
 
 

Respons 

Nigeria: Etterlysning av mistenkte 

 

Problemstilling/spørsmål: 

• Hvordan utfører politiet i Nigeria etterlysning av mistenkte? 

• I hva slags saker bruker politiet etterlysninger? 

• Etterlyses personer som er mistenkt for opprørsvirksomhet i Niger-Deltaet eller 
personer som tilhører eller antas å tilhøre ulovlige politiske grupper? 

Bakgrunn 
Nigeriansk politi later til å ha generelt dårlig infrastruktur, og informasjonsutveksling internt i 
politiet kan antas å være en stor utfordring. Relativt få politistasjoner har teknisk utstyr som 
faxmaskiner eller pcer med internett-tilknytning og e-post..Mangel på slikt utstyr hindrer 
effektivt samarbeid både innenfor delstater og over større avstander i et stort land som 
Nigeria. 

Selv i land der hvor den tekniske infrastrukturen er på plass, vil det som regel ligge en 
begrensning i hvor mange etterlyste personer politiet kan holde oversikt over av gangen. USA 
opererer eksempelvis bare med et begrenset, konkret antall etterlysninger på landsnivå – og 
her dreier det seg om et land med betydelig bedre infrastruktur og ressursnivå enn Nigeria.1 
Selv om Nigeria “bare” har rundt halvparten av USAs befolkning, så er landet antakelig helt 
ute av stand til å organisere et stort antall nasjonale etterlysningskampanjer – med mulig 
unntak for personer som har begått helt ekstraordinære kriminelle handlinger. (Nigerias ellers 
høye nivå av volds- og vinningskriminalitet får de fleste andre steder i verden til å blekne.) 

Ettersom forholdene er betydelig mindre på delstatsplan, er det mer sannsynlig at politiet kan 
organisere slike kampanjer her,.Men også i en slik skala vil det likefullt være en stor 
utfordring. 

Disse begrensningene gjør at etterlysninger gjennom ulike former for kampanjer 
sannsynligvis brukes selektivt. 

                                                 
1 Jf. nettstedet til amerikansk føderalt politi med fokus på nasjonalt etterlyste på http://www.fbi.gov/wanted.htm. 
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Hvordan utfører politiet i Nigeria etterlysning av mistenkte personer? 
Fra tid til annen rykker politiet inn etterlysninger av personer mistenkt for kriminelle forhold i 
nasjonale aviser. Under Landinfos tjenestereise til Nigeria i perioden 25. mai til 6. juni 2009 
gikk vi gjennom de fleste utgaver av flere av landets større nasjonale aviser (Daily Sun, Daily 
Trust, Guardian, Leadership, Punch, ThisDay og Vanguard), og fant følgende fire 
etterlysninger: 

 
Annonse fra Daily Sun, 26. mai 2009. 
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Annonse fra ThisDay, 28. mai 2009. 
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Annonse fra Punch, 28. mai 2009. 
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Annonse fra Leadership, 25. mai 2009. 

 

Som det framgår av disse annonsene, så har de ikke noe enhetlig utseende – legg merke til at 
de to første annonsene har noe ulik utforming, selv om det er samme person som er etterlyst. 
De tre første annonsene er rykket inn av politiet, den siste av Nigerias anti-korrupsjonsorgan 
EFCC (Economic & Financial Crimes Commission). 

Etterlysninger på annonseplass vil som oftest kunne verifiseres med avisen de står på trykk i. 

Landinfo kjenner ikke konkret til at etterlysninger skjer på plakater eller ved radio-/tv-
annonsering, men utelukker ikke at det forekommer. 

I hva slags saker bruker politiet etterlysninger? 
Dette spørsmålet ble tatt opp med flere kilder i Nigeria under tjenestereise i mai-juni 2009, 
både med nigerianere og med utlendinger bosatt i landet over lengre tid. I den grad kildene 
hadde lagt merke til etterlysninger, så opplyste de at inntrykket deres var at det primært dreide 
seg om underslagssaker. Ingen utelukket at det også forekommer etterlysninger av personer 
mistenkt for andre kriminelle forhold, men kunne ikke huske konkrete eksempler på det. 

Alle eksemplene på etterlysninger som Landinfo fant i nigerianske dagsaviser under reisen til 
Nigeria mai-juni 2009 gjaldt underslag, slik det framgår av de skannede annonsene som er 
gjengitt lengre opp. 
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Etterlyses personer som er mistenkt for opprørsvirksomhet i Niger-Deltaet eller 
personer som tilhører eller antas å tilhøre ulovlige politiske grupper? 
Ingen av kildene Landinfo konfererte under reisen til Nigeria mai-juni 2009 hadde sett 
etterlysninger som gjaldt personer mistenkt for opprørsvirksomhet (eller kriminell 
virksomhet) i Niger-Deltaet, eller personer tilhørende eller mistenkt for tilhørighet til ulovlige 
politiske grupper. Landinfo kan ikke utelukke at det forekommer bruk av etterlysninger i slike 
saker, men finner det lite sannsynlig at det er et utbredt fenomen. 

 

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 
Muntlige kilder 

• Diplomatiske kilder. Møter i Abuja 25. mai-4. juni 2009. 

• Juridisk kilde, nigeriansk privatpraktiserende advokat. Møte i Lagos 28. mai 2009. 

• Representanter for nigerianske ikke-statlige organisasjoner. Møter i Abuja og Lagos 
25. mai-4. juni 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. 
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