Respons
Nigeria: Omsorgstilbud for mindreårige uten nær familie
Problemstilling/spørsmål:
•

Finnes det tilfredsstillende private eller offentlige omsorgstilbud i Nigeria for
mindreårige uten nær familie?

Bakgrunn

Nigeria er et fattig land, med et BNP pr. innbygger på USD 1969 pr. innbygger, og rangeres
pr. i dag på en 158.-plass på FNs utviklingsfond UNDPs liste over menneskelig utvikling, det
vil si nederst på lista over land med “middels menneskelig utvikling” (UNDP 2009, s. 173).
Landet har begrensede ressurser og betydelige utfordringer med utbygging av helsestell,
skolevesen og infrastruktur, og dermed er det generelt svært lite det offentlige kan bidra med
overfor egne borgere som trenger hjelp av ulik art.
Hvordan er omsorgstilbudet i Nigeria for mindreårige uten nær familie?

Danske og britiske utlendingsmyndigheter innhentet informasjon om tilgang til hjelp for
mindreårige under sine reiser til Nigeria i september 2007 og januar 2008, og tegner et dystert
bilde av forholdene i sin rapport (UK Border Agency/Danish Immigration Service 2008, s.
28-32). Dette er den eneste konkrete rapporten som kom opp ved søk på “orphanage” på
UNHCRs landkunnskapsdatabase Refworld (www.refworld.org).
Ifølge opplysninger i den dansk-britiske rapporten finnes det institusjoner på delstatsnivå med
ansvar for å lokalisere et barns pårørende. Det finnes ingen institusjoner drevet av føderale
myndigheter med ansvar for barn uten pårørende, og i de få delstatene hvor
delstatsmyndighetene driver slike barnehjem, så er standarden så dårlig at barna i en del
tilfeller rømmer derfra. Det finnes også barnehjem drevet av veldedige organisasjoner.
Delegasjonen besøkte ett slikt barnehjem i Lagos, men gir relativt lite informasjon om
standarden.
Dette innebærer at når det gjelder “tilfredsstillende private eller offentlige” omsorgstilbud til
mindreårige uten nær familie i Nigeria, så har myndighetene verken kapasitet, ressurser eller
tradisjon for å ta vare på personer, verken voksne eller mindreårige, som mangler omsorg,
assistanse og beskyttelse fra sitt nærmeste nettverk (normalt den utvidede familien). I den
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grad det finnes noe tilbud for barn, så gjelder det barn helt uten nettverk og er drevet av
delstatsmyndigheter eller veldedige organisasjoner (UK Border Agency/Danish Immigration
Service 2008, s. 29).
Barn som er ofre for menneskehandel blir – i den grad noen griper inn – tatt vare på av
Nigerias statlige organ mot menneskehandel NAPTIP (National Agency for Prohibition of
Traffic in Persons), slik NAPTIP informerte Landinfo i møte i mai 2009. NAPTIP vil, om
mulig, forsøke å få barnet ført tilbake til sitt opprinnelige nettverk, eller plassere barna på
barnehjem drevet av frivillige organisasjoner.
Landinfo har hittil ikke tatt opp denne konkrete problemstillingen på tjenestereiser til Nigeria
(gjennomført i februar 2004, mars 2006 og mai-juni 2009), men vurderer å gjøre en ny reise
til Nigeria i løpet av 2010. Da vil vi kunne gå nærmere inn på dette temaet, om nødvendig.
Landinfo understreker at det er lite sannsynlig at situasjonen har endret seg til det bedre siden
de dansk-britiske reisene i 2007 og 2008, siden samfunnsforhold som disse sjelden endrer seg
raskt.

En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon.
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