidstaten, met als voorwaarde dat het land zelf ook genoeg humanitaire
hulp krijgt voor de opvang van vluchtelingen in Niger.

•

Niger wil haar klimaatstrategie doorzetten en wil graag meer investeerders
aantrekken.

•

Niger wil blijvende steun in de strijd tegen terrorisme.

•

Gezien haar koloniale geschiedenis in het land verwacht Niger extra hulp van
Frankrijk.

