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Bakgrunn: Uro rundt oljeutvinning i Niger-deltaet gjennom flere tiår 1

Kommersiell oljeutvinning i Nigeria startet i 1958. All oljevirksomhet er konsentrert i Nigerdeltaet, enten i kystområdene eller på kontinentalsokkelen utenfor kysten. Oljeutvinningen har
skapt svært mye forurensing (Grymer 2016), med store konsekvenser for befolkningen i
kystområdene. Videre er det stor misnøye med at oljeindustrien ikke har ført til noen bedring
av infrastruktur, offentlige tjenester og allmenne levekår i området, som gjennomgående er
dårligere enn i andre områder av det sørlige Nigeria. Befolkningen i Niger-deltaet opplever
dermed at de har lite annet igjen for oljeutvinningen enn forurensning.
Som følge av dette har det vært mye politisk uro i området siden tidlig på 1990-tallet.
Organisasjonen Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP) ble etablert i 1992
for å protestere mot den omfattende forurensningen i Ogoniland i delstaten Rivers, og fikk
1

Med mindre konkrete kilder er nevnt, er denne delen basert på grundige rapporter om forholdene i Nigerdeltaet fra Crisis Group (2006a, 2006b, 2007, 2008, 2009, 2015) og Human Rights Watch (HRW 1999, 2002,
2003, 2005, 2007, 2008).
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stor internasjonal oppmerksomhet. MOSOPs politiske virksomhet skjedde med fredelige
midler, men like fullt ble ni fra organisasjonens lederskap dødsdømt og henrettet i november
1995.
Utover andre halvdel av 1990-tallet begynte flere lokalsamfunn å aksjonere mot
oljeinstallasjoner og oljeselskaper gjennom okkupasjoner, beslag av utstyr og
demonstrasjoner, noe som ble møtt med brutal behandling fra nigerianske sikkerhetsstyrker.
Noen av aksjonene mot oljeinstallasjoner tok form av sabotasje for å ramme
oljeproduksjonen. Denne perioden så også de første angrepene på ansatte i oljeselskapene, og
kidnappinger av oljearbeidere for å presse oljeselskaper for penger. I denne perioden oppsto
det organiserte grupper på lokalplan, som besto av unge 2 menn fra lokalsamfunnene, ofte med
felles etnisk bakgrunn eller klansbakgrunn. Etter hvert begynte disse gruppene også å komme
i konflikt med hverandre, for eksempel om «eierskap» til grunnen hvor det er satt opp
oljeinstallasjoner, fordi slik hevd på et område kunne danne basis for aksjoner og økonomiske
og materielle krav mot oljeselskapene som hadde bygget rørledninger og annen teknisk
infrastruktur der.
Som svar på kritikk om manglende utvikling i Niger-deltaet, vedtok parlamentet på forslag fra
daværende president Obasanjo å opprette etaten Niger Delta Development Commission
(NDDC) i 2000. Istedenfor å bedre forholdene, har imidlertid vanstyre av midlene
kommisjonen skal fordele på utviklingsprosjekter i regionen, skapt enda større splid. Én
faktor er den brutale konkurransen mellom politiske aktører i området om kontroll om
midlene. En annen er lokale organisasjoners alvorlige (og berettigede) kritikk av nigerianske
myndigheter for at heller ikke denne etaten har vært i stand til å bedre de materielle
forholdene for folk flest, ved utbygging av helsestell, skoler, veier, osv.
Utpå 2000-tallet utviklet flere lokale protestgrupper seg til å bli rene opprørsgrupper og
militser, som i tillegg til aksjoner mot oljeselskaper og nigerianske myndigheter ble stadig
tyngre involvert i kriminell virksomhet rundt tyveri av teknisk utstyr og olje for videresalg.
En del av disse nye gruppene oppsto som avleggere av kriminelle studentbrorskap, såkalte
studentkulter. Siden da har de aller fleste av disse opprørsgruppene blitt kritisert for å hevde å
ha en politisk agenda. Et bredt spektrum av personer og organisasjoner mener det reelle
formålet med virksomheten deres er å berike seg selv gjennom kriminell virksomhet og ved å
true seg til stillinger og inntekter fra oljeselskaper for å avstå fra vold. Allerede ved de første
valgene i deltaet etter at Nigeria ble mer demokratisk fra 1999, oppsto det tette bånd mellom
disse militsgruppene og lokale makthavere.
Rundt årsskiftet 2005/2006 oppsto Movement for the Emancipation of the Niger Delta
(MEND), som en allianse av opprørsgrupper i området. Tross fraksjonering og uoversiktlige
forhold internt i organisasjonen, opererte MEND-grupper såpass effektivt at president
Yar’adua i juni 2009 ga amnesti til MEND-opprørere fulgt av et omfattende demobiliseringsprogram med ganske store økonomiske støtteordninger til dem som tok imot amnestiet. Etter
amnestiet har forholdene i Niger-deltaet vært ganske rolige, siden MENDs opprørere stort sett
la ned våpnene i bytte mot økonomiske fordeler. Imidlertid har få andre i regionen sett særlig
bedring i sin situasjon, for det er gjort lite med de grunnleggende problemene som opprinnelig
forårsaket framveksten av et væpnet opprør.
2

