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Forord
Høsten 2004 kom et stort antall nigerianske prostituerte til Norge og nigeriansk
menneskehandel ble en del av norsk virkelighet. Nigerianere er også en stadig
viktigere gruppe blant asylsøkere. I 2004
var det den syvende største nasjonaliteten. Den nigerianske innvandrerbefolkningen har steget raskt siden slutten av
1990-tallet og teller i dag i underkant av
700 personer.
Det nigerianske nærværet i Norge aktualiserer erfaringer med nigeriansk innvandring, menneskesmugling og menneskehandel i andre europeiske land. Denne rapporten har til hensikt å gi en oversikt over
noen av disse erfaringene, samt å relatere
dem til de sosiale rammene rundt utvandring i Nigeria. Rapporten er et uttrykk for
satsning på migrasjonsforskning ved
Institutt for fredsforskning (PRIO). Den er
finansiert av Justis- og politidepartementet
i tilknytning til Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn.
Innholdet i rapporten er sterkt preget
av kildetilfanget, og av at det har vært
nødvendig å foreta prioriteringer innenfor
prosjektets ramme. De sidene ved nigeriansk migrasjon som er blitt oppfattet som
mest problematiske i Europa er også blitt
best dokumentert. Disse temaene har
derfor vært mulig å behandle grundigst i
denne rapporten. Det gjelder særlig menneskehandel og prostitusjonsrelatert
utvandring. I dag finnes det relativt mye
materiale om nigeriansk menneskehandel,
men mye er av tvilsom kvalitet. Mediedekningen er ofte sensasjonspreget og mye
av utredningsarbeidet er gjort av grupper
eller personer som er velmenende og
engasjerte, men ofte mangler den faglige
kompetansen som trengs for å vurdere og
analysere kildematerialet. En omfattende
studie av menneskehandel fra delstaten
Edo gjengir for eksempel ukritisk at «forbudet mot kvinnelig omskjæring i delstaten har gjort kvinnene mer løsaktige».1
Dessverre finnes det påfallende lite
forskning som omhandler de titusener av
1

Okojie, et al. 2003:43.

nigerianere i Europa som verken er prostituerte eller kriminelle. Denne rapporten gir derfor ikke noe balansert bilde av
hvordan nigerianere lever i Europa.
Det er tre temaer som ikke er dekket i
rapporten og som det er nærliggende å
nevne. For det første omhandler den ikke
nigerianere i Norge. Det skyldes at det ikke
finnes tilstrekkelig dokumentasjon, og at
det derfor ville vært nødvendig med innhenting og bearbeiding av nytt materiale
gjennom intervjuer og feltarbeid — noe som
ikke var mulig innen for rammen av dette
prosjektet. For det andre har jeg bare så
vidt berørt tilbakevending til Nigeria.
Både den omfattende menneskehandelen
og det høye antallet asylsøknader gjør
dette til et viktig tema, som det heller
ikke var mulig å dekke innenfor rammen
av dette prosjektet. For det tredje omfatter ikke rapporten noen drøfting eller
anbefalinger om tiltak mot nigeriansk
menneskehandel. Gode anbefalinger vil
først kreve en gjennomgang av eksisterende tiltak og erfaringer i andre land.
I delene som omhandler nigeriansk
prostitusjon i Europa, omtales de prostituerte som «kvinner» og ikke som «jenter».
Dette utelukker ikke at det i noen tilfeller
dreier seg om mindreårige. For enkelhets
skyld brukes ordet «menneskehandler» i
denne rapporten om enhver person som er
direkte involvert i menneskehandel. Bakerst i rapporten er det et appendiks med
en kort presentasjon av nigeriansk engelsk og en ordliste.
En rekke mennesker har bidratt til
prosjektet på forskjellige måter. Jeg ønsker spesielt å takke Pietro Cingolani,
Lorenzo Coslovi, Hilde Fiva, Kristian
Berg Harpviken, Heidi Østbø Haugen,
Anton Kozusnik, Aarno Laihonen, Trine
Olsen-Slagman, Geir Skogseth, Flavia
Piperno og Marco Vitanza.
Oslo, januar 2005
Jørgen Carling

Sammendrag
Denne rapporten omhandler innvandring,
menneskesmugling og menneskehandel
fra Nigeria til Europa. Erfaringer fra andre
europeiske land er blitt spesielt relevante
på grunn av det økte nigerianske nærværet
i Norge. I hele Europa bor et par hundre
tusen nigerianere, hvorav halvparten i
Storbritannia. Italia har nest flest nigerianere og er det viktigste bestemmelsesstedet for nigeriansk menneskehandel. Eksisterende forskning og dokumentasjon
om nigerianere i Europa er konsentrert
om prostitusjon, menneskehandel og
kriminalitet snarere enn om det store
flertallet av nigerianske innvandrere.
Innvandring, menneskesmugling og
menneskehandel er overlappende begreper.
Med menneskesmugling forstås hjelp til
innvandring i strid med innvandringsbestemmelsene, vanligvis mot betaling. De
fleste asylsøkere er avhengige av menneskesmuglere for å nå frem til Europa og
fremme sin søknad. Dette har ikke nødvendigvis noe element av utnyttelse.
Menneskehandel derimot, innebærer per
definisjon at mennesker tvinges, lures
eller trues inn i situasjoner der de utnyttes seksuelt, økonomisk eller på andre
måter. Både menneskesmugling og menneskehandel kan være del av organisert
kriminalitet, men behøver ikke å være det.
Fattigdom, kriminalitet, korrupsjon og
vold har inngått i onde sirkler i den nigerianske samfunnsutviklingen. Volden er
delvis koblet til etniske og religiøse motsetninger. Disse forholdene har medvirket
til et betydelig utvandringspress. Korrupsjonen spiller en viktig rolle i tilrettelegging av utvandring i strid med europeisk
innvandringspolitikk. Det er for eksempel
relativt enkelt å få utstedt pass med falske opplysninger mot betaling.
Menneskehandlere har kunnet tilby
unge kvinner å reise til Europa. Som regel
lokkes de med gode jobber, men et økende
antall er klar over at de vil måtte prostituere seg. Omstendighetene rundt prostitusjonen kommer likevel ofte som en
overraskelse. Før reisen inngår kvinnen
og menneskehandlerne en pakt. Den

innebærer at hun pådrar seg en gjeld i
størrelsesorden 250–600 000 kroner, som
vanligvis tar ett til tre år å betale tilbake.
Pakten befestes gjennom religiøse ritualer
og oppleves som sterkt bindende. I Europa
blir disse ritualene ofte karakterisert som
voodoo og fremstilt på en sensasjonspreget måte. Når gjelden er betalt er det
vanlig at de prostituerte selv går inn i
menneskehandelsnettverkene og rekrutterer nye kvinner.
I Nigeria er menneskehandelen konsentrert til delstaten Edo med hovedstaden Benin City. I dette området har menneskehandel til Italia gjort at mange
familier har kommet seg ut av den ekstreme fattigdommen.
For mange nigerianere som reiser til
Europa uten gyldig pass og visum går
reisen via tredjeland der forfalskningene
ikke blir så lett oppdaget. Andre reiser
landeveien gjennom Sahara og smugles
inn i Europa med båt. Mange tusen nigerianere er «strandet» i Nord-Afrika og
andre steder i mislykkede forsøk på å reise
til Europa.
Nigerianere utgjør en stadig større andel av asylsøkerne som ankommer Europa,
og lå i 2004 på femte plass på listen over
nasjonaliteter. Nigeria er et land med
grove menneskerettighetsbrudd, men
svært få nigerianere innvilges asyl. I noen
tilfeller er asylinstituttet blitt misbrukt av
menneskehandlere for å få nigerianske
kvinner og mindreårige jenter inn på det
europeiske prostitusjonsmarkedet.
Nigerianere er en av fem ikke-europeiske nasjonaliteter som er representert
med betydelig organisert kriminalitet i EU.
De nigerianske gruppene er svært løst og
fleksibelt organisert. Hovedaktivitetene er
økonomisk kriminalitet, narkotikahandel,
menneskesmugling og menneskehandel.
Utvandring har representert et betydelig tap av høykvalifisert arbeidskraft for
Nigeria. Samtidig er nigerianerne i utlandet en betydelig ressurs for sitt opphavsland og sender mer en én milliard dollar
tilbake til sine slektninger hvert år.

1.

Innvandring, menneskesmugling og menneskehandel

Tusenvis av nigerianere har innvandret
til Europa, mange av dem har vært avhengige av menneskesmuglere for å klare
det, og mange har vært ofre for menneskehandel. Begrepene innvandring, menneskesmugling og menneskehandel overlapper. I forhold til nigeriansk migrasjon
til Europa er det naturlig å se dem i sammenheng. Både menneskesmugling og
menneskehandel kan være del av organisert kriminalitet, men behøver ikke å være
det.
Menneskesmugling blir vanligvis forstått som medvirkning til, eller tilretterlegging av, innvandring i strid med gjeldende lover og regler. Noen definisjoner
presiserer at slik tilrettelegging må skje i
vinnings hensikt for at det skal kunne
kalles menneskesmugling. Menneskesmugling er ofte et resultat av en avtale
mellom to parter: en vordende innvandrer
som ikke har mulighet til å innvandre på
lovlig vis, og en menneskesmugler som
tilbyr tjenester i form av falske dokumenter og/eller transport mot betaling. Ofte er
begge parter fornøyd med handelen —
menneskesmugleren mottar den avtalte
betalingen, og innvandreren kommer seg
inn i landet slik han eller hun ønsker. I
dag er det nærmest en nødvendighet for
mennesker som ønsker å søke asyl i Europa å bruke profesjonelle menneskesmuglere for å nå frem til Europeisk territorium og dermed få fremmet sin asylsøknad.
Genève-konvensjonen presiserer at dersom hensikten er å søke asyl og en har
gode grunner, er det tillatt å bryte landets
innvandringsbestemmelser. Det er ingen
systematikk i at mennesker med reelt
behov for beskyttelse i henhold til Genève-konvensjonen er mer eller mindre

avhengige av menneskesmuglere enn de
som misbruker asylinstituttet.
Samtidig som menneskesmuglingen i
seg selv ikke innebærer utbytting, er det
klart at menneskesmugleren har et overtak i situasjonen som kan misbrukes. Det
er for eksempel mange eksempler på at
menneskesmuglere har etterlatt sine
kunder et sted på veien, lurt dem til å tro
at de var kommet til målet, og tatt imot
betalingen. For å unngå slikt maktmisbruk er menneskesmugling gjerne organisert slik at smuglerne mottar betaling fra
en tredjepart når det er bekreftet at kunden har nådd bestemmelsesstedet.
Menneskesmugling skjer ofte under
farlige omstendigheter og krever flere
hundre liv ved Europas yttergrenser hvert
år. Skjerpede kontrolltiltak kan dessverre
føre til økt risiko for migrantene.
I motsetning til menneskesmugling har
menneskehandel per definisjon et element
av utbytting. Det norske ordet menneskehandel tilsvarer det engelske trafficking
in persons. Det er dermed overflødig å
bruke «trafficking» på norsk slik det ofte
gjøres. 2 Den mest brukte definisjonen av
menneskehandel, fra FNs Palermoprotokoll, har tre elementer: 1) Menneskehandel kan innebære rekruttering,
transport, losjering eller mottak av personer. 2) Dette må skje ved hjelp av trusler,
maktbruk, eller annen bruk av tvang,
bortføring, bedrageri, misbruk av makt2

På norsk brukes begrepet «handel med kvinner og
barn» ofte synonymt med «menneskehandel»
(Justis- og politidepartementet 2003). Selv om det
er kvinner og barn som er utsatt for menneskehandel der utnyttingen er av seksuell karakter, er det
verd å merke at Palermo-protokollens definisjon
omfatter former for utnytting som like gjerne kan
rettes mot menn.

2 | Innvandring, menneskesmugling og menneskehandel

posisjoner eller sårbarhet, eller utveksling
av betaling eller goder for å oppnå samtykke. 3) Dette må ha til hensikt å utsette
personen for utnytting i form av prostitusjon eller andre former for seksuell utnytting, tvangsarbeid, slaveri, eller fjerning
av organer.3
Ordet «menneskehandler» brukes i
denne rapporten om enhver person som er
direkte involvert i handel med mennesker.
Dette er en forenkling ettersom ikke alle
ledd nødvendigvis gjør seg skyldige i menneskehandel i juridisk forstand.
Både menneskesmugling og menneskehandel kan foregå som del av organisert
kriminalitet. Det finnes mange ulike
definisjoner av organisert kriminalitet,
men tre kjennetegn står som regel sentralt: kontinuitet i virksomheten, systematisk korrupsjon, og evne til voldsutøvelse.
I tillegg forutsettes det ofte at det finnes
en organisasjon med hierarkisk oppbygning, en klar arbeidsdeling, og visse retningslinjer for atferd.4
Figur 1 illustrerer hvordan menneskesmugling, menneskehandel og organisert
kriminalitet kan overlappe med hverandre. En nigerianers innvandring til Europa
kan foregå under omstendigheter som
kjennetegnes av ingen, én, to eller tre av
disse begrepene.
Feltet A representerer det klassiske
bildet av menneskehandel som både er del
av organisert virksomhet og innebærer
innvandring i strid med lover og regler.
Feltet B representerer det samme, men
uten at det inngår i organisert kriminalitet. Dette gjelder for eksempel hvis det er
3

United Nations 2000. Dette er en noe forenklet
form av definisjonen. Den originale teksten er som
følger: «Trafficking in persons shall mean the
recruitment, transportation, transfer, harbouring
or receipt of persons, by means of the threat or use
of force or other forms of coercion, of abduction, of
fraud, of deception, of the abuse of power or of a
position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent
of a person having control over another person, for
the purpose of exploitation. Exploitation shall
include, at a minimum, the exploitation of the
prostitution of others or other forms of sexual
exploitation, forced labour or services, slavery or
practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.»
4
Lee 1999, Maingot 1999.

