Respons
Nigeria: Foregår det menneskehandel av voksne menn
med formål prostitusjon i Europa?
Problemstilling/spørsmål:
•

Er det kjent i Nigeria at det foregår menneskehandel av voksne menn som ender som
prostituerte i Europa?

•

Har NAPTIP 1 noe tilbud til voksne menn som er ofre for menneskehandel? Kan
NAPTIP sikre menn i en slik situasjon beskyttelse mot menneskehandlere?

Er det kjent i Nigeria at det foregår menneskehandel av voksne menn som ender som
prostituerte i Europa?

Under Landinfos tjenestereise til Nigeria i mai-juni 2009 spurte vi flere kilder om de var kjent
med at det foregår menneskehandel av voksne menn fra Nigeria med formål prostitusjon i
europeiske land. 2 Ingen av kildene Landinfo møtte i Nigeria kjente til konkrete tilfeller av at
menn er blitt rekruttert til prostitusjon i Europa, verken frivillig eller at de blir manipulert til
det med løfter om muligheter til andre typer arbeid.
USAs utenriksdepartement publiserer årlig rapporter om menneskehandel i de fleste av
verdens land, og i den siste utgaven foreligger det ingen opplysninger om at voksne menn er
ofre for menneskehandel i Nigeria (U.S. State Department 2009, s. 225-226).
Under Landinfos reise til Nigeria i mars 2006 spurte vi også kildene våre om voksne menn
var utsatt for menneskehandel. Heller ikke da kjente noen til slike tilfeller. Grace Osakue,
leder av organisasjonen Girls’ Power Initiative, mente en mulig forklaring på det kunne være
1

NAPTIP (National Agency for Prohibition of Traffic in Persons and Other related Matters) er et statlig
nigeriansk organ med ansvar for alt arbeid mot menneskehandel, nasjonalt og internasjonalt. Vi viser til
organisasjonens nettsted for detaljert og oppdatert informasjon om mandat, lovverk, struktur og ansvarsområder.
Se http://www.naptip.gov.ng.
2

Menneskehandel med gutter og unge menn under 18 år er derimot et utbredt fenomen i Nigeria, men ikke med
formål prostitusjon (U.S. State Department 2009, s. 225-226). Disse barna og ungdommene ender i stor grad opp
som arbeidskraft i jordbruk og industri, som tjenestefolk eller tvinges til å drive tigging. De blir særlig flyttet til
andre steder i Nigeria og i nabolandene, og i mindre grad til land i Europa og Midtøsten.
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at menn blir sett på som for egenrådige og vanskelige å kontrollere til at de kan få reise til
Europa mot å stifte gjeld til menneskesmuglere eller menneskehandlere – uavhengig av
hvordan de tjener penger til å betale ned slik gjeld etter at de har kommet til Europa. (For
utfyllende kildeliste fra Landinfos reise til Nigeria i 2006, se Skogseth 2006, s. 34-35.)
Alle kildene Landinfo tok dette temaet opp med i Nigeria i 2009 understreket imidlertid at
mannlig prostitusjon (rettet mot andre menn) foregår i flere storbyer i Nigeria. Dermed ville
de heller ikke utelukke at det kan finnes tilfeller hvor også menn er blitt offer for
menneskehandel. Imidlertid mener Landinfo at nettopp de kildene vi tok opp spørsmålet med
i Nigeria sannsynligvis ville kjent til det om dette var et fenomen. NAPTIP har ansvar for alt
som er knyttet til menneskehandel nasjonalt og internasjonalt, IOM er en av NAPTIPs
viktigste støttespillere i arbeidet mot menneskehandel og Global Rights Nigeria er en av
ytterst få menneskerettighetsorganisasjoner i landet som har fokus på situasjonen til seksuelle
minoriteter.
Har NAPTIP noe tilbud til voksne menn som er ofre for menneskehandel? Kan NAPTIP
sikre menn i en slik situasjon beskyttelse mot menneskehandlere?

NAPTIP har ikke noe tilbud rettet konkret mot voksne menn som er ofre for menneskehandel,
siden det ikke har vært noe klart behov for det. Samtidig går det tydelig fram av nigeriansk
lovverk at NAPTIP prinsipielt har ansvar for alle menneskehandelssaker som omfatter
nigerianske borgere (Trafficking in Persons Act 2003).
Det er imidlertid viktig å understreke at homoseksuelle handlinger er forbudt etter nigeriansk
straffelov. Dermed er det sannsynlig at menn som har vært involvert i prostitusjon rettet mot
andre menn vil stille seg dypt skeptiske til å søke hjelp fra NAPTIP eller andre representanter
for nigerianske myndigheter, siden det vil innebære at de innrømmer å ha gjort seg skyldig i
forhold som har en strafferamme på opptil tre års fengsel i Nigeria (Criminal Code Act 1990,
kapittel 21, paragraf 217). Homoseksualitet er dessuten et svært tabubelagt tema i Nigeria
generelt, noe som gjør det vanskelig å eksponere seg som personer som har hatt seksuelle
relasjoner med noen av samme kjønn.

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.

Referanser

Skriftlige kilder
•

Criminal Code Act (1990). Abuja: National Assembly of the Federal Republic of
Nigeria. Tilgjengelig fra http://www.nigeria-law.org/Criminal%20Code%20ActTables.htm [lastet ned 31. juli 2009]

•

Skogseth, Geir (2006, mai). Trafficking in women – fact-finding trip to Nigeria
(Abuja, Lagos and Benin City) 12-26 March 2006. Oslo: Landinfo. Tilgjengelig fra
http://www.landinfo.no/asset/224/1/224_1.pdf [lastet ned 31. juli 2009]

Respons Nigeria: Foregår det menneskehandel av menn med formål prostitusjon i Europa?
LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO

31. JULI 2009

2

•

[Trafficking in Persons Act] (2003, 14. juli). Trafficking in Persons (Prohibition) Law
Enforcement and Administration Act, 2003. Abuja: National Assembly of the Federal
Republic of Nigeria. Tilgjengelig fra
http://www.naptip.gov.ng/naptip/docs/trafficking_in_persons_act_index.html [lastet
ned 31. juli 2009]

•

U.S. State Department (2009, 16. juni). Trafficking in persons report 2009.
Washington D.C.: U.S. State Department, Office to Monitor and Combat Trafficking
in Persons. Tilgjengelig fra http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009/ [lastet ned 31.
juli 2009]

Muntlige kilder
•

Girls’ Power Initiative, ved Grace Osakue, leder og grunnlegger. Møte i Benin City
13. mars 2006.

•

Global Rights Nigeria, ved Rommy Mom, Nigeria Country Director og Zaharaddeen
Gambo, Program Associate – LGBT Initiative. Møte i Abuja 1. juni 2009.

•

IOM Nigeria – Abuja, ved Queen Chinwe Okaro, Senior Programme Coordinator.
Møte i Abuja 25. mai 2009.

•

IOM Nigeria – Lagos, ved Uche Njoku, Senior Programme Coordinator. Møte i Lagos
27. mai 2009.

•

NAPTIP, ved Abdulrahim Oputu Shaibu, Assistant General Director, Legal &
Prosecution Department, samt andre stabsmedlemmer. Møte i Abuja 25. mai 2009.

© Landinfo 2009
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: Foregår det menneskehandel av menn med formål prostitusjon i Europa?
LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO

31. JULI 2009

3