I Nigeria er «ung» et begrep som brukes om alle som ikke har status som solid etablert med familie. Dermed
kan en mann defineres som ung opp til førtiårsalderen, og tidvis lengre, så lenge han ikke er blitt «satt».
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Nigerias første president med opprinnelse i Niger-deltaet, Goodluck Jonathan, tapte valget
våren 2015 og måtte overlate embetet til Muhammadu Buhari (med opprinnelse fra nord).
Dermed har en president med bred popularitet i deltaet måtte gi fra seg plassen til en fra NordNigeria med liten oppslutning i området, en som ikke er opptatt av å videreføre de lukrative
støtteordningene til tidligere opprørere. Samtidig er det gjort lite med de grunnleggende
problemene i regionen, verken infrastrukturutvikling, forurensing eller politisk rammeverk for
forholdet mellom oljeselskaper og lokalbefolkningen. Disse faktorene har bidratt til at uroen
igjen har steget i deltaet, med både gamle aktører og nye – som Niger Delta Avengers (NDA)
– på plass på arenaen.
Når oppsto Niger Delta Avengers (NDA)?

Det er litt uklart når NDA ble etablert, men organisasjonen ble først allment kjent da den i
februar 2016 kunngjorde at den tok ansvaret for tre ulike sabotasjeaksjoner mot
oljeinstallasjoner den samme måneden. Første oppslag på organisasjonens nettside ble
publisert 6. februar (NDA 2016b), mens første twittermelding ble sendt ut 30. januar (NDA
2016a).
Hvem leder NDA?

Det er ukjent hvem som leder NDA. Det eneste offentlig kjente navnet fra organisasjonens
ledelse er talspersonen Mudoch Agbinibo. Landinfo har ikke funnet informasjon om ham
utover at han navngis som talsperson av kilder som refererer NDAs egne pressemeldinger.
Videre finner vi ingen informasjon om ham publisert før NDA opprettet twitterkonto og
nettside i januar-februar i år. 3
Nigerianske medier spekulerer på om NDA er etablert av opprørsledere fra tidligere faser av
uroen i Niger-deltaet, og/eller av politikere fra området. Flere personer som har blitt nevnt i
slike spekulasjoner, har offentlig tatt avstand fra NDA, og NDA har på sin side også vært
kritiske til flere av dem. Den tidligere opprøreren Israel Akpodoro har for eksempel gått så
langt som å hevde at NDA er organisert som ledd i en konspirasjon ledet av tidligere president
Goodluck Jonathan for å sabotere for nåværende president Buhari (Amaize & Brisibe 2016).
NDA har beskyldt MEND for å være kriminelle og ute etter å berike seg selv (NDA 2016j),
og har ellers en aggressiv tone mot kritikere både i og utenfor Niger-deltaet:
Our criticizer from other part of the country, we don’t have any thing to tell you
because you clearly don’t know how life is in the region.
To our criticizers from the region we want you to know you are all cowards and afraid
to stand for your people (NDA 2016g). 4
Til slutt har NDA gjennom sin twitterkonto advart om at det finnes personer som urettmessig
utgir seg for å representere dem (NDA 2016i).
3

Konklusjonen er gjort på bakgrunn av søk i databasen AllAfrica (u.å.) og på Google på «Mudoch Agbinibo»,
avgrenset til informasjon publisert før 1. januar 2016. Databasen AllAfrica samler avisartikler publisert på nett
fra de fleste ledende nigerianske dagsaviser, i tillegg til en rekke andre afrikanske aviser og nyhetsbyråer.
4

Alle engelskspråklige sitater fra NDAs nettside og twitterkonto siteres i den formen de opprinnelig ble
publisert.
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Hvilke mål har NDA?

13. februar 2016 ga NDA et to ukers ultimatum hvor de stilte følgende krav (NDA 2016d):
1.

Immediate implementation of the report of the 2014 National Conference.
Otherwise, this country will break-up forcefully.

2.

President Buhari, the DS SSS and Timipre Sylva should apologize to the people of
the Niger Delta region and family of Late Chief DSP Alamieyesegha for killing him
with intimidation and harassment because of his party affiliation.

3.

The ownership of oil blocks must reflect 60% for the oil producing people and 40%
for the non-oil producing people.

4.

The only Nigerian Maritime University sited in the most appropriate and befitting
place Okerenkoko must start the 2015/2016 academic session immediately.

5.

The minister of transportation, Mr Rotimi Amechi should apologize to the Ijaws
and the entire Niger Delta people for his careless and reckless statement about the
siting of the University.

6.

The Ogoniland and indeed ll oil polluted lands in the Niger Delta must be cleaned
up and compensation be paid to all oil producing communities.

7.

Mr Nnamdi Kanu, the Leader of IPOB must be released unconditionally as the
court said.

8.

The Niger Delta Amnesty programme must be well funded and let it continue to run
effectively.

9.

All APC members that are indicted in any corruption related cases should be made
to face trial like the PDP members. Otherwise Buhari should shamefully forget
about this nonsense anti-corruption fight.

10.

All oil multi-nationals and foreign investors should observe this ultimatum, as their
business interest in the country must be first target.

11.

A word is enough for the wise.

Det ble ikke opplyst hva som ville bli konsekvensene av ikke å oppfylle kravene innen
utgangen av februar, utover at NDA påtok seg ansvaret for eksplosjonen ved en viktig
oljeterminal noen dager før.
I seinere kunngjøringer på NDAs nettside har organisasjonen nevnt følgende politiske mål:
•

Oppløse Nigeria i fire stater, om ikke en nasjonalkonferanse bestemmer å holde landet
samlet:
[…] we are insisting that the entity called Nigeria should break up and lets the South,
East, West and North be govern by their own.
[…]
After a critical analysis and evaluation of the present happenings we come to a
conclusion that, despite the president’s age and his cluelessness. He should call for a
sovereign national conference. Where citizens from all regions will part take freely
and decides whether the entity Nigeria should remain or break up WITHOUT
PULLING A TRIGGER (NDA 2016e).
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•

Etablere en egen stat som omfatter Niger-deltaet (valuta, flagg, pass, 5 styrende råd og
hvilket område staten skal omfatte vil bli kunngjort innen oktober 2016):
[…] we are not asking for much but to free the people of the Niger Delta from
environmental pollution, slavery, and oppression. We want a country that will turn
the creeks of the Niger delta to a tourism heaven, a country that will achieve its full
potentials, a country that will make health care system accessible by everyone (NDA
2016g).

•

Ramme nigeriansk økonomi: «This is what we promised the Nigeria Government that
since they refuse to listen to us we are going to zero the economy of the country»
(NDA 2016f)

•

Skape lidelse for internasjonale oljeselskaper med virksomhet i Nigeria som tilsvarer
forurensingen de står ansvarlige for (NDA 2016g)

•

Løslatelse av fengslede Biafra-separatister, inkludert Nnamdi Kanu, leder av IPOB
(Indigenous People of Biafra) (Premium Times 2016).

Hvilke virkemidler bruker NDA?

NDA har kunngjort at de foreløpig bare har som mål å gjøre materiell skade, og ikke skade
eller drepe mennesker – inkludert nigerianske sikkerhetsstyrker. De har også oppfordret andre
grupper i Niger-deltaet til å avstå fra kidnappinger og voldsbruk mot personer (NDA 2016h).
Nylig har organisasjonen imidlertid advart om at de kan endre holdning til dette om ikke
nigerianske myndigheter går med på kravene deres (NDA 2016k).
Det er ikke kjent at NDA har gjennomført aksjoner hvor personer er komme til skade, og det
later dermed til at de per i dag avgrenser seg til å gjennomføre angrep på eiendom for å
ramme utenlandske oljeselskaper og nigerianske myndigheter økonomisk. Ifølge en artikkel i
Vanguard hadde NDA per 9. juni gjennomført minst 16 sabotasjeaksjoner (Amaize et al.
2016). Wikipedia-artikkelen om NDA nevner 26 slike aksjoner mellom 14. januar og 20. juni,
men uten kildehenvisninger (Wikipedia 2016).
Organisasjonens sabotasjeaksjoner mot ulike oljeinstallasjoner har ført til at kapasiteten i
nigeriansk oljeutvinning har gått kraftig ned. Newsweek rapporterer at oljeproduksjonen er
redusert med nesten en tredel og ikke har vært lavere på 20 år, og at sabotasjeaksjonene vitner
om høy teknisk innsikt (Gaffey 2016). Dette har store konsekvenser for landets inntekter fra
sin viktigste eksportvare. Kombinert med det kraftige fallet i oljepriser på verdensmarkedet
siden oljeprisen falt kraftig sommeren 2014, får dette store konsekvenser for nigeriansk
økonomi (Obasi 2016).
12. mai 2016 kunngjorde NDA et ultimatum på nettsiden sin til internasjonale oljeselskaper
med virksomhet i Nigeria: 6

5

Symbolhandlinger som bruk av eget flagg og valuta og utstedelse av reisedokumenter er virkemidler som
allerede har vært brukt av Biafra-separatistorganisasjonen MASSOB i flere år (se Landinfo 2012). Biafraaktivistene kan imidlertid bruke flagg basert på et design fra 1960-tallet og valuta og frimerker som ble trykket
opp av staten Biafra i perioden 1967–70, mens separatister i Niger-deltaet vil måtte designe og produsere nye
effekter.
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To owners and operators of these oil blocs in our region the Niger Delta Avengers is
giving you two weeks ultimatum to shut down your operations and evacuates your
staff. If at the end of the ultimatum and you still operating. We will blow up all the
locations. It will be bloody. So just shut down your operations and leave (NDA
2016g).
De fleste angrepene NDA har tatt ansvaret for, er gjennomført etter dette ultimatumet.
Hvor opererer NDA?

Fram til nå har alle aksjoner NDA har gjennomført, skjedd mot oljeinstallasjoner i Nigerdeltaet (Amaize et al. 2016; Wikipedia 2016). Organisasjonen har imidlertid truet med å ta
striden til blant annet Abuja og Lagos (NDA 2016f), Calabar og Port Harcourt (NDA 2016e).
Hvor stor er NDA? Hvordan er NDA organisert?

Ingen vet med sikkerhet hvor mange medlemmer NDA har på noe nivå, eller hvordan
organisasjonen er organisert. Imidlertid refererer både organisasjonen selv og andre kilder til
flere «angrepsgrupper» (strike teams), som har gjennomført de ulike aksjonene NDA står bak.
Hvordan rekrutterer NDA medlemmer?

NDA har foreløpig sagt lite om hvem de er, utover at «vi er unge, utdannede, bereiste og de
fleste av oss er utdannet i Øst-Europa» (NDA 2016g). I nigeriansk og utenlandsk presse er det
en del spekulasjon om hvem de kan være, men ingen vet noe klart:
Many locals suspect that some former oil militants excluded from the amnesty
programme could be behind the group. But speculation is rife and everyone has their
own theory about who is to blame (Ewokor 2016).
Terrorism Monitor mener også at tidligere opprørere kan være involvert:
The NDA appears to be a relatively small insurgency made up of Delta residents
angered by the continuing failure to redistribute oil wealth from the elites to those
living in the region. Although former militants are almost certainly involved in the
group, it is unlikely that the NDA has been able to recruit vast numbers of ex-fighters,
since many of those who previously fought in the Delta have become wealthy through
the PAP and are weary of fighting (Moody 2016).
Siden ingenting er kjent om medlemmene til NDA, utover en talsperson ingen vet mer enn
navnet på, er det ikke mulig å si noe konkret om rekruttering ut fra mønstre i sosial bakgrunn
hos organisasjonens medlemsmasse.

6

Oljearbeidere som jobber i Nigeria, har opplyst til Landinfo at disse truslene har ført til enda mer skjerpede
sikkerhetstiltak hos internasjonale oljeselskaper som opererer i Nigeria, men ingen endringer utover det (møte i
Lagos, juni 2016).
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Etnisk bakgrunn

Det er uklart om NDA hovedsakelig rekrutterer fra én eller flere bestemte etniske grupper i
Niger-deltaet, eller om organisasjonen ser på etniske skillelinjer i området som mindre
relevante. Mudoch Agbinibo har et etternavn som vanligvis brukes av folk med edo/bini- eller
ijaw-bakgrunn. 7 Dette kan være én årsak til spekulasjoner i nigerianske medier om at NDAs
medlemmer overveiende har ijaw-bakgrunn, noe NDA offentlig har benektet (NDA 2016g)
og svart at organisasjonen består av aktivister fra alle etniske grupper i deltaet (NDA 2016e).
Videre har de understreket at flere ledere for angrepsgrupper har annen etnisk og regional
bakgrunn (NDA 2016g). Også ijaw-ledere har benektet at organisasjonen er ijaw-dominert
(Amaize & Brisibe 2016).
Rekrutterer NDA med tvang?

Ingen kilder Landinfo kjenner til, har informasjon om hvem NDA har rekruttert, og heller
ikke om hvilke metoder de bruker. Likevel holder vi det for lite sannsynlig at NDA rekrutterer
personer med tvang, av følgende grunner:
•

Det har aldri vært noe problem for andre opprørsgrupper i Niger-deltaet å rekruttere
opprørere, siden befolkningen i området gjennomgående er fattig og undersysselsatt.
Dermed er det liten grunn til å tro at NDA vil ha vansker med å rekruttere villige
personer, om de ønsker det.

•

NDAs aksjoner skjer i hemmelighet for ikke å avsløres av nigerianske
sikkerhetsstyrker og oljeselskapenes vaktstyrker. Dermed er det viktig for
organisasjonen å ha full tillit til dem som skal utføre aksjonene, slik at de ikke lekker
informasjon til aktører som vil hindre NDAs virksomhet. Slik tillit er det vanskelig å
ha til personer som faktisk ikke ønsker å være en del av virksomheten.

Hvor stor støtte har NDA i befolkningen?

Det er vanskelig å si om NDA har særlig støtte i lokalbefolkningen i Niger-deltaet. Den
amerikanske analytikeren og tidligere diplomaten Gerald McLoughlin mener organisasjonen
iallfall har en del uuttalt støtte i befolkningen, som ser på dem som banditter, men delvis også
som en slags Robin Hood-skikkelser (DiChristopher 2016). NDA ser ikke ut til å ha særlig
støtte blant folk med politisk innflytelse i Niger-deltaet (Amaize & Brisibe 2016).
Hvordan forholder nigerianske myndigheter seg til NDA?

