Respons
Nigeria: Tvangsrekruttering til opprørsgrupper i Nigerdeltaet
Problemstilling/spørsmål:
•

Driver opprørsgruppene i Niger-deltaet med tvangsrekruttering?

Landinfo kjenner ikke til kilder som opplyser at opprørsgruppene i Niger-deltaet driver
tvangsrekruttering. Vi understreker at kildetilfanget på konflikten i området er rikt. Det er
utstrakt dekning av forholdene i regionen i nigerianske og internasjonale medier, og
situasjonen blir også fulgt nøye av internasjonale organisasjoner som Crisis Group og Human
Rights Watch (HRW), som begge har publisert en rekke rapporter som omhandler konflikten
direkte, eller hvor den blir drøftet som et viktig tema. 1 HRW har som menneskerettighetsorganisasjon et særlig fokus på de menneskerettighetsovergrepene som skjer i konflikten, og
det er grunn til å tro at den ville ha tatt det opp hvis det var kjent at disse opprørsgruppene
driver tvangsrekruttering.
Det går også tydelig fram av det tilgjengelige kildematerialet at opprørsgruppene som
opererer i Niger-deltaet ikke har problemer med å finne potensielle medlemmer blant
arbeidsledige unge menn i området. Ett eksempel på dette er en artikkel fra det FN-drevne
nyhetsbyrået IRIN, med overskriften “No shortage of Niger Delta youth ready to join
militias”:
Despite the hardships, the groups have not struggled to find adherents.
With youth unemployment soaring in the Niger Delta and even university graduates
struggling to find work, recruitment by the militias is one of the only way for young
men to make their own way.
[…]
Unlike most work in the Niger Delta, “running” with the militias is lucrative. Many of
Nigeria’s oil pipelines are above ground, making them vulnerable to sabotage and
bunkering (IRIN 2008).
1

Se Crisis Group 2006a, 2006b, 2007 og 2008, samt HRW 2002, 2003, 2005, 2007a, 2007b og 2008.
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Også en rapport fra HRW om korrupsjon og politisk vold i Nigeria, med fokus på en av
delstatene i Niger-deltaet (2007b), viser forhold hvor det er forholdsvis lett å rekruttere unge,
arbeidsledige menn til å drive voldelig virksomhet på kant av loven.
Landinfos hovedinntrykk er dermed at opprørsgruppene i Niger-deltaet ikke trenger å ty til
tvangsrekruttering for å trekke til seg militante, siden det ikke er mangel på personer som
søker seg til dem frivillig. Dermed anser Landinfo det for lite sannsynlig at disse
opprørsgruppene ser seg nødt til å rekruttere militante ved tvang. I denne vurderingen er det
også et moment at det er lettere for lederne av opprørsgruppene å få tillit til militante som har
sluttet seg til dem frivillig, enn til personer som skulle ha sluttet seg til gruppene mot sin vilje.

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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