Respons
Nigeria: Tvangsrekruttering til Boko Haram
Problemstilling/spørsmål:


Driver Boko Haram tvangsrekruttering?

Innledning

Landinfo publiserte et temanotat om Boko Haram i slutten av mars i år (Landinfo 2012). I
løpet av halvåret som er gått siden da har det vært en rekke terrorhandlinger i Nigeria, men
disse følger i overveiende grad det mønsteret som ble beskrevet i mars. Terrorhandlingene
skjer fremdeles nesten utelukkende i nordområdene av landet, og målene er i stor grad
overlappende med hva som var situasjonen for et halvt år siden.1
Driver Boko Haram tvangsrekruttering?

Som beskrevet i Landinfos temanotat om Boko Haram (Landinfo 2012, s. 9-10), later Boko
Haram til å bestå av en rekke små grupper eller celler som opererer ganske uavhengig av
hverandre, men som har felles interesser av å framstå som en del av et større nettverk. Siden
disse gruppene/cellene må arbeide i dypeste hemmelighet for å lykkes med terrorhandlingene
sine, er det grunn til å tro at lederne deres bare vil forholde seg til et fåtall personer som de har
stor tillit til. Følgelig omfatter disse gruppene forholdsvis få personer, og medlemmene har
måttet bygge opp tillit hos lederne over tid for i det hele tatt å bli innviet i virksomheten.
På bakgrunn av dette holder Landinfo det for svært lite sannsynlig at Boko Haram rekrutterer
andre enn personer som deler deres politiske og religiøse verdigrunnlag (som er ekstremt,
også i Nord-Nigeria, jf. Landinfo 2012, s. 11-12). Det er også tilsvarende lite sannsynlig at
Boko Haram-grupper tvinger personer til å delta i attentater mot sin vilje, siden slike personer
vil kunne kompromittere virksomheten slik at attentater mislykkes og/eller at andre i cellen
blir arrestert, eller drept under væpnede konfrontasjoner med nigerianske sikkerhetsstyrker.
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Siden da har også Boko Haram tatt på seg ansvaret for angrep på en rekke mobilmaster i nordområdene
(Thurston 2012b). Aksjonsradiusen har også beveget seg til nordområdene vest for Kano, men er fremdeles
avgrenset til det nordlige Nigeria (Thurston 2012a).
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Til slutt har Landinfo ikke registrert noen rapporteringer om tvangsrekruttering i regi av Boko
Haram.2
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI),
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å
kunne løse sine oppgaver. Landinfos responser og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og
ikke-offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder
som av ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn.
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, og
kildegrunnlaget vil ikke nødvendigvis være like bredt som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor
begrensede tidsrammer og vil i liten grad inneholde bakgrunnsinformasjon.
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler.
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I den grad Boko Haram-grupper trenger å drive aktiv rekruttering, rapporteres det om at det skjer gjennom
indoktrinering og manipulasjon av studenter ved lokale religiøse skoler (se for eksempel Vanguard 2012).
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