Respons
Nigeria: MEND1 og medlemskort
Problemstilling/spørsmål:
•

Utsteder MEND medlemskort til medlemmene sine?

•

Utsteder i tilfelle MEND slike medlemskort på den rette identiteten til medlemmene?

•

Brukes i tilfelle slike medlemskort til adgangskontroll i MENDs leire i områdene
hvor de opererer?

Utsteder MEND medlemskort til medlemmene sine?

Landinfo har ikke sett referanser noe sted til at MEND utsteder medlemskort av noe slag. I
den forbindelse er det på sin plass å understreke at MEND ikke er noen vanlig organisasjon,
men en svært løs sammenslutning av ulike væpnede grupper med en delvis overlappende
politisk agenda. Som Human Rights Watch (HRW) opplyser i en rapport fra mars 2008:
MEND’s membership is an amalgam of existing armed groups that have continued to
operate independently in addition to carrying out and supporting periodic politically
motivated activities under the banner of MEND.
[…]
In 2007 MEND suffered from increasing internal disarray, splitting into eastern and
western factions and largely ceasing to carry out effective strikes or function
coherently as a group. Some current and former gang members ascribe these
problems to disagreements over the allocation of money between several different
MEND commanders (HRW 2008, s. 57-58).
Gruppene som sammen utgjør MEND har ikke noe felles organisasjonsapparat, har til dels
liten kontakt med hverandre, og opererer bare tidvis som MEND. Landinfo anser det dermed
som lite sannsynlig at MEND utsteder medlemskort til militante som har en eller annen form
for tilknytning til organisasjonen.
1

MEND står for Movement for the Emancipation of the Niger Delta. Gruppa er overveiende kjent som MEND,
og det er ikke uvanlig at nigerianere ikke vet hva forkortelsen står for – selv militante som tilhører grupper som
er en del av MEND.
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Utsteder i tilfelle MEND slike medlemskort på den rette identiteten til medlemmene?
Brukes i tilfelle slike medlemskort til adgangskontroll i MENDs leire i områdene hvor
de opererer?

Som nevnt ovenfor, anser Landinfo det som lite sannsynlig at slike medlemskort eksisterer.
Dermed blir spørsmålet om hvilken identitet slike medlemskort skulle utstedes på, lite
relevant.
Landinfo holder det også for lite sannsynlig at adgangskontroll til treningsleire eller andre
samlingssteder som brukes av grupper løselig tilknyttet MEND skjer med medlemskort eller
annen form for skriftlige ID-dokumenter. Siden disse gruppene både driver utstrakt kriminell
virksomhet og er i væpnet kamp med myndighetene, er det lite sannsynlig at et medlemskort
skulle være nok til å få adgang. Disse gruppene vil nok drive en betydelig strengere kontroll
med hvem som får adgang. Dette vil antakelig enten skje ved at de som kontrollerer må
kjenne dem som får adgang personlig, eller at de som får adgang har med seg noen som begge
parter kjenner. Disse mellommennene kan så gå god for at de som vil ha adgang er de som de
gir seg ut for å være, og ikke agenter fra militære styrker, politi eller etterretning – eller for
den del konkurrerende grupper som ønsker å skade denne konkrete opprørsgruppa.

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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