Figur 1. Forholdet mellom menneskehandel,
menneskesmugling og organisert kriminalitet.

et enkeltstående tilfelle som ikke inngår i
noen kontinuerlig kriminell virksomhet.
Feltet C markerer organisert menneskehandel som foregår uten at innvandringsbestemmelser brytes.5 Det samme kan
også foregå uten at det er del av organisert kriminalitet (felt F).
Feltene D og E representerer situasjoner der mennesker smugles eller på annen
måte får hjelp til å innvandre i strid med
innvandringslovgivningen, men uten at de
blir lurt eller truet inn i en utbyttingssituasjon slik Palermo-protokollen definerer det. En forfulgt person som betaler
menneskesmuglere for å få hjelp til å nå
frem til Europa og fremme sin asylsøknad
kan være et eksempel på dette. Menneskesmuglingen kan enten være en del av
organisert kriminalitet (felt D) eller ikke
(felt E). Et viktig poeng er at selv om
denne menneskesmuglingen faller utenfor
definisjonen av menneskehandel, kan den
ha et element av utbytting — derav den
stiplede linjen gjennom feltene D og E.
Dersom menneskesmugleren tar pengene
og forlater sin kunde på veien er det
åpenbart utbytting, selv om det ikke er
menneskehandel. I andre tilfeller leverer
5

I sitt arbeid mot menneskehandel presiserer det
amerikanske utenriksdepartementet at dette er
mulig (US Department of State 2004).
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menneskesmugleren den avtalte tjenesten
til avtalt pris. Det er derfor misvisende å
hevde at menneskesmugling som sådan
«representerer en kynisk utnyttelse av
mennesker i nød»6. Det er vanlig at europeiske politikere overdriver menneskesmuglingens koblinger til utbytting, menneskehandel og organisert kriminalitet for
å legitimere tiltak mot menneskesmugling
som også rammer personer med reelt
behov for beskyttelse.
Både menneskesmugling og menneskehandel foregår på ulike måter under
forskjellige kulturelle og politiske omstendigheter. Det er for eksempel store
forskjeller i organiseringen av handel med
kvinner fra Øst-Europa og Nigeria.7 Det
er imidlertid et fellestrekk at mange
kvinner som jobber som prostituerte i
Europa er motivert av muligheten til å
støtte sine familier i opphavslandet. Det
er fruktbart med et migrasjonsperspektiv
selv om de berørte kvinnene ikke har
kontroll over sin egen skjebne.8

6

Kommunal- og regionaldepartementet 2004,
§2.6.3.
7
Shelley 2003.
8
Brunovskis og Tyldum 2004.

2.

Hva er det med Nigeria?

Europeere flest har neppe noe positivt
bilde av Nigeria. I Europa forbindes nigerianere ofte med prostitusjon og med
bedrageriforsøk på e-post. Den største
medieoppmerksomheten om Nigeria de
siste årene har vært knyttet til shari’adommer om steining av kvinner som har
født barn utenfor ekteskap. Den stoltheten mange følte da nigerianske Agbani
Darego ble kronet som Miss World i 2001
ble raskt overskygget av de voldelige
opptøyene som førte til at neste års Miss
World-finale i Abuja ble flyttet til London.
All den negative oppmerksomheten gjør at
nigerianere ofte møtes med skepsis.
I forhold til andre afrikanske land utmerker Nigeria seg først og fremst ved sin
størrelse og sitt mangfold. Nigeria har ca
130 millioner innbyggere, og befolkningen
vokser med omkring 3 millioner i året.
Landet er i dag den niende mest folkerike
i verden, men forventes å ligge på sjetteplass om et par tiår.
Nigeria ble samlet som én britisk koloni i 1914. Nigerias grenser i dag er mer
eller mindre et resultat av tilfeldigheter
den gang, snarere enn et resultat av noe
kulturelt fellesskap. Allerede syv år etter
selvstendigheten i 1960 brøt det ut en
blodig borgerkrig. De sørøstlige delene av
landet erklærte seg uavhengig som staten
Biafra, men måtte kapitulere i 1970 etter
tre års krig. Etter borgerkrigen fulgte
nesten 30 år med militærdiktatur. I begynnelsen av denne perioden var det
betydelig optimisme og økonomisk vekst
som følge av utviklingen av landets oljeindustri. Økonomisk vanstyre og korrupsjon
begrenset imidlertid godene for folk flest.
Utover 1980-tallet ble økonomien stadig
dårligere. Det siste militærregimet, ledet

av Sani Abacha fra 1993 til 1998, var
spesielt brutalt.9 Etter at Abacha døde ble
det avholdt frie valg. Siden den gang er
landet ledet av Olusegun Obasanjo, som
ble gjeninsatt i 2003, etter et omstridt valg.
Til tross for de politiske reformene fortsetter korrupsjon og vanstyre å gjøre hverdagen vanskelig for mange nigerianere.10

Etniske grupper, regionale og
religiøse motsetninger
Nigeria har et etnisk mangfold som mangler sidestykke i Afrika. Det er ofte vanskelig
å si hva som utgjør en etnisk gruppe, men
studier i Nigeria har identifisert opptil 250
ulike grupper. Kort sagt finnes det tre
store etniske grupper og mange små. I den
nordlige delen av landet dominerer Hausa
og Fulani, som har så mange likhetstrekk
og er så blandet med hverandre at de
vanligvis betraktes som én gruppe. Disse
utgjør omkring 30 prosent av hele landets
befolkning og er i hovedsak muslimer. I
sørvest dominerer Yoruba, mens Igbo (av
og til omtalt som Ibo) er den viktigste gruppen i sørøst. Begge disse gruppene er hovedsakelig kristne og hver av dem utgjør ca
20 prosent av Nigerias befolkning.
Det største religiøse skillet i Nigeria
går mellom det hovedsakelig muslimske
nord og det hovedsakelig kristne sør. Alt i
alt regner man med at muslimer utgjør ca
halvparten av landets befolkning mens
kristne utgjør ca 40 prosent. Evangeliske
menigheter har hatt en sterk vekst i det
sørlige og midtre Nigeria siden 1980-tallet.
Samtidig har islam befestet sin stilling
over større deler av det nordlige Nigeria.11
9

Schwab 2004.
Olukoju 2004.
11
Gordon 2003, Metz 1992, Smits 2001.
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Figur 2. Kart over Nigeria.
I de overveiende muslimske områdene
nord i Nigeria har shari’a-lovgivning vært
praktisert i sivile saker i en årrekke.12 I
løpet av årene 2000–2002 ble bruken av
shari’a utvidet til å omfatte straffelovgivning i tolv nordlige delstater. Den utvidede bruken av shari’a var i utgangspunktet
svært populær blant befolkningen.13 For
det første forventet mange at shari’a
lovgivningen med sitt fokus på velferd og
på statens ansvar for enkeltmennesket
ville være et positivt bidrag i kampen mot
fattigdom. For det andre var det stor
frustrasjon over rettssystemets manglende evne til å takle den økende kriminaliteten. Shari’a ble forventet å være et enkle12

Shari’a er islams hellige lov, summen av Guds
påbud og forbud slik disse kommer til uttrykk i
Koranen og andre hellige skrifter.
13
Human Rights Watch 2004.

re, raskere og mindre korrupt alternativ.
For det tredje var shari’a-lovgivningen
utvilsomt populær blant mange muslimer
som en bekreftelse av deres religiøse
identitet i en tid med økende spenning
mellom kristne og muslimer i Nigeria.
I alle de tolv delstatene gjelder shari’alovgivningen bare muslimer. Ikkemuslimer kan velge om de vil føre sin sak
for shari’a-domstoler eller i det parallelle
ikke-religiøse rettsvesenet. Ettersom
politiet bare er underlagt det føderale
rettsvesenet, kan shari’a-domstolene
heller ikke bruke makt for å hente tilbake
personer som har forlatt delstatene der
shari’a-lovgivningen gjelder.14 Shari’a
håndheves i lokalsamfunnene i nord av
såkalte hisba-grupper. Dette er borger14

Norwegian Directorate of Immigration 2004.
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vernsgrupper som opererer delvis uavhengig av politi og rettsvesen.15
Fra 2000 til september 2004 ble minst
ti personer dømt til døden under shari’alovgivning. Flertallet av disse er enten
omgjort eller venter på ankebehandling,
men minst én person er blitt henrettet. I
tillegg til dødsstraffene, har shari’a-domstolene dømt flere titalls personer til
amputasjoner, vanligvis av høyre hånd, og
et stort antall er dømt til pisking. Utvidelsen av shari’a til å gjelde strafferett har
vakt bekymring ikke bare på grunn av
straffenes og forbrytelsenes art, men også
fordi grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper har vært fraværende i mange av
rettssakene.16
I tillegg til kristendom og islam, har
lokale religiøse tradisjoner en sterk stilling. Disse har en viktig kobling til menneskehandel, som vil bli diskutert senere.
De lokale religiøse forestillingene er knyttet til forfedre-ånder og ånder som tilhører bestemte steder. De åndelige forbindelsene mellom slektskap, steder og ressurser blir tradisjonelt brukt for å legitimere og befeste fordelingen av økonomiske, politiske og sosiale goder og rettigheter.17 Ulike former for magi kan inngå i de
lokale religiøse tradisjonene. Dette er
rituelle handlinger som har som mål å
påvirke hendelser i verden ved hjelp av
skjulte krefter.
De lokale religiøse tradisjonene praktiseres mer eller mindre åpent av både
kristne og muslimer i store deler av Nigeria. Mange rettroende unge forkaster
imidlertid de lokale religiøse tradisjonene
som avgudsdyrkelse.18 Tradisjonene som
sådan eller de magiske ritualene som
inngår i dem betegnes av og til som «voodoo». Dette ordet brukes av og til fordi det
fremkaller bestemte assosiasjoner hos
europeere. I noen sammenhenger brukes
15

Last 2003.
Andre alvorlige menneskerettighetsbrudd er
utbredt i hele Nigeria og ikke begrenset til shari’aretssystemet. Det gjelder for eksempel tortur i
varetekt, langvarig fengsling uten dom, korrupsjon
i rettsvesenet, og manglende reaksjoner på overgrep. (Human Rights Watch 2004).
17
Metz 1992.
18
Metz 1992, Prina 2003.
16

«voodoo»-betegnelsen utelukkende om
ondsinnet magi.19
For å dempe spenningene mellom folkegruppene og skape større balanse og
nasjonalt samhold, ble hovedstaden i 1991
flyttet fra Lagos til Abuja. Mens Lagos er
sterkt Yoruba-dominert, ligger Abuja midt
i landet, nærmest på nøytral grunn mellom de store etniske gruppene. Abuja er
fremdeles en liten by med omkring en
halv million innbyggere, mot over 10
millioner i Lagos.20

Opptøyer, vold og kriminalitet
Siden gjeninnføringen av demokrati i
1999 har over 10 000 mennesker blitt
drept i voldelige opptøyer i ulike deler av
Nigeria.21 De fleste konfliktene i Nigeria
er ikke direkte forårsaket av etniske eller
religiøse motsetninger, men etnisitet og
religion kan være viktig for å mobilisere
nigerianere i konfliktsituasjoner. For
eksempel er det vanlig at folk påberoper
seg religiøs forfølgelse når de føler seg
urettferdig behandlet, fordi slike påstander gjør det enklere å få oppslutning.22
Religiøse ledere kan også ha en interesse
av å overdrive de religiøse motsetningene
for å sikre økonomisk og politisk støtte
nasjonalt og internasjonalt.
Den høye arbeidsledigheten i Nigeria
gjør at det finnes et stort antall misfornøyde unge menn som lar seg mobilisere i
konfliktsituasjoner. Ofte kan det hele
fremprovoseres av folk som har noe å
tjene på konflikten, for eksempel politiske, etniske eller religiøse ledere. Kriminelle grupper har også interesse av å bidra til
opptøyer fordi slike kaotiske situasjoner
muliggjør plyndring. Uansett hva som
utløser opptøyene er den underliggende
frustrasjonen som regel knyttet til kampen om knappe ressurser.23 Lokale myndigheter er ofte tilbakeholdne med å
etterforske opptøyer fordi det innebærer
en fare for å gjenopplive konflikter og lede
til økt spenning. Situasjonen går ofte
19

van Dijk 2001, van Dijk, et al. 2003.
United Nations Population Division 2004.
21
Isaacs 2004.
22
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påfallende raskt tilbake til det normale
etter opptøyer.24
Den organiserte kriminaliteten i Nigeria
er konsentrert i Lagos, men har omfattende nettverk i Nord-Amerika, Europa,
Asia og Afrika. Under militærdiktaturet
var det tette forbindelser mellom korrupsjon, kriminalitet og vanstyre — både de
politiske lederne, de militære og byråkrater ble tilgodesett med bestikkelser for å
legge til rette for forretningsvirksomhet,
enten det dreide seg om oljeindustrien,
offentlige anbudskonkurranser eller internasjonal narkotikahandel.25 Nigeria
har vært kjennetegnet av en spesielt
uheldig kombinasjon av offentlig fattigdom og vanstyre, store pengeressurser i
omløp, og et korrupt og ineffektivt rettssystem. Dette har gjort at korrupsjon og
organisert kriminalitet overlapper med
hverandre og har et solid fotfeste i samfunnet.26
Den store forekomsten av væpnede ran
og annen grov kriminalitet har gitt grobunn for milits-pregede borgervernsgrupper som vanligvis er etnisk organisert.
Disse gruppene klarte en periode å begrense kriminaliteten og ble svært populære. Senere har menneskene de skulle
beskytte imidlertid blitt ofre for militsgruppenes konflikter seg imellom og deres
deltagelse i voldelige opptøyer.27

Fattigdom og korrupsjon
Nigeria blant de fattigste landene i VestAfrika, og dessuten et av landene med
størst sosial ulikhet. Den rikeste tidelen
av befolkningen har 25 ganger så høy
inntekt som den fattigste tidelen.28 Den
vedvarende økonomiske krisen har gjort
at bruttonasjonalproduktet per innbygger
har stagnert, mens prisene på matvarer
og andre varer har steget kraftig. Vanlige
menneskers kjøpekraft har sunket jevnt
siden begynnelsen av 1980-tallet. Forventet levealder ved fødselen steg langsomt
til 50 år i 1997, men har falt igjen siden og

er nå under 45 år. Dette skyldes først og
fremst HIV/AIDS.
Ulikhetene i det nigerianske samfunnet er knyttet til en såkalt «patron–
klient»-kultur. Dette går ut på at svært
mye samhandling skjer i hierarkiske
personlige forhold. Hvert menneske pleier
forholdet til, og viser lojalitet overfor sine
kontakter høyere opp i systemet. Til
gjengjeld blir man tilgodesett med ressurser som disse kontaktene har tilgang til.
Dette foregår på mange nivåer slik at alle
i teorien har patroner over seg og klienter
under seg. Nigerianere bruker langt større krefter på å få sine kontakter inn i
maktposisjoner og på å oppnå fordeler hos
dem som allerede har makt, enn på å
jobbe politisk for å endre samfunnet.29
Korrupsjon er en integrert del av et slikt
system. En universitetsprofessor som fikk
en høy stilling hos landbruksmyndighetene uttrykte det slik: «Selv om jeg ønsket å
unngå å favorisere mine venner i tildelingen av kontrakter, ville jeg ikke kunne
gjøre det. De ville sagt at jeg var egoistisk
og tåpelig. Hvem får en slik maktposisjon
for så å nekte å hjelpe sine folk? Bare
mennesker av verste sort.»30
Nigeria er regnet som et av verdens aller mest korrupte land. Den mest anerkjente korrupsjonsundersøkelsen i verden
plasserte Nigeria på tredje siste plass
blant 146 land i 2004, bare overgått av
Haiti og Bangladesh.31 Nigeria har en hatt
en anti-korrupsjonskommisjon siden
2000. I februar 2003 vedtok senatet en ny
lov som etter sigende skulle styrke denne
kommisjonen, men dette ble raskt oppfattet som et skjult forsøk på å svekke lovgivningen og beskytte utsatte senatorer.
Loven ble senere erklært ugyldig av Høyesterett. Samme år ble fungerende riksrevisoren avsatt etter å ha levert en rapport
som kritiserte presidentens kontor og ti
departementer for økonomiske uregelmessigheter. Både denne avsettelsen og
forsøket på å innføre ny lovgivning ble
møtt med kraftige protester i Nigeria.32
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Korrupsjonen i Nigeria berører svært
mange deler av samfunnet og har former
som kan virke overraskende. For eksempel er det blitt laget falske avisreportasjer
for å underbygge asylsøknader, der den
falske utgaven til og med går inn i avisens
arkiv dersom man betaler nok. Mange
utnytter også sin stilling på andre måter
enn ved å motta bestikkelser. For eksempel er det et problem at leger ved offentlige sykehus henviser pasienter til sine
egne private klinikker, eller at de stjeler
utstyr fra offentlige sykehus.33

Kjønn og seksualitet
På grunn av koblingen mellom prostitusjon og utvandring fra Nigeria er det
relevant med en kort drøfting av forhold
knyttet till kjønn og seksualitet. Et så
mangfoldig land som Nigeria har det store
variasjoner i kjønnsroller og seksuell
kultur. I området rundt Niger-deltaet, der
fleste kvinnene rekrutteres til menneskehandel, er det mer eller mindre godtatt at
ugifte kvinner er seksuelt aktive. Jenter
debuterer ofte seksuelt i svært ung alder.
Blant enkelte grupper praktiseres flerkoneri, og det anses som naturlig at gifte
menn har seksuelle forhold til andre
kvinner.34
Seksualitet i Nigeria omfatter ofte forhold som ligger i grenseland av det europeere oppfatter som prostitusjon.35 For
eksempel har Nigerianske lastebilsjåfører
ofte et antall faste «venninner» langs
veiene som de støtter økonomisk og både
får mat av, overnatter hos og har sex
med.36 Det er svært utbredt at ugifte
kvinner — ofte jenter i tenårene — har
seksuelle forhold til eldre menn (såkalte
sugar daddies) som gir dem gaver og
penger.37 Utveksling av gaver og seksuelle
tjenester kjennetegner også en tradisjonell «forlovelsesperiode» som innleder et
ekteskap.38
Det finnes mer direkte kjøp og salg av
seksuelle tjenester som også i Nigeria
33
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oppfattes som prostitusjon. Ofte er det et
viktig skille at dette ikke foregår i kvinnens egne omgivelser. Mange av de prostituerte i Nigeria jobber i andre deler av
landet enn der de selv kommer fra. De
fleste arbeider selvstendig, ikke under
halliker, og mange legger seg opp penger
som de siden investerer i en egen bedrift,
slik som en kafé, et diskotek eller en
skjønnhetssalong.39

Menneskehandel i regionen
I tillegg til nigeriansk menneskehandel til
Europa—som vil bli grundig diskutert i
senere kapitler—foregår det utstrakt
handel med kvinner og barn i nærområdet. Nigerianske kvinner jobber som
prostituerte blant annet i Mali, Elfenbenskysten, Ekvatorial-Guinea og Sør-Afrika.
Vestafrikansk barnearbeid har også en
klar internasjonal dimensjon, med handel
til, fra og gjennom Nigeria som omfatter
en rekke andre vestafrikanske land.40
Barnearbeidere jobber blant annet i jordbruket, bygg- og anleggsbransjen, med
håndverk, salg og servering eller som
hushjelper.41 Barnearbeid og menneskehandel med barn i Vest-Afrika er nært
knyttet til tradisjoner for sirkulasjon av
fosterbarn som i seg selv ikke behøver å
innebære misbruk eller utbytting.42
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Det er anslått at omkring 15 millioner
nigerianere bor i utlandet, først og fremst
i andre vestafrikanske land, USA og VestEuropa.43 Nigerianerne har lang tradisjon
for mobilitet, men utvandringens omfang,
form og retning har endret seg over tid.
Dette kapittelet vil først fokusere på
utvandring generelt, og deretter ta opp
rekruttering til menneskehandel spesielt.
De første par tiårene etter selvstendigheten i 1960 flyttet tusenvis av nigerianere til andre vestafrikanske land på leting
etter arbeid. De viktigste bestemmelsesstedene var nabolandene Kamerun og
Benin, samt Ghana, Sierra Leone og
Liberia lenger vest. Samtidig var det
betydelig innvandring til Nigeria fra
andre land i regionen, først og fremst fra
Ghana.44 Migrasjonsstrømmene mellom
vestafrikanske land har hatt en stor andel
kvinner, ofte selvstendige handelskvinner.
På 1980-tallet var hele Vest-Afrika rammet av en økonomisk krise, og Ghana og
Nigeria utviste omkring en million av
hverandres innbyggere på grunn av den
stigende arbeidsledigheten.45

Ønsker og muligheter
Utover 1980- og 1990-tallet var det et
økende antall nigerianere som mer eller
mindre mistet troen på sitt eget land og
ønsket å forlate det. De viktigste årsakene
var det økonomiske sammenbruddet, de
voldelige militærregimene, de ødeleggende
regionale motsetningene, de politiske
ledernes likegyldighet overfor folkets
lidelser, og korrupsjonen som gjennomsy-

ret statsapparatet.46 Tusenvis av nigerianere utvandret til USA, Saudi-Arabia og
Europa. Dette var en periode med stor
etterspørsel etter ufaglært arbeidskraft og
relativt liberal innvandringspolitikk i SørEuropa. Nigerianske kvinner og menn
fikk blant annet arbeid i jordbruket og
servicenæringer.
Parallelt med de ufaglærte arbeiderne,
har mange høyt utdannede nigerianere
utvandret til Europa og USA. Landet er
blitt hardt rammet av såkalt hjerneflukt
(brain drain), det vil si tap av høykvalifisert kompetanse. Dette representerer ikke
bare et svinn i seg selv, men betyr også at
andre land høster fruktene av Nigerias
investering i utdanning. Av alle nigerianske akademikere og høykvalifiserte
arbeidere er det sannsynligvis et mindretall som bor i Nigeria. I Europa er det
først og fremst Storbritannia som har
tiltrukket seg de høykvalifiserte nigerianerne.47
Opplevelsen av håpløshet i Nigeria og
synet på utvandring som veien til rikdom
gjør at mange nigerianere er villige til å
satse mye på å få fotfeste i et rikt land.48
Vestlige lands innvandringspolitikk gjør
imidlertid at dette er en urealistisk drøm
for de aller fleste. Kort sagt finnes det tre
veier til Europa for nigerianere som ønsker å utvandre: oppholdstillatelse, besøksvisum eller ulovlig innreise.49
Innreise med mulighet for langvarig
eller permanent oppholdstillatelse på
grunnlag av studier, arbeid eller familiegjenforening: Dette er en mulighet som er
46
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tilgjengelig for de aller færreste. Med
unntak av kvoteordninger som åpner for
begrenset innvandring til Spania og Italia,
er det nærmest umulig for ufaglærte
nigerianere å bosette seg i Europa utelukkende på grunnlag av å ville arbeide.50
Etter hvert som antallet nigerianere i
Europa har steget, har flere imidlertid
kunnet innvandre fra Nigeria på grunnlag
av å skulle gjenforenes med familiemedlemmer.
Innreise med besøksvisum: Dette gir i
utgangspunktet ingen mulighet for langvarig eller permanent opphold i Europa,
men kan brukes for å få et fotfeste.51 For
eksempel har svært mange av afrikanerne
i Sør-Europa kommet på besøksvisum,
blitt i landet ulovlig når visumet er utløpt,
og senere fått oppholdstillatelse gjennom
amnestier. Utvandringspresset har ført til
en jevn økning i antallet visumsøknader
ved vestlige ambassader, også etter at
mange av ambassadene har flyttet fra
Lagos til Abuja.52 De fleste nigerianere
har imidlertid små muligheter til å få
innvilget en søknad om besøksvisum til
Schengenområdet. For det første er Nigeria betraktet som et risikoland med
mange potensielle asylsøkere og ulovlige
innvandrere. Nigerianere er en av bare
elleve nasjonaliteter som også må ha
transittvisum for å passere gjennom en
flyplass i Schengenområdet. For det andre
gjør den sosiale og økonomiske situasjonen i landet at mange nigerianere rammes av bestemmelsene om å være tilbakeholden med å utstede besøksvisum til
ressurssvake personer.53
50
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Schengenlandenes instruks for behandling av
visumsøknader uttrykker det slik: «The purpose of
examining applications is to detect those applicants
who are seeking to immigrate to the territory of the
Contracting Parties and set themselves up there,
using grounds such as tourism, studies, business or
family visits as a pretext. Therefore, it is necessary
to be particularly vigilant when dealing with ‘risk
categories’, in other words unemployed persons,
and those with no regular income etc.» (Council of
the European Union 2002:C 313/11).

Illegal innreise: Dette innebærer at
man tar seg inn i Europa uten å bli kontrollert på grensen. Personer som kommer
inn i Europa på denne måten befinner seg
umiddelbart i en ulovlig situasjon med
mindre de søker asyl. Omstendighetene
rundt illegal innreise i Europa vil bli
diskutert i neste kapittel.
Både innreise med utsikter til langvarig opphold og innreise med besøksvisum
kan også skje i strid med innvandringslovgivningen. Proforma-ekteskap er et
eksempel på dette.
Det gir betydelig status i Nigeria å ha
bodd i utlandet, og de politiske og økonomiske elitene sender ofte sine barn til
utlandet for å studere, fortrinnsvis til
USA eller Europa.54 For mange gir utvandring også mulighet til å skaffe statussymboler som store hus eller biler. Den
økonomiske krisen gjør at mange ser
utvandring som den beste måten å oppnå
disse godene på.55 Til tross for situasjonen
i Nigeria er det med andre ord mange som
ikke ønsker å forlate landet for godt, men
vil reise til utlandet og tjene penger for å
kunne sikre seg og familien et bedre liv i
Nigeria etterpå.

Utvandring og korrupsjon
Den utbredte korrupsjonen og kriminaliteten i Nigeria gjør seg også gjeldende i
forhold til utvandring. Det er relativt
enkelt å fremskaffe ekte dokumenter med
helt eller delvis galt innhold bare man er
villig til å betale for det. I tillegg finnes
det en velutviklet forfalskningsindustri
som er spesialisert på å endre opplysningene i allerede utstedte dokumenter. Svakheter i Nigerias offentlige forvaltning gjør
at det også er utilstrekkelig kvalitetssikring av dokumenter som utstedes uten at
det er korrupsjon inne i bildet. Nigerianske pass produseres for eksempel ofte kun
på grunnlag av fødselsattester, og fødselsattester kan utstedes basert på den informasjonen søkeren selv oppgir.56
Mange europeiske land opplever det
som et stort problem i utlendingsforvalt54
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ningen at nigerianske dokumenter er så
upålitelige. Nederlandske myndigheter
har for eksempel svartelistet dokumenter
fra Nigeria og fire andre land.57 Dokumentasjon fra disse landene blir regnet som
ugyldig inntil den er verifisert av nederlandske myndigheter.58 Denne verifiseringen krever ofte utstrakte undersøkelser i Nigeria i form av intervjuer med
slektninger venner og kolleger, og søk i
skole-, kirke- og sykehusarkiver. Dette
kravet om verifisering førte til en kraftig
økning i prisen på falske dokumenter i
Nigeria.59
Det mest sentrale dokumentet i forbindelse med utvandring, passet, misbrukes i
hovedsak på tre måter:
• Originale pass blir endret, for eksempel
ved at bilde eller visum byttes ut.
• Ekte pass blir utstedt med falske opplysninger ved hjelp av bestikkelser.
• Flere personer benytter samme pass
etter tur.
Spesielt når et pass er utstyrt med gyldig Schengen-visum blir det ofte sendt
tilbake til Nigeria så fort første innehaver
har ankommet Europa, slik at flest mulig
kan reise med samme visum. Avhenging av
hvilken metode som benyttes for å skaffe
pass og visum ligger kostnaden som regel
mellom 3000 og 12 000 kroner.60 Fordi
nigerianske pass ofte vekker mistenksomhet brukes det også ofte falske pass fra
andre vestafrikanske land, som for eksempel Benin, Ghana, Togo og Senegal.61
Opplevelsen av svindel er ikke nødvendigvis den samme for en nigerianer som
bruker et falskt pass som den ville vært
for en europeer. Identitet er et langt mer
fleksibelt begrep i Nigeria, der det er
vanlig å ha en rekke forskjellige navn som
brukes av ulike personer eller i ulike
sammenhenger. Dersom noen andre tar
seg av å ordne dokumenter, slik tilfellet er
i menneskehandelsnettverkene, er det
ikke sikkert det vekker oppsikt hos kvin57
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58
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nen som reiser at personopplysningene er
ukjente for henne.62
Også personer som bruker sitt eget
pass med korrekte opplysninger kan
bruke forfalsket tilleggsinformasjon i
visumsøknader, for eksempel om arbeid
og inntekt. Ambassadepersonalet ved
europeiske ambassader i Abuja opplever
at ulike former for svindel er svært utbredt i forsøk på å få utstedt et Schengenvisum.63 Alle forfalskningene og mistenksomheten de skaper kan også ramme
søkere som urettmessig blir mistenkt for å
levere uriktig dokumentasjon. Schengenlandenes instruks presiserer at enhver tvil
om falsk dokumentasjon skal gjøre at
visumsøknaden avslås.64
I tillegg til omgåelse av innvandringsbestemmelsene ved hjelp av korrupsjon
eller forfalskninger finnes det eksempler
påmisbruk innenfor lovgivningens rammer. En ny måte å organisere nigeriansk
menneskehandel på, er at personer bosatt
i Europa adopterer jenter i tenårene i
ordnede former med foreldrenes tillatelse.
Dermed kan de lettere få visum til, og
oppholdstillatelse i, Europa for å jobbe
som prostituerte.65

Utvandring og prostitusjon
Det utbredte ønsket om å utvandre, kombinert med de store hindringene, skaper
grobunn for menneskehandel. Unge kvinner har ofte lav utdanning og enda færre
muligheter enn menn på det lokale arbeidsmarkedet. Familien ser også gjerne at kvinner utvandrer fordi de ofte setter hensynet
til familien høyere enn menn som utvandrer, og dermed kan være en viktig ressurs
for familiemedlemmene som er igjen i
Nigeria. Prostitusjonsmarkedet i Europa
gjør det attraktivt for menneskehandlere
å legge til rette for unge kvinners utvandring på tross av høye kostnader og store
hindringer. Kvinner har som regel ikke
selv de økonomiske og organisatoriske
ressursene eller de nødvendige kontaktene som kreves for å reise.
62
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Unge kvinners første kontakt med
menneskehandelsnettverk skjer nesten
alltid gjennom uformelle nettverk. Det
varierer hvorvidt det er kvinnen selv eller
den andre parten som først tar initiativet.
I mange tilfeller er det venner eller slektninger av kvinnen som er første ledd.
Samtalene om å reise til Europa skjer
også ofte i hennes hjem eller andre kjente
omgivelser.66 Den første personen kvinnen
er i kontakt med har gjerne ikke noen
annen rolle i menneskehandelen enn å
opprette kontakt. Offeret kan i ettertid
betrakte denne personen som en som
misbrukte tillit for å lure henne, eller som
en velmenende person som selv ble lurt.67
I denne fasen lokkes kvinnene med utsikter til jobber som hushjelper, selgere,
frisører, arbeid i fabrikker og restauranter, eller utdanning.68
I Nigeria blir Italia svært ofte forbundet med prostitusjon, mens det samme
ikke er tilfelle for andre europeiske land.
Det innebærer at når unge kvinner tilbys
å reise til Spania, Nederland eller Tyskland for å jobbe, er de ikke like mye på
vakt.69 Hvordan kvinnene og deres familier forholder seg til muligheten for at hun
ender med å jobbe som prostituert, vil bli
diskutert senere i dette kapittelet.
Utvandring av nigerianere til de europeiske prostitusjonsmarkedet er svært
konsentrert til ett område, nemlig delstaten Edo med hovedstaden Benin City
(Figur 3). Av de ca 800 nigerianske kvinnene som ble returnert fra Italia til Nigeria i årene 1999–2001 kom hele 86 prosent
fra Edo. Ytterligere 7 prosent kom fra
nabostaten Delta. Til sammen sto dette
området med andre ord for hele 93 prosent av returene.70 Ettersom Benin City er
kjent som hovedknutepunktet for prostitusjonsrelatert utvandring, kommer
kvinner fra andre deler av Nigeria til
Benin City dersom de ønsker å reise til
Europa.71

Figur 3. Rekruttering av prostituerte i Nigeria
for utvandring til Europa.

Området rundt Benin City utgjorde i
sin tid kongedømmet Benin.72 Den største
folkegruppen i området omtales enten
som Edo, Benin eller Bini. I tillegg finnes
den flere andre etniske grupper av en viss
størrelse. Hele delstaten Edo har mellom
2 og 3 millioner innbyggere. Edo er ikke
blant de fattigste områdene i Nigeria.
Tvert imot har tre firedeler av delstatene i
landet høyere forekomst av fattigdom enn
Edo.73
Det finnes historiske og kulturelle forhold ved dette området som kanskje kan
gi noe av forklaringen på hvorfor den
prostitusjonsrelaterte utvandringen er så
stor.74 Samtidig er det ikke uvanlig at
migrasjonsstrømmer mellom kontinenter
er svært lokalt begrenset i én eller begge
ender. Årsaken til slike forbindelser er
først og fremst at når migrasjonen har
kommet i gang — ofte på en ganske tilfeldig måte — er de selvforsterkende mekanismene svært tunge. Det er med andre
ord ofte lettere å forklare hvorfor migrasjonen fortsetter og forsterkes, enn hvorfor den oppstår til eller fra et bestemt sted
i utgangspunktet.75 En studie blant ca
72
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1500 tilveldig utvalgte kvinner i alderen
15-30 år i Benin City i 2002 viste at én av
tjue hadde vært i utlandet, mens én av tre
var blitt kontaktet av noen som ville
hjelpe dem med å legge til rette for å
kunne reise.76
De aller fleste kvinnene som reiser fra
delstaten Edo til Europa og jobber som
prostituerte reiser til Italia, etterfulgt av
Nederland, Spania, Tyskland, Belgia og
Østerrike.77 Da den nigerianske utvandringen til Italia begynte på 1980-tallet var
den ikke dominert av prostitusjon, og de
som reiste som prostituerte var ofte selvstendige og ikke ofre for menneskehandlere. I første halvdel av 1990-tallet ble det
imidlertid vanskeligere å reise til Italia, og
det var stadig flere som måtte ta opp store
lån for å dekke kostnadene. Långiverne
var i begynnelsen venner og familie, men
det ble stadig vanligere å sette seg i gjeld
til en ukjent sponsor.78 Dette la grunnlaget for etableringen av et menneskehandelssystem basert på en sterk pakt.

Utvandringspakten
Den nigerianske menneskehandelen til
Europa er bygget opp rundt en pakt mellom offeret og menneskehandlerne og har
en spesiell organisasjonsform. Figur 4
viser et eksempel på hvordan menneskehandel fra Nigeria til Italia kan være
organisert. Som sagt foregår den første
kontakten gjennom en person som ofte er
en del av familien eller vennekretsen.
Dette setter kvinnen i forbindelse med en
«madam» som er nettverkets viktigste
person i Nigeria. Av og til finnes det en
tredjeperson som opptrer som sponsor og
finansierer reisen. Ofte er sponsor og
madam imidlertid samme person, slik som
i dette eksempelet. Det er vanligvis en
kvinne, men kan også være en mann. I
tillegg til madamen i Nigeria finnes det en
madam i Italia som får ansvaret for kvinnen etter at hun har reist. Madamen i
Europa er nært knyttet til madamen i
76
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77
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78
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Figur 4. Eksempel på organisering av menneskehandel fra Nigeria til Italia.
Se begrepsforklaringer i teksten.

Nigeria; ofte tilhører de samme storfamilie. De andre sentrale personene er en
religiøs leder (ohen) i Nigeria, menneskesmuglere som har ansvar for reisen (trolleys), og en mannlig assistent til madamen
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i Italia (madam’s black boy). Alle disse vil
bli omtalt senere.
Sponsoren har ansvar for å betale alle
kostnadene ved reisen og etableringen i
utlandet. Dette utgjør en gjeld som kvinnen forplikter seg til å betale tilbake.
Nødvendige dokumenter koster vanligvis
mellom 3000 og 12 000 kroner. I tillegg
tar menneskesmuglerne ofte betalt så mye
som 50–75 000 kroner for reisen.79 Den
gjelden kvinnene pådrar seg er imidlertid
betydelig høyere, som regel i størrelsesorden 250–600 000 kroner. Det tar vanligvis
mellom ett og tre år som prostituert i
Europa å betale tilbake dette beløpet.80
Mange kvinner forstår ikke rekkevidden
av det de forplikter seg til fordi de ikke
har noe forhold til europeisk valuta.81
Etter at en kvinne har gått med på å
reise til Europa, tas hun med til en helligdom der utvandringspakten bekreftes og
forsegles. Som nevnt i kapittel 2 er fordelingen av materielle goder og rettigheter
et sentralt element i de lokale religiøse
tradisjonene. Den religiøse lederen (ohen)
som forsegler pakten har en slags sorenskriverfunksjon.82
Kvinnen og hennes madam eller sponsor besøker gjerne flere helligdommer
sammen. Under slike besøk blir en «pakke» satt sammen av forskjellige symbolske
elementer.83 Denne pakken blir både et
konkret uttrykk for avtalen mellom de to,
og har i tillegg ofte lykkebringende funksjoner for kvinnen. Som oftest inneholder
den menneskelig materiale, gjerne fra
begge partene. Det kan være biter av
negler og hår, og for kvinnens del, undertøy med rester av menstruasjonsblod.
Andre vanlige gjenstander i pakkene er
kolanøtter,84 bøyde metallstykker og såpe.
Disse tre kan symbolisere henholdsvis
trofasthet, Ogun-guddommens makt (som
er spesielt viktig for reiser) og skjønnhet.85
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Deler av innholdet i pakkene er det samme
som brukes som «kjærlighetsmedisin» (love
medicine eller love potion) av kvinner for
å tiltrekke seg menn. Kvinnene som reiser
har ofte en slik pakke med seg til Europa.
Disse pakkene har fått stor oppmerksomhet i etterforskningen av menneskehandelssaker i Nederland og Italia.86
Besøkene til helligdommene kan også
omfatte dyreofringer og andre ritualer
med sammensatt betydning. Kvinnen som
skal reise kan bli bedt om å svelge organisk
materiale, eller hun kan bli skåret i huden
på bestemte måter.87 Ritualene oppleves
utvilsomt som overveldende, men ikke
nødvendigvis som undertrykkende eller
truende. De ses på som nødvendige, de
involverer åndeverdener, og de har et
element av kontroll og inspeksjon, men er
ikke ensbetydende med tap av evnen til å
uttrykke egne ønsker eller å foreta egne
valg. Tvert imot kan denne deltagelsen i
åndeverdenen forstås som et naturlig ledd
i kvinnenes ønske om å reise til Europa.88
Det er ofte senere i prosessen—og hvis
ting går galt, sett fra menneskehandlernes perspektiv—at bruken av de lokale
religiøse tradisjonene får et klart element
av overgrep. Hvis kvinnene ikke er samarbeidsvillige etter ankomst til Europa,
kan de utsettes for en blanding av fysisk
vold og nye, tvangspregede ritualer. I
samtaler med nederlandske forskere
omtalte kvinnene selv dette som «voodoo»
i motsetning til ritualene i Nigeria. «Voodoo» i deres bruk av ordet, er dermed en
ondsinnet form for magi som underbygger
utnyttelse snarere enn forsegling av en
avtale mellom to parter.89 Det er påfallende at menneskehandlerne selv ofte har
samme tro på de magiske kreftene som
ofrene. Gjennom telefonavlytting i menneskehandelssaker har italienske etterforskere hørt mange eksempler på samtaler der madamen i Italia ber madamen i
Nigeria om hjelp til magiske ritualer for å
holde politiet på avstand.90
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I stadig flere tilfeller må kvinnen eller
hennes familie også forplikte seg gjennom
en skriftlig kontrakt. Denne kan være
juridisk bindende i Nigeria, og bruke
familiens hus som sikkerhet for gjelden.91
I tillegg til ritualene ved de tradisjonelle
helligdommene, deltar mange kvinner
også i bønner i de populære pinsemenighetene før avreisen til Europa.92
Pakten med sponsoren oppleves som
svært sterk av de prostituerte kvinnene.
For det første kan de frykte at et brudd
rammer deres egen fysiske og psykiske
helse gjennom magi. For det andre oppleves pakten ofte ikke bare som et løfte til
den andre parten, men til lokalsamfunnet
i Nigeria. Et brudd representerer en stor
skam overfor hele samfunnet.93
Det er ikke nødvendigvis slik at kvinnene veier for og imot å bryte pakten og
frykter konsekvensene, men et brudd kan
oppleves som utenkelig på et mer ubevisst
plan. En nigeriansk kvinne i Italia uttrykte det slik: «Du er bundet til dem, du er
bundet av løftet, og du er nødt til å respektere det. Det er folk som… jeg vet
ikke hvordan jeg skal forklare det… folk
som kontrollerer deg på grunn av dette
løftet. De må kommandere og kontrollere
deg, og du er nødt til å respektere det».94
Mange nigerianske ofre for menneskehandel forteller at de forlot Nigeria i den
tro at de skulle få «vanlige jobber» men så
ble tvunget til å prostituere seg. De Nigerianske kvinnene som kom til Italia på
begynnelsen av 1990-tallet ble ofte direkte
lurt eller truet inn i prostitusjon. De siste
ti årene har det imidlertid vært godt kjent
i Nigeria at svært mange av kvinnene som
reiser til Europa jobber som prostituerte.
Noen nigerianske kvinner i Italia hevder
derfor at «de som kommer hit og sier at de
ikke visste, farer med løgn».95
Det ser ut til at rekrutteringen fremdeles
foregår under dekke av å skulle lede til gode
jobber. Spørsmålet er da om kvinnene
burde vite at dette ikke stemmer. I ønsket
om å forlate Nigeria og å hjelpe familien
91
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ut av fattigdommen kan det være fristende å tro på løftene og håpe det beste. Da
blir det uklart hvorvidt man blir lurt, later
som om man blir lurt, eller lurer seg selv.
Selv om stadig flere har vært klar over
at de kom til å jobbe som prostituerte, så
har de ofte ikke ant hva slags forhold de
skal jobbe under — at de skal være gateprostituerte, at de blir underlagt streng
kontroll, og at det kan ta flere år å tilbakebetale gjelden de pådrar seg. For manges vedkommende er bedrageriet med
andre ord ikke knyttet til hva de skal
gjøre, men til at omstendighetene fratar
dem selvstendighet og verdighet på en
måte de ikke hadde kunnet forestille seg.96
I den kritiske fasen etter ankomsten da
alt dette går opp for kvinnene er det vanlig at de må gjennomgå et nytt religiøst
ritual som befester pakten.97 Deres sårbarhet forsterkes av at de ofte fratas alle
papirer og telefonnumre som kan gjøre
det mulig for dem å få kontakt med venner eller slektninger i Europa.
Det er to grunner til at spørsmålet om
hvorvidt kvinnene «visste hva de gikk til
eller ikke» må behandles med varsomhet.
For det første er det som sagt ofte ikke så
enkelt som å vite eller ikke vite. Det er
ikke alltid et klart skille mellom å bli lurt
og å lure seg selv, og det er mulig å anta
at man skal jobbe som prostituert uten å
innse hvordan det skal foregå. For det
andre er det en fare for at påstanden om
at de visste, eller burde ha visst, at de
skulle jobbe som prostituerte kan brukes
til å legitimere overgrepene. Uansett hvordan kvinnene kom inn i situasjonen, er
menneskehandelen både ulovlig og uetisk.

Menneskehandelen og lokalsamfunnet
For mange familier er det at en datter
reiser til Europa eneste mulighet til å
unnslippe ekstrem fattigdom. For de
fleste finnes det heller ingen andre måter
å reise til Europa på, enn å ta imot tilbudet fra menneskehandlere. Menneskehandelen har ført til at mange familier
har kommet ut av fattigdommen og frem-
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står som vellykkede i lokalsamfunnet. 98
Inntil nylig ble kvinnene som reiser til
Europa derfor ofte betraktet som heltinner, og folk i Benin City var stolte av hva
de mange kvinnene som reiste oppnådde i
materiell forstand.99 Etter mer enn et tiår
med utvandring fra Edo til Italia setter
kontakten med Italia et tydelig preg på
lokalsamfunnet—biler og store hus finansiert av penger fra Italia, køer av folk på
postkontoret som skal sende pakker til
Italia, og køer av folk som skal hente
penger fra Italia hos pengeoverføringsfirmaet Western Union.100 Enkelte peker på
at det i Nigeria generelt og Benin City
spesielt er vokst frem en forbrukskultur
som gjør at mange higer etter rask rikdom, og at dette har gitt menneskehandelen gode vilkår.101
Menneskehandelen er også tema i nigeriansk filmproduksjon.102 En av de mest
populære nigerianske filmene på 1990tallet var Glamour Girls II: The Italian
Connection som blant annet handlet om
en ung kvinne som jobbet som prostituert
i Italia og sendte penger til sin forlovede,
som forrådte henne ved å bruke pengene
til å gifte seg med en av hennes venninner.103 Mens filmen understreker kynismen og utnyttelsen er den også full av
glitter og glamour og fremstiller kvinnene
som drevet av sin egen grådighet.104 Det at
mange kvinner bestemmer seg for å reise
må imidlertid forstås ut fra flere forhold
ved lokalsamfunnet og deres livssituasjon:
• Betydelig utvandringspress: Når mange
mennesker drømmer om å utvandre til
vesten og de færreste får muligheten,
er det vanskelig å takke nei til et tilbud.
• Fattigdom og arbeidsledighet: Mange
er i en situasjon der de tilsynelatende
ikke har noe å tape på å søke lykken.
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• Sterk familielojalitet: Unge voksne føler
en sterk forpliktelse til å bidra til å brødfø eldre og yngre familiemedlemmer.
Mange av kvinnene som reiser til Europa er eldste barn eller eldste datter i sin
familie, og føler dermed et spesielt stort
ansvar for å bidra økonomisk til husholdningen.105 Frustrasjon over ikke å makte
dette i det lokale arbeidsmarkedet kan
være en sterk drivkraft. I enkelte tilfeller
blir kvinnene presset av sine familier til å
reise, mens det i andre tilfeller er kvinnen
selv som ønsker det mens familien forsøker å forhindre det.106
En 15 år gammel jente fra Benin City
fortalte en britisk reporter at hun hadde
mange venninner som var reist som prostituerte til Europa, og at familien alltid
spilte en viktig rolle: «De sier til jentene
‘hvorfor blir du ikke med denne mannen
og arbeider. Vi har ikke penger, vi har
ingenting å spise. Du kan sende oss penger.’ Og så reiser jentene.»107 En annen 16
år gammel jente fortalte at hun var blitt
sendt av moren sin for å «jobbe i Canada»,
men endte som prostituert i Gabon.108
Hun klarte å rømme og komme seg tilbake til Nigeria, men ble skjelt ut av moren
som sa at «Du vil jo ikke jobbe for meg —
andre jenter reiser i tre måneder og kjøper biler til foreldrene sine.»109
De siste årene er stoltheten over hva
utvandringen har resultert i gradvis blitt
erstattet av skam. Etter påtrykk fra kvinne- og menneskerettighetsgrupper og det
internasjonale samfunnet har nigerianske
myndigheter i stadig større grad gitt
uttrykk for å ville bekjempe handelen med
kvinner. Uavhengig av hvor effektive
tiltakene har vært, har det bidratt til en
viss holdningsendring.110 Mange nigerianere er også bekymret for det ryktet
landet og folket har fått i Europa på
grunn av prostitusjonsvirksomheten.
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4.

Inn i Europa

De som har et pass og visum som gir dem
adgang til Europa kan fly direkte til en
rekke europeiske byer. Mange velger
imidlertid kompliserte ruter for å kunne
reise inn i Europa med falske dokumenter, eller uten dokumenter i det hele tatt.
Dette kapittelet vil først ta for seg migrasjonsruter som brukes av nigerianere på
vei til Europa, og deretter diskutere bruken av asylsøknader.

Migrasjonsruter og transittopphold
Den organisatoriske infrastrukturen som
brukes for å transportere nigerianere til
Europa er ofte den samme for ulike kategorier av migranter. Kvinner som er ofre
for menneskehandel kan for eksempel
reise sammen med unge menn som selv
har betalt for reisen.111 Figur 5 gir et
helhetsbilde av migrasjonsruter fra Nigeria til Vest-Europa. Balansen mellom
mennesker med ulik bakgrunn og ulike
motivasjoner for å reise varierer mellom
rutene og reisemåtene.
Den utstrakte bruken av falske dokumenter gjør at mange nigerianere ikke
flyr direkte fra Nigeria til bestemmelsesstedet, men reiser via andre land der de
vekker mindre oppsikt. Det er spesielt
vanlig at menneskehandlere ikke sender
kvinner direkte fra Nigeria til Italia, men
via et annet vestafrikansk land (først og
fremst Ghana) og videre med fly til en by i
Vest-Europa (for eksempel London, Paris
eller Amsterdam). Derfra reiser kvinnene
til Italia med tog og ankommer som regel i
Torino. Denne byen er blitt et viktig
transittpunkt for menneskehandelen. En
annen mulighet er å fly fra Nigeria til
111
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Moskva, Istanbul eller en by i Øst-Europa
og deretter ta seg illegalt over grensen til
Vest-Europa.112 Mot slutten av 1990-tallet
var det en dramatisk økning i antallet
nigerianske ulovlige innvandrere som ble
arrestert i Tyrkia.113
I tillegg til de som flyr direkte til VestEuropa eller via tredjeland er det et betydelig antall nigerianere som reiser mot
Europa gjennom Sahara og inn i Europa
med båt.114 Noen få reiser sjøveien direkte
til Europa som blindpassasjerer, men
dette er en relativt ubetydelig rute.
Nigerias medlemskap i Det økonomiske
fellesskapet av vestafrikanske stater
(ECOWAS) gjør det relativt enkelt å reise
til resten av Vest-Afrika. Siden 1980 har
borgere av medlemslandene i hvert fall i
teorien kunnet reise visumfritt til andre
medlemsland i inntil 90 dager.115 Nigerianere kan dermed reise til transittbyene
som de siste 10-20 årene har fått en viktig
rolle i migrasjonen fra Vest-Afrika til
Europa. Disse er først og fremst Agadez i
Niger og Gao og Kayes i Mali. I disse
byene kommer migranter i kontakt med
menneskesmuglere som kan ta dem gjennom Sahara og mot Europa.
Menneskesmuglerne må ofte betale lokale kriminelle eller andre grupper som
kontrollerer områdene de reiser gjennom.
Dette gjelder blant annet tuaregene i
grenseområdet mellom Mali, Algerie og
Niger, som også selv driver menneske112
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Figur 5. Migrasjonsruter fra Nigeria til Vest-Europa.
Kilder: Okojie et al. (2003), Prina (2003) Smits (2001) samt upubpliserte resultater fra forskningsprosjektet Europe and the developing world:
Confronting migration pressure ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

smugling.116 I tillegg må menneskesmuglerne bestikke, politi, grensevakter og
andre myndighetspersoner på veien. Kostnadene ved én grensepassering kan beløpe
seg til flere tusen kroner per passasjer.117
Etter å ha krysset Sahara er de vanligste rutene videre til Europa med båt fra
Vest-Sahara til Kanariøyene, fra Marokko
til Spania og fra Tunisia eller Libya til
Italia. En annen rute er via Dakar og
116
117

Bensaâd 2003.
Bárbulo 2004b, Okojie, et al. 2003.

Kapp Verde-øyene til Kanariøyene. Tendensen de siste årene har vært at rutene
fra Vest-Sahara til Kanariøyene og fra
Libya til Italia er blitt stadig viktigere.
Nigerianere har vært representert sammen med en rekke andre nasjonaliteter i
begge disse strømmene. Spanske myndigheter frykter at det også skal bli flere
anløp på Kanariøyene av store båter direkte fra Vest-Afrika.118 Hittil har den
ulovlige innvandringen til Spania vært
118

Bárbulo 2004a.
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dominert av småbåter, mens Italia har
tatt imot en lang rekke skip med flere
hundre passasjerer.
Kvinner som er rekruttert av menneskehandlere og reiser til Europa gjennom Sahara gjør det som regel i følge med
såkalte trolleys, menn som har denne
spesielle rollen i menneskehandelsnettverket (jfr. Figur 4). Trolleys kan også
være ansvarlig for å organisere reiser med
fly der det for eksempel må foretas bestikkelser av flyplasspersonale.119 Ellers er
menneskesmuglere i Vest-Afrika som
oftest kjent under betegnelsen connection
men. De nigerianske menneskehandelsnettverkene bruker ofte menneskesmuglere av andre nasjonaliteter for å frakte
kvinnene deler av veien til Europa.
Mange nigerianske kvinner som reiser
til Europa gjennom Sahara blir gravide på
veien. Det kan skyldes at de må jobbe som
prostituerte underveis, at de blir voldtatt
eller tvunget til sex av politi, grensevakter
eller andre personer som utnytter deres
sårbarhet, eller simpelthen at reisen varer
i mange måneder og at de har et seksualliv i denne tiden.120 Det høye antallet
gravide afrikanske kvinner som er ankommet Spania i småbåter har vært
forklart ved at mange tror at dersom de
føder etter ankomst, er barnet og moren
garantert oppholdstillatelse. Dette kan ha
gjort at en del kvinner med hensikt blir
gravide.121
Reisen gjennom Sahara til Europa kan
ofte være svært langvarig, slitsom og
farlig. Det er ikke uvanlig å bruke måneder eller år, og mange blir sendt tilbake til
Nigeria før de når Europa. I 2004 ble for
eksempel 3400 personer utvist fra Marokko til Nigeria.122 For mange er situasjonen
den at de har klart å komme frem til
Europas yttergrense, men ikke klarer å
betale det det koster å smugles det siste
stykket inn i Europa.123 Blant afrikanerne
som er strandet i Marokko er det svært
mange nigerianere.124 Nigerianske

Figur 6. Asylsøknader fremmet av nigerianere
i Europa 1982–2004.
Kilde: UNCHR. Tall for 2004 er beregnet antall ved slutten av
året basert på antall søknader fra januar til september.

menneskesmuglere har imidlertid lykkes i
å etablere seg og ta kontroll over mye av
menneskesmuglingen fra Marokko til
Spania.125

Asylsøknader som fotfeste
Nigeria er blitt et stadig viktigere
opphavsland blant asylsøkere i Europa.
De siste tre årene har det årlige antallet
søknader ligget godt over 10 000 (Figur
6). I 2000 lå Nigeria på 17. plass på listen
over asylsaker. To år senere var Nigeria
steget til 7. plass på listen, og i 2004 var
Nigeria den femte mest tallrike nasjonaliteten blant asylsøkere i Europa.126 Figur
7, 8 og 9 viser fordelingen av nigerianske
asylsøknader i Europa de siste 15 årene.
På 1990-tallet var det først og fremst i
Storbritannia og Tyskland nigerianere
fremmet sine asylsøknader. Siden 2000 er
de fleste land i Europa blitt berørt, også
Norge. På noen få år er Irland gått fra å
være en ubetydelig destinasjon til å bli det
landet som mottar desidert flest asylsøkere fra Nigeria.
Nigerianske asylsøkere i Nederland har
ikke vært spesielt mange, men siden begynnelsen av 1990-tallet har de omfattet
mange enslige mindreårige jenter. Etter
125

Bárbulo 2003.
UNHCR 2003, 2004. Rangeringen for 2004
gjelder til og med tredje kvartal.
126
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Figur 7. Nigerianske asylsøkere 1990–1995.
Note: Land med færre enn gjennomsnittlig 10 søknader per år er ikke tatt med. Kilde: UNHCR.

Figur 8. Nigerianske asylsøkere 1995–1999.
Note: Land med færre enn gjennomsnittlig 10 søknader per år er ikke tatt med. Kilde: UNHCR.
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Figur 9. Nigerianske asylsøkere 2000–2004.
Note: Land med færre enn gjennomsnittlig 10 søknader per år er ikke tatt med. Gjelder til og med tredje kvartal 2004. Tall for Italia gjelder
til og med 2002. Kilde: UNHCR.

første ledd i mottaksapparatet ble disse
jentene plassert i fosterhjem rundt i landet, i likhet med andre mindreårige asylsøkere. De nigerianske jentene skilte seg
imidlertid ut ved at de ofte forsvant fra
sine fosterhjem kort tid etter ankomst,
uten å gi lyd fra seg. På midten av 1990tallet begynte dette å vekke betydelig
bekymring ettersom antallet forsvunne
jenter steg til flere hundre. Det viste seg
etter hvert at asylinstituttet ble brukt
systematisk av menneskehandlere for å få
afrikanske jenter inn i Nederland. Flere
av de nigerianske enslige mindreårige
asylsøkerne er senere blitt funnet igjen i
bordeller i Nederland, Belgia og Tyskland.127 Nigerianske jenter er også blitt
brakt inn i Storbritannia som enslige
mindreårige asylsøkere, forsvunnet fra
mottaksapparatet og begynt å jobbe som
prostituerte.128

Også voksne nigerianske prostituerte i
Nederland og Italia er blitt instruert av
menneskehandlerne om å søke asyl dersom grensepolitiet ble mistenksomme
overfor reisedokumentene, eller dersom
de blir stoppet av politiet. 129
Det er antatt at mange nigerianere har
søkt asyl i Europa under påskudd av å
komme fra andre, krigsherjede land, først
og fremst Liberia, Sierra Leone eller
Sudan. De som har angitt at de er nigerianere har blant annet vist til følgende
grunner for å søke asyl:
•
•
•
•
•

Politisk forfølgelse.
Forfølgelse på grunnlag av homofili.
Trusler relatert til«voodoo».
Overgrep fra shari’a-rettsvesenet .
Frykt for forfølgelse og represalier
etter å ha deltatt i opptøyer.
• Forfølgelse fra voldelige borgervernsgrupper eller «etniske militser» (Bakassi Boys, Egbesu Boys, mfl).

127
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128
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Mange av avslagene på nigerianske
asylsøknader er begrunnet med at Nigeria
er et stort land der disse truslene som
regel er av lokal betydning. Intern flukt
ses derfor som et alternativ for de aller
fleste. Av de 293 nigerianske asylsøknadene som er blitt behandlet i Norge i
årene 2002–04 er bare to innvilget. Tolv
har fått opphold på humanitært grunnlag
og de resterende 279 er avslått.

5.

Nigerianere i Europa

I 2001 hadde omkring 170 000 nigerianskfødte personer lovlig opphold i Europa.
Over halvparten av dem bodde i Storbritannia (Figur 10). Dette er et stort og
sammensatt innvandrersamfunn. Nigerias
medlemskap i Det britiske samveldet gjorde
det relativt enkelt for nigerianere å innvandre de første ti årene etter selvstendigheten. Mange flyktet til Storbritannia
under borgerkrigen 1967–70, og i 1971 var
allerede 27 000 nigerianere bosatt i Storbritannia. Dette tallet holdt seg relativt
stabilt til midten av 1980-tallet, da det
økonomiske sammenbruddet og den politiske undertrykkelsen i Nigeria førte til ny
utvandring. Mange nigerianere har også
kommet til Storbritannia for å studere.
Resten av nigerianerne i Europa er
spredt over en lang rekke land. Irland og
Tyskland har som nevnt mottatt mange
asylsøkere, og har i dag relativt store
nigerianske befolkninger. Den nigerianske befolkningen i Irland har vokst raskt
siden midten av 1990-tallet, til omkring
15 000 mennesker i 2004. Dette skyldes
blant annet den sterke økonomiske veksten som har tiltrukket seg nigerianere fra
Storbritannia og andre europeiske land.130
Italia har Europas nest største nigerianske befolkning. Ulovlig opphold er langt
vanligere i Sør-Europa enn i Nord-Europa,
og det er sannsynlig at det er betydelig
flere nigerianere i Italia enn de ca 25 000
som har oppholdstillatelse. På 1980-tallet
var det stor etterspørsel etter ufaglært
arbeidskraft i Italia, og nigerianere var del
av en større migrasjonsstrøm av både kvinner og menn fra Afrika sør for Sahara.131
Blant nigerianerne var det imidlertid
130
131

Helm 2004, Kómoláfé 2002.
Campani 1994.

svært få kvinner før slutten av 1980tallet.132 I løpet av 1990-tallet fikk nesten
20 000 nigerianere som oppholdt seg
ulovlig i Italia oppholdstillatelse gjennom
amnestier.133
I løpet av de siste årene har også Spania blitt et viktig destinasjonsland for
Nigerianere. Antallet lovlig bosatte nigerianere ble nesten fordoblet i perioden
2001–2003, til omtrent 10 000.134
Som det fremgår av kartet, er kvinneandelen blant nigerianerne i mange europeiske land så liten som en tredel eller
mindre. Italia er det eneste landet med en
klar overvekt av kvinner i den lovlig bosatte nigerianske befolkningen, mens
kjønnene er omtrent i balanse i Storbritannia, Irland og Frankrike.
Av de tre store folkegruppene i Nigeria,
er det yorubaene som er den største i
Storbritannia og Irland, mens igboene
sannsynligvis er i flertall i resten av Europa. Igboene er svært mobile innad i
Nigeria, og deres utstrakte nettverk er en
viktig ressurs også for internasjonal migrasjon.135 Blant nigerianske asylsøkere i
Norge rapporterer en stor andel at de er
igboer. Forøvrig er det som nevnt mange
nigerianere i Europa som tilhører den
etniske gruppen benin. I mange tilfeller
oppleves tilhørigheten til en etnisk gruppe
sterkere enn tilhørigheten til Nigeria,
også blant nigerianere i Europa.136
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Figur 10. Nigeriansk-fødte personer med lovlig opphold i Europa.
Kilde: Upubliserte tall fra folketellinger 2001. Tall for Tyskland, Italia og Spania gjelder nigerianske statsborgere i 2003 (Caritas/Migrantes
2004, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración 2004, Statistisches Bundesamt Deutschland 2004). Kvinneandelen for Italia er
regnet ut på bakgrunn av tall for 2000 (Carchedi et al. 2003)

Organisert kriminalitet
Det nigerianske nærværet i Europa har
omfattet forbindelser til organisert kriminalitet. Siden begynnelsen av 1990-tallet
har organiserte kriminelle nettverk fått
betydelig makt i Vest-Afrika. Disse nettverkene består i hovedsak av nigerianere,
og har blant annet basert sin vekst på
etablerte handelsnettverk i regionen og
bånd til de store vestafrikanske befolkningene i USA og deler av Europa.137
Tabell 1 viser hovedaktiviteter blant de
viktigste gruppene av organiserte kriminelle fra utenfor EU. Hovedaktivitetene
blant nigerianske organiserte kriminelle i
Europa er menneskehandel, narkotikakriminalitet og bedrageri. Tyrkiske og
russiske grupper, som også driver økonomisk kriminalitet, beskjeftiger seg i større
grad med hvitvasking av penger, mens de
nigerianske har spesialisert seg på bedra137

United Nations Office on Drugs and Crime 2002.

geri. Den nigerianske narkotikakriminaliteten er konsentrert om kokain og heroin.138 Selv om Nigeria ikke er noe produksjonsland for narkotika har det vært et
svært viktig land i internasjonal narkotikahandel siden 1970-tallet. Nigerias rolle
har først og fremst vært som transittland
for heroin på vei fra Asia til Europa og
Nord-Amerika, og for kokain på vei fra
Sør-Amerika til Europa.139
Nigerianske organiserte kriminelle er
et skoleeksempel på organisering etter en
nettverksmodell. Dette skiller seg fra for
eksempel hierarkiske organisasjonsmodeller som er vanlige blant kinesiske og
italienske grupper. Sentrale personer i
nigerianske nettverk er mennesker som
har spesielle ferdigheter, har pleiet viktige

138

Europol 2003, United Nations Office on Drugs
and Crime 2002.
139
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Tabell 1. Hovedaktiviteter i Europa blant organiserte kriminelle grupper fra utenfor EU.

Nasjonalitet

Vare
smugling

Våpensmugling

Narkotikasmugling og Menneskedistribusjon
handel

Albansk

9

9

Jugoslavisk

9

9

Tyveri
og ran

Økonomisk
Utpressing kriminalitet

9

Russisk
Tyrkisk

9

Nigeriansk
Marokkansk

9
9

9

9

9

Colombiansk

9

9

9

9
9

9

9

Kinesisk

9

Vietnamesisk

9

9

9
9

Kilde: Utarbeidet på bakgrunn av opplysninger fra Europol (2003).

kontakter (for eksempel med myndighetspersoner), eller har tatt initiativet til
samle en liten gruppe mennesker for å
drive kriminell virksomhet. Selv om disse
menneskene kan få stor innflytelse, har
de sjelden noen klart strukturert organisasjon under seg. Kortsiktige allianser
dannes rundt spesifikke prosjekter, og
nettverket som sådan er i stadig endring.
Til tross for at vestafrikanske kriminelle
nettverk er viktige i store deler av verden
er de ikke kjent under spesielle navn.140
De nigerianske nettverkenes løse organisasjonsform er ofte svært effektiv og
gjør det vanskeligere for politiet å bekjempe kriminaliteten. For det første er
de sentrale personene mindre synlige enn
i andre grupper. Dette forsterkes av at
nettverkene rundt spesifikke prosjekter
ofte omfatter personer som ikke selv er
nigerianere. For det andre er effekten av å
sette de sentrale personene ut av spill
ikke nødvendigvis så stor. Mens hierarkiske grupper kan reagere som et korthus
som raser, omstruktureres de nigerianske
gruppene raskt i nye konstellasjoner.141 I
Nederland har man for eksempel sett at
arrestasjoner av en rekke menneskehandlere ikke har hatt noen synlig effekt på
antallet nigerianske prostituerte i landet.142
140
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142
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Det finnes eksempler på koblinger mellom nigeriansk menneskehandel og narkotikakriminalitet, for eksempel ved at
madamens partner (madam’s black boy)
er involvert i narkotikahandel.143 Det er
imidlertid ikke vanlig med velorganiserte
kriminelle grupper som driver både menneskehandel og narkotikahandel, slik
enkelte østeuropeiske grupper gjør. Italiensk politi har de siste årene sett samarbeid mellom nigerianske kriminelle og
sigøynere i handelen med narkotika, men
forøvrig er det lite samarbeid mellom
nigerianske og andre grupper av organiserte kriminelle.144

Prostitusjon og menneskehandel
Siden begynnelsen av 1990-tallet har
menneskehandel og prostitusjon vært
viktige elementer i den nigerianske innvandringen til Europa. Nigerianske prostituerte blir ofte betraktet som mer
aggressive i sine forsøk på å tiltrekke seg
kunder enn prostituerte fra andre land.
Det har skapt konflikter med andre prostituerte at de jobber for lavere betaling
en «markedsprisen» og ofte er villige til å
ha ubeskyttet sex.
Det er anslått at 40–45 000 nigerianske
kvinner er blitt ofre for menneskehandel
de siste femten årene. Av disse er ca to

141
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Figur 11. Hovedområder for nigeriansk prostitusjon i Europa.
tredeler reist til Europa og den siste tredelen til Gulfstatene (først og fremst SaudiArabia og De forente arabiske emirater).145
Dette er naturlig nok svært usikre anslag.
Hvis de stemmer, innebærer det at 25–30
000 nigerianske prostituerte er kommet
til Europa siden slutten av 1980-tallet.
Italia er det landet i Europa som har
flest nigerianske prostituerte. Antallet er
blitt hevdet å være i størrelsesorden 10–
12 000 kvinner.146 Andre viktige land er
Nederland og Spania. Også i Tyskland,
Belgia, Storbritannia og Østerrike er den
nigerianske prostitusjonen av et betydelig
omfang (Figur 11). Nigeriansk menneskehandel ser også ut til å tilta i Frankrike.147
Det finnes eksempler på at nigerianske
menneskehandlere også rekrutterer kvinner fra andre afrikanske land til prostitusjon i Europa.148
145
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Handelen med nigerianske kvinner til
Italia begynte så smått i andre halvdel av
1980-tallet. Omkring 1991–1992 vokste
antallet betydelig. Da var det laveste
sjiktet i det italienske prostitusjonsmarkedet (gateprostitusjonen) dominert av
polske, rumenske, russiske og slovenske
kvinner. Mot slutten av 1990-tallet utgjorde svært unge kvinner fra Nigeria og
Albania størstedelen av de gateprostituerte i Italia.149 Anslag over andelen nigerianere blant de utenlandske prostituerte i
Italia har de siste årene variert fra omkring en firedel til over halvparten.150
Gateprostitusjonen i Italia finner ofte sted
utenfor sentrumsområdene, i utkanten av
byene eller på rasteplasser langs hovedveiene. Et sted der de prostituerte venter
på kunder kalles en joint. Nigerianske
kvinner har ofte de minst attraktive jointene, tildels langt ute på landet.
Den nigerianske prostitusjon i Italia er
først og fremst konsentrert i de velstående, nordlige regionene (Figur 12). Torino
149
150
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er det viktigste senteret for menneskehandelen, og første stoppested for mange
nigerianere som kommer til Italia. Regionen der Torino ligger utmerker seg ved at
hele 80 prosent av nigerianerne som er
registrert der er kvinner.151 De største
konsentrasjonene av nigerianske prostituerte utenfor Nord-Italia er Roma og
Napoli-området. Den lille byen Castevolturno om lag 4 mil nord for Napoli er blitt
et viktig knutepunkt for det nigerianske
samfunnet i Sør-Italia, inkludert den
nigerianske menneskehandelen. Etter et
jordskjelv i området i 1980 ble mange hus
delvis ødelagt, og fattige innvandrere
flyttet inn. Samtidig var det stor etterspørsel etter jordbruksarbeidere, og dette
førte til at flere innvandrere kom til området. Nigerianerne utgjorde et stort
antall, og var i utgangspunktet nesten
bare menn. Disse omstendighetene ga
nigerianerne et fotfeste som etter hvert
førte til etableringen av et større samfunn
og et knutepunkt for nigeriansk menneskehandel og annen kriminalitet.152
I området rundt Napoli setter Camorra-mafiaen begrensninger på hvor de
prostituerte kan arbeide, og krever ofte
leie for deres jointer.153 Også andre steder
i Sør-Italia der det finnes nigeriansk prostitusjon foregår den ofte på mafiaens premisser og mot betaling.154 Andre italienere
er involvert i menneskehandelen som husverter eller proforma-ektemenn for madamene. De albanske og nigerianske
menneskehandelsnettverkene ser ut til å
operere parallelt, uten samarbeid seg
imellom.155
En del av inntektene fra menneskehandelen brukes til å utvide virksomheten, for eksempel ved å «kjøpe» nye kvinner fra Nigeria. Det er imidlertid klart at
store summer også tilbakeføres til Nigeria
for å investeres der. Madamene lever ofte
enkelt i Italia, men bygger store hus i
Nigeria.156 Dette er en klar parallell mellom menneskehandel og andre former for
151
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Figur 12. Hovedområder for nigeriansk prostitusjon i Italia.

migrasjon: husbygging i opphavslandet er
noe som migranter over hele verden bruker penger på, enten det gjelder pakistanere i Norge, mexikanere i USA, eller
nigerianere i Italia.
Nest etter Italia er Nederland og Belgia
sannsynligvis det viktigste området for
nigeriansk prostitusjon. Nigerianske
kvinner gjorde seg gjeldende i prostitusjonsmiljøene i Amsterdam, Rotterdam og
Haag på midten av 1990-tallet. Mange av
dem var svært unge.157 Det utviklet seg et
differensiert marked med både mindreårige og voksne prostituerte fra Nigeria.
De mindreårige (i alderen 13–17) tjener to
til tre ganger mer per dag enn voksne
prostituerte. Selv om deres gjeld til menneskehandlerne i utgangspunktet ofte er
litt høyere enn gjennomsnittet blant de
voksne prostituerte, blir gjelden som regel
nedbetalt langt raskere.158 I Belgia var de
fleste nigerianske prostituerte for noen år
siden i overkant av 20 år gamle, men det
er blitt stadig vanligere med jenter ned i
15–16-årsalderen.159
157
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Også i Italia har gjennomsnittsalderen
blant nigerianske prostituerte sunket
betraktelig. På slutten av 1980-tallet og
begynnelsen av 1990-tallet var mange av
kvinnene over 25 år gamle, og en del
hadde barn. Siden midten av 1990-tallet
har kvinner i slutten av tenårene og første
halvdel av tyveårene dominert. Det ser
imidlertid ut til å være få mindreårige.
Blant nigerianske ofre for menneskehandel som er tatt hånd om av hjelpeapparatet har 1–2 prosent vært mindreårige, mot
10–15 prosent blant albanere, rumenere
og moldavere.160