Føderale myndigheters svar på aksjonene til NDA (og andre nye opprørsgrupper) har vært å
sende inn militære forsterkninger og true med å slå hardt ned på virksomheten, noe Crisis
Groups Nigeria-analytiker Nnamdi Obasi regner med vil føre til en ytterligere opptrapping av
voldsbruken (Obasi 2016, møte i Abuja, mai 2016).
På delstatsnivå har det blitt kunngjort at det har vært dialog mellom representanter for NDA
og politisk ledelse i Edo og Delta. NDA benekter imidlertid at de som har stilt i disse
dialogmøtene, representerer dem, og beskylder dem for å være kriminelle og opprørere med
7

Edo/bini-befolkningen er den dominerende folkegruppa i delstaten Edo, mens ijaw-befolkningen er en av de
store folkegruppene i delstatene Bayelsa, Delta og Rivers.
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tilknytning til andre grupper som forsøker å utnytte situasjonen til å reforhandle fram en
videreføring av støtteordningene som ble innført som del av amnestiet i 2009 (NDA 2016l,
2016m).

Om Landinfos responser
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon om
samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE)
og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om.
Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på både
skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for
landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.
En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo, og
er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor korte frister, og
kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater.
Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et bestemt
syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser gir heller
ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales.

Referanser
Skriftlige kilder
•

AllAfrica (u.å.). AllAfrica advanced search. Cape Town: AllAfrica. Tilgjengelig fra
http://allafrica.com/search/advanced.html [lastet ned 17. juni 2016]

•

Amaize, E. & Brisibe, P. (2016, 15. mai). Who are the Niger Delta Avengers? Vanguard. Tilgjengelig
fra http://www.vanguardngr.com/2016/05/niger-delta-avengers/ [lastet ned 15. juni 2016]

•

Amaize, E., Oyadongha, S., Yafugborhi, E., Brisibe, P. & Omafuaire, A. (2016, 11. juni). Militants
threaten to attack govs, make 7-point demand, including defreezing Tompolo bank accounts. Vanguard.
Tilgjengelig fra http://www.vanguardngr.com/2016/06/militants-threaten-attack-govs-2/ [lastet ned 16.
juni 2016]

•

Crisis Group (2006a, 3. august). The swamps of insurgency: Nigeria's Delta unrest.
Abuja/Dakar/Brussel: Crisis Group. Tilgjengelig fra
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/westafrica/nigeria/The%20Swamps%20of%20Insurgency%20Nigerias%20Delta%20Unrest.pdf [lastet ned
15. juni 2016]

•

Crisis Group (2006b, 28. september). Fuelling the Niger Delta crisis. Abuja/Dakar/Brussel: Crisis
Group. Tilgjengelig fra http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/westafrica/nigeria/Fuelling%20the%20Niger%20Delta%20Crisis.pdf [lastet ned 15. juni 2016]

•

Crisis Group (2007, 5. desember). Nigeria: Ending unrest in the Niger Delta. Abuja/Dakar/Brussel:
Crisis Group. Tilgjengelig fra http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/westafrica/nigeria/Nigeria%20Ending%20Unrest%20in%20the%20Niger%20Delta.pdf [lastet ned 15. juni
2016]

•

Crisis Group (2008, 18. september). Nigeria: Ogoni Land after Shell. Abuja/Dakar/Brussel: Crisis
Group. Tilgjengelig fra http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/westafrica/nigeria/B054%20Nigeria%20Ogoni%20Land%20after%20Shell.pdf [lastet ned 15. juni 2016]

•

Crisis Group (2009, 30. april). Nigeria: Seizing the moment in the Niger Delta. Abuja/Dakar/Brussel:
Crisis Group. Tilgjengelig fra http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-

Respons Nigeria: Niger Delta Avengers
LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO

21. JUNI 2016

8

africa/nigeria/B060%20Nigeria%20Seizing%20the%20Moment%20in%20the%20Niger%20Delta.pdf
[lastet ned 15. juni 2016]
•

Crisis Group (2015, 29. september). Curbing violence in Nigeria (III): Revisiting the Niger Delta.
Abuja/Dakar/Brussel: Crisis Group. Tilgjengelig fra
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/nigeria/231-curbing-violence-in-nigeria-iiire-visiting-the-niger-delta.pdf [lastet ned 15. juni 2016]

•

DiChristopher, T. (2016, 20. mai). 'Niger Delta Avengers': Who they are, and what they want. CNBC.
Tilgjengelig fra http://www.cnbc.com/2016/05/20/niger-delta-avengers-who-they-are-and-what-theywant.html [lastet ned 15. juni 2016]

•

Ewokor, C. (2016, 16. mai). Who are the Niger Delta Avengers? BBC. Tilgjengelig fra
http://www.bbc.com/news/world-africa-36301835 [lastet ned 15. juni 2016]

•

Gaffey, C. (2016, 14. juni). Nigeria: Niger Delta Avengers threaten further violence in oil-producing
region. Newsweek. Tilgjengelig fra http://www.newsweek.com/nigeria-niger-delta-avengers-threatenfurther-violence-oil-producing-region-470073 [lastet ned 15. juni 2016]

•

Grymer, T. (2016, 2. juni). Oljesøl-opprydding i Nigerdeltaet kan ta et kvart århundre. NRK.
Tilgjengelig fra https://www.nrk.no/urix/oljesol-opprydding-i-nigerdeltaet-kan-ta-et-kvart-arhundre1.12979017 [lastet ned 15. juni 2016]

•

HRW, dvs. Human Rights Watch (1999, 23. februar). The price of oil – Corporate responsibility and
human rights violations in Nigeria’s oil producing communities. New York: HRW. Tilgjengelig fra
http://www.hrw.org/legacy/reports/1999/nigeria/nigeria0199.pdf [lastet ned 16. juni 2016]

•

HRW (2002, 22. oktober). The Niger Delta – No democratic dividend. New York: HRW. Tilgjengelig
fra http://www.hrw.org/reports/2002/nigeria3/nigerdelta.pdf [lastet ned 16. juni 2016]

•

HRW (2003, 17. desember). The Warri crisis: Fueling violence. New York: HRW. Tilgjengelig fra
https://www.hrw.org/report/2003/12/17/warri-crisis-fueling-violence/fueling-violence [lastet ned 16.
juni 2016]

•

HRW (2005, 4. februar). Rivers and blood – Guns, oil and power in Nigeria’s Rivers state. New York:
HRW. Tilgjengelig fra http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/africa/nigeria0205/nigeria0205.pdf
[lastet ned 16. juni 2016]

•

HRW (2007, 31. januar). "Chop fine" – The human rights impact of local government corruption and
mismanagement in Rivers state, Nigeria. New York: HRW. Tilgjengelig fra
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/nigeria0107%5B1%5D.pdf [lastet ned 16. juni 2016]

•

HRW (2008, 27. mars). Politics as war – The human rights impact and causes of post-election violence
in Rivers state, Nigeria. New York: HRW. Tilgjengelig fra
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/nigeria0308_1.pdf [lastet ned 16. juni 2016]

•

Landinfo (2012, 27. januar). Nigeria: Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra
(MASSOB). Oslo: Landinfo. Tilgjengelig fra http://landinfo.no/asset/1976/1/1976_1.pdf [lastet ned 15.
juni 2016]

•

Moody, J. (2016, 13. juni). The Niger Delta Avengers: A new threat to oil producers in Nigeria.
Terrorism Monitor 12(14). Tilgjengelig fra
http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx_ttnews[tt_news]=45500&tx_ttnews[backPid]=829&
no_cache=1#.V2EHTiGYBCA [lastet ned 15. juni 2016]

•

NDA, dvs. Niger Delta Avengers (2016a, 30. januar). The N.Delta Region of Nigeria is…
[twittermelding]. [s.l.]: NDA. Tilgjengelig fra
https://twitter.com/NDAvengers/status/693366164341313537 [lastet ned 16. juni 2016]

•

NDA (2016b, 6. februar). About Niger Delta. [s.l.]: NDA. Tilgjengelig fra
http://www.nigerdeltaavengers.org/2016/02/about-niger-delta_6.html [lastet ned 15. juni 2016]

Respons Nigeria: Niger Delta Avengers
LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO

21. JUNI 2016

9

•

NDA (2016c, 10. februar). Bonny Soku gas line attacked. [s.l.]: NDA. Tilgjengelig fra
http://www.nigerdeltaavengers.org/2016/02/bonny-soku-gas-line-attacked.html [lastet ned 15. juni
2016]

•

NDA (2016d, 13. februar). Operation Red Economy. [s.l.]: NDA. Tilgjengelig fra
http://www.nigerdeltaavengers.org/2016/02/operation-red-economy.html [lastet ned 15. juni 2016]

•

NDA (2016e, 24. april). Nigeria is a failed entity. [s.l.]: NDA. Tilgjengelig fra
http://www.nigerdeltaavengers.org/2016/04/nigeria-is-failed-entity.html [lastet ned 15. juni 2016]

•

NDA (2016f, 4. mai). Chevron platform blown. [s.l.]: NDA. Tilgjengelig fra
http://www.nigerdeltaavengers.org/2016/05/chevron-platform-blown.html [lastet ned 15. juni 2016]

•

NDA (2016g, 12. mai). Congrats to All Strike Team of the Niger Delta Avengers. [s.l.]: NDA.
Tilgjengelig fra http://www.nigerdeltaavengers.org/2016/05/congrats-to-all-strike-team-of-niger.html
[lastet ned 15. juni 2016]

•

NDA (2016h, 4. juni). Message to our brothers in the struggle. [s.l.]: NDA. Tilgjengelig fra
http://www.nigerdeltaavengers.org/2016/06/message-to-our-brothers-in-struggle.html [lastet ned 15.
juni 2016]

•

NDA (2016i, 4. juni). The General Public should be warned… [twittermelding]. [s.l.]:NDA.
Tilgjengelig fra https://twitter.com/NDAvengers/status/739071604223791104 [lastet ned 16. juni 2016]

•

NDA (2016j, 7. juni). MEND your criminal days are over. [s.l.]: NDA. Tilgjengelig fra
http://www.nigerdeltaavengers.org/2016/06/mend-your-criminal-days-are-over.html [lastet ned 15. juni
2016]

•

NDA (2016k, 13. juni). Press statement. [s.l.]: NDA. Tilgjengelig fra
http://www.nigerdeltaavengers.org/2016/06/press-statement.html [lastet ned 15. juni 2016]

•

NDA (2016l, 17. juni). Niger Delta struggle is not for political thugs. [s.l.]: NDA. Tilgjengelig fra
http://www.nigerdeltaavengers.org/2016/06/niger-delta-struggle-is-not-for.html [lastet ned 20. juni
2016]

•

NDA (2016m, 18. juni). Criminals should stay off the activities of the NDA. [s.l.]: NDA. Tilgjengelig
fra http://www.nigerdeltaavengers.org/2016/06/criminals-should-stay-off-activities-of.html [lastet ned
15. juni 2016]

•

Obasi, N. (2016, 30. mai). Buhari’s Nigeria: Boko Haram off balance, but other troubles surge. Abuja:
Crisis Group. Tilgjengelig fra http://blog.crisisgroup.org/africa/nigeria/2016/05/30/buharis-nigeriaboko-haram-off-balance-but-other-troubles-surge/ [lastet ned 15. juni 2016]

•

Premium Times (2016, 13. juni). Niger Delta Avengers issues ‘last warning’ to seven Nigerian
governors. Premium Times. Tilgjengelig fra http://www.premiumtimesng.com/news/top-news/205196niger-delta-avengers-issues-last-warning-seven-nigerian-governors.html [lastet ned 15. juni 2016]

•

Wikipedia. Niger Delta Avengers (sist endret 20. juni 2016). Tilgjengelig fra
https://en.wikipedia.org/wiki/Niger_Delta_Avengers [lastet ned 20. juni 2016]

Muntlige kilder
•

Internasjonale oljearbeidere. Møte i Lagos, juni 2016.

•

Nnamdi Obasi, Crisis Group. Møte i Abuja, mai 2016.

© Landinfo 2016
Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med
Landinfo er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er
hjemlet i lov.

Respons Nigeria: Niger Delta Avengers
LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO

21. JUNI 2016

10