Menneskehandelens dynamikk
Dette avsnittet bygger i hovedsak på
informasjon fra Italia. Organiseringen er
tildels noe annerledes i andre land, blant
annet på grunn av lokale forhold i prostitusjonsmarkedet og det nigerianske miljøets historiske utvikling.
Etter at nigerianske kvinner kommer
til Europa gjennom menneskesmuglingsnettverk er det som regel en madam som
tar hånd om dem, ofte i samarbeid med en
mannlig partner (madam’s black boy).
Dette er en samboer eller kjæreste som
tar seg av enkelte oppgaver i menneskehandelen. I de tilfellene der kvinnen ikke
har visst at hun skal jobbe som prostituert, blir hun ofte først klar over der noen
dager etter ankomsten når madamen tar
henne med for å kjøpe klær.161 Madamen
har vanligvis ansvar for å utstyre de prostituerte med arbeidsklær og kondomer,
mens kvinnene selv får oppgaven med
opplæring av nyankomne.
Kvinnene bor enten sammen med madamen eller i en annen leilighet der de
passes på av en controller. Dette er ofte en
tidligere prostituert som har betalt tilbake
sin gjeld og sparer penger til selv å starte
som madam. Konkurranse mellom kvinnene hos en madam kan også være et
viktig ledd i kontrollen. Enten kvinnene
bor sammen med madamen eller med en
controller kan det være svært trangt, med
mange kvinner i samme rom. Det er ikke
uvanlig at én madam kontrollerer 10–15
160
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kvinner. Leiligheten brukes til å sove og
se på TV mellom øktene.162
De nigerianske prostituerte jobber til
ulike tider, men ofte store deler av døgnet.
Utgifter til bolig, mat og betaling for jointen trekkes fra kvinnens inntekter. Dette
utgjør ofte 12–15 000 kroner i måneden.163
Resten brukes til å nedbetale gjelden.
Kvinnene har som regel minimal tilgang
til pengene de tjener, og får ikke lov til å
sende penger til Nigeria. Opposisjon mot
denne bestemmelsen er ofte en viktig
form for motstand blant de prostituerte.
De finner ut hvordan de kan lure unna
penger og komme i kontakt med noen som
kan sende dem til familien i Nigeria.164
Mange av madamene i Europa er svært
mobile, og har kontakt med madamer
andre steder i Europa. De prostituerte
flyttes ofte mellom byer eller på tvers av
landegrenser. Dette gjøres for å kunne
tilby kundene variasjon, forhindre at
kvinnene blir for fortrolige med sine
omgivelser, gjøre politiets arbeid vanskeligere, og unngå at kvinnene utvikler
nære forhold til sine kunder.165 Slike
forflytninger skjer enten ved at samme
madam kontrollerer kvinner på flere
steder, eller ved at kvinnene overføres
mellom madamer. Forflytningene kan
også skyldes ulikheter i lovgivning eller
praksis.
Mens de er bundet av utvandringspakten utsettes kvinnene ofte for ulike former for tvang og overgrep fra menneskehandlerne. Dette omfatter beslaglegging
av dokumenter, fysiske trusler og vold,
trusler mot familiemedlemmer, frihetsberøvelse, begrensninger på kommunikasjon
med andre, beslaglegging av inntekt, og
seksuelle overgrep.166 Av og til betaler
madamen i Nigeria lokale gjenger, såkalte
area boys, for å true kvinnenes familie
eller straffe dem dersom hun bryter pakten.167 Familiene til mindreårige prostituerte som er blitt tatt hånd om av hjelpe162
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apparatet i Europa er også blitt truet til å
samarbeide med menneskehandlerne for å
spore opp jentene.168
Voldelige overgrep er utvilsomt vanlige, men ingen regel eller nødvendighet i
den nigerianske modellen for menneskehandel. Den psykologiske kontrollen
menneskehandlerene har over kvinnene
gjør at voldsbruk ofte er overflødig. En
studie av en gruppe nigerianske prostituerte i Italia viste at under halvparten var
blitt truet med vold, betydelig færre var
blitt utsatt for vold, og de aller fleste
hadde ikke opplevd noen form for seksuelle overgrep fra menneskehandlernes side.
Dette står i kontrast til menneskehandel
med østeuropeiske kvinner.169
Albanske og andre østeuropeiske grupper i Italia ser ut til å ta etter nigerianerne i organiseringen av menneskehandelen
ved at kvinnene gis noe større frihet. Ved
å gjøre de prostituerte mer ansvarlige blir
de også i større grad delaktige i menneskehandelen. Det kan både gjøre det lettere
å kontrollere dem, og undergrave arbeidet
til politi og frivillige organisasjoner som
forsøker å bekjempe menneskehandelen.170
Selv om mange nigerianske prostituerte ikke utsettes for vold fra menneskehandlerne, er de utsatt for overgrep fra
kunder. Det er vanskelig å si om de nigerianske kvinnene opplever spesielt mye
vold fra kunder, men de er sårbare fordi
de utgjør det laveste sjiktet i det italienske
prostitusjonsmarkedet og betraktes med
forakt i deler av det italienske samfunnet.
Konkurrerende prostitusjonsgrupper
utgjør en annen voldstrussel. De nigerianske kvinnene konkurrer ofte med albanske og andre prostituerte om gode
jointer langs veiene, og de andre gruppenes halliker kan ta på seg å skremme bort
nigerianerne ved hjelp av vold. Der hvor
de kriminelle gruppene på prostitusjonsmarkedet ikke har noen arbeidsdeling seg
imellom er det de prostituerte som må
bære kostnaden.
Den nigerianske menneskehandelen er
ikke bare kjennetegnet av at den er kont-

rollert av kvinner, men også av at disse
kvinnene har ofte selv vært prostituerte.
Begge deler er viktig for forholdet mellom
madamen og de prostituerte. Som en ung
nigerianer som hadde arbeidet i Italia
uttrykte det, «når en kvinne ber deg om å
jobbe på gata godtar du det fordi hun er
som deg, hun har gjort det selv.»171 Forholdet mellom den prostituerte og madamen er ofte svært ambivalent. På den
ene siden er madamen ansvarlig for å
holde den prostituerte under slaverilignende forhold. På den annen side kan hun
hjelpe den prostituerte til å tjene penger
og etablere seg som madam etter at gjelden er betalt.
I Italia er madamene vanligvis i alderen 25–35 år.172 I Nederland finnes det
madamer helt ned i 19-årsalderen. De
kom selv til Nederland som barneprostituerte. Ofte inngikk de et proformaekteskap med en nederlandsk mann for å få
oppholdstillatelse og deretter etablere seg
med egne barneprostituerte fra Nigeria.173
Muligheten for å stige i gradene fra å
være prostituert til å bli controller og
etter hvert madam er en viktig motivasjon
for å holde ut. Etter hvert som nedbetalingen går mot slutten er det vanlig at den
prostituerte får litt større frihet både
økonomisk og sosialt. Madamen kan for
eksempel godta at de har et sosialt liv eller
bruker noen av pengene de tjener selv.
I noen tilfeller fremskyndes nedbetalingen av at kvinnen utvikler et forhold til
en kunde som påtar seg å betale hele eller
deler av den resterende gjelden.174 Det
hender at de to gifter seg. For kvinnens
del kan motivasjonen delvis ligge i utsiktene til å få oppholdstillatelse. Mens hjelp
fra en kunde kan korte ned tiden hun må
arbeide for en madam, kan det også sette
henne i et nytt avhengighetsforhold.
Selv om madamen kan øke gjelden som
straff for dårlig oppførsel, eller på andre
måter forlenge nedbetalingstiden, er det
som regel bare et spørsmål om tid før
pakten er avsluttet. Når gjelden er fullstendig nedbetalt markeres det ofte med
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en stor fest arrangert av madamen, eller
flere madamer i fellesskap. Alle kvinnene
inviteres, og den som har nedbetalt gjelden overrekker en gave til sin madam.175
Nedbetaling av gjelden er nødvendig,
men ikke tilstrekkelig for at en prostituert
kan leve et mer selvstendig liv i Europa.
Ofte mangler hun identifikasjonspapirer
og oppholdstillatelse, har liten kunnskap
om samfunnet, og mangler kvalifikasjoner
og kontakter for å kunne jobbe utenfor
prostitusjonsmarkedet. Etter å ha sett
relativt store pengesummer i omløp som
prostituert er det også vanskelig for mange
å slå seg til ro med de lave lønningene
som tilbys ufaglærte innvandrere uten
oppholdstillatelse på det ordinere arbeidsmarkedet. For mange er det også utenkelig
å reise tomhendt tilbake til Nigeria. Kontakt med andre nigerianere er avgjørende
i denne fasen, og de som lykkes i å etablere
seg på arbeidsmarkedet gjør det ofte som
ansatte i nigerianske småbedrifter, eller
ved å starte egen virksomhet. Typiske
nigerianske forretninger er afrikanske
matbutikker, frisørsalonger, telefonsentre
(der man kan ringe billig til utlandet),
videoutleie, reisebyråer og pengeoverføringssentre.176 Mange forblir imidlertid i
prostitusjonsmarkedet, enten som selvstendige prostituerte, controllere, eller
madamer, ikke minst på grunn av forventningene fra familien i Nigeria og
kvinnens eget ønske om å hjelpe dem.177
De siste årene har den nigerianske
menneskehandelsmodellen vært under
press innenfra. Det skyldes at spenningen
i en modell som kombinerer utbytting og
samarbeid etter hvert har blitt for store.178 Styrken i pakten mellom kvinnen og
hennes sponsor har ligget i at kvinnene
har respektert den så sterkt og samarbeidet om å etterleve den. Samtidig inneholder den et element av bedrageri, både i
forhold til hvordan den presenteres på
forhånd, og i forhold til hvordan den
settes ut i livet i Europa. Ofte er det for
eksempel umulig for kvinnen å få klare
svar på hvor mye hun har betalt, hvor
175
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stor gjelden egentlig er og hvor mye som
gjenstår å betale. Den tiltagende spenningen mellom kvinnene og menneskehandlerne, i kombinasjon med mer oppsøkende virksomhet fra politi og frivillige
organisasjoner, ser ut til å ha gjort det
vanskeligere for menneskehandlerne å
beholde kontroll. En konsekvens av dette
har vært økt bruk av vold.179
Organiseringen av menneskehandelen
har også endret seg etter hvert som flere
kvinner har nedbetalt gjelden. Mens det
tidligere var vanlig at disse kvinnene gikk
inn i de tradisjonelle rollene som controller
eller madam, har det de siste årene dannet
seg mer sammensatte hierarkiske organisasjoner med flere nivåer av madamer.180
Mange nigerianske prostituerte må reise tilbake til Nigeria mot sin vilje. Helt
siden begynnelsen av 1990-tallet har
italienske myndigheter fattet mellom
1200 og 2600 utvisningsvedtak mot nigerianere hvert år. Antallet effektuerte
utvisninger har vært langt lavere. I 2003
ble bare én av tre sendt ut av landet til
tross for at det foreligger en returavtale.181 Utvisninger fra Italia representerer
ikke desto mindre den desidert største
gruppen av ufrivillige ankomster fra
Europa som nigerianske myndigheter har
registrert (Figur 13).
Stadig flere av kvinnene som reiser tilbake til Nigeria etter å ha jobbet som
prostituerte i Europa, advarer andre
kvinner mot å reise.182 Dette er i ferd med
å bli et korrektiv til inntrykket av suksess
som skapes av de som returnerer med
penger og ofte er svært synlige i lokalsamfunnet. De siste årene har rekrutteringen
derfor i større grad foregått på landsbygda
i delstaten Edo. I tillegg til at unge kvinner i disse områdene har mindre kunnskap, er de ofte fattigere og er lettere
påvirkelige gjennom religiøse ritualer.183
Samme overgang fra byer til landsbygd
har funnet sted i rekrutteringen av albanske prostituerte til Italia.184
179

Carchedi, et al. 2003, Prina 2003.
Carchedi, et al. 2003.
181
Coslovi og Piperno 2004.
182
Carchedi, et al. 2003.
183
Prina 2003.
184
King og Zontini 2000.
180

Nigerianere i Europa | 31

Figur 13. Nigerianere returnert fra Europa 1999–2002.
Note: Tallene baserer seg på registreringer gjort av nigerianske myndigheter og er ikke nødvendigvis i samsvar med opplysninger om
effektuerte utvisninger fra det enkelte land i Europa. Kilde: (Okojie et al. 2003).

Forestillinger om voodoo
Da nederlandsk politi for alvor ble engasjert
i etterforskningen av nigeriansk prostitusjon på midten av 1990-tallet, ble de slått av
den ekstreme redselen mange av kvinnene
uttrykte, «pakkene» de var så opptatt av, og
ritualene de fortalte at de hadde gjennomgått. Ordet «voodoo» ble raskt etablert som
merkelapp for disse ukjente kreftene. Politiet, utlendingsmyndighetene og det sosiale
hjelpeapparatet utviklet en felles forståelse
av at okkulte trusler drev kvinnene til å bli
værende i slaveriliknende prostitusjon. De
fant ingen annen forklaring på kvinnenes
redsel, deres forsøk på å komme raskt
tilbake til prostitusjonsvirksomheten etter å
ha blitt «befridd» fra bordellene av politiet,
og de enorme problemene med å nå frem til
kvinnene med psykiatrisk behandling.
«Voodooen» ble en slags rasjonell forklaring
på kvinnenes irrasjonelle atferd.185

Alle de involverte partene kastet seg på
en voodoo-bølge med ulike motiv. For
politiet, som opprettet en egen etterforskningsgruppe med navnet «voodoo team»,
ble voodoo et sentralt element i kampen
mot menneskehandlere og halliker. For
advokater ble voodoo et viktig argument
for å underbygge kvinnenes maktesløshet
og rettferdiggjøre deres illegale opphold i
Nederland. Også det sosiale hjelpeapparatet bygget sitt arbeid på en tanke om at
jentene var drevet av voodoo og ikke
hadde noen egen vilje.186 Nederlandsk
media kastet seg over temaet med sensasjonspreget og sex-fiksert tilnærming.187 I
alle de berørte landene i Europa har kombinasjonen av voodoo, seksualitet, «slavehandel» og organisert kriminalitet appellert til media. Mens referanser til voodoo
har forekommet hyppig i dekningen av
nigeriansk menneskehandel, har det stort
sett båret preg av å gjenskape vestlige
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klisjeer snarere enn å formidle noen nyansert forståelse. 188
I et tilfelle oppdaget Nederlandsk politi
en «voodoo-pakke» som besto av en kolanøtt innpakket i papir, litt såpe, noen
urter, og en liten pose med piller. Politiet
var svært interessert i det siste, og kontaktet en Vest-Afrika-spesialist for å få
brakt på det rene hvorvidt voodooen
innebar tvungen narkotikatilvenning.
Antropologen kunne imidlertid fortelle at
pillene var merket med «chloroq.» og
formodentlig inneholdt det vanlige antimalariamiddelet klorokinin. I tillegg til å
brukes mot malaria, brukes klorokinin i
store mengder blandet med såpe som
abortfremkallende middel i deler av Afrika.
Dette eksemplet viser hvordan politiet selv
ble så besatt av tanket på voodoo at de
overtolket og misforsto bevismateriale.189
I økende grad ble trolldommen i seg
selv oppfattet som en trussel mot det
nederlandske samfunnet fordi den tilsynelatende fratok kvinnene egen vilje til
rasjonell atferd. De prostituerte som i
utgangspunktet ble betraktet som ofre,
ble etter hvert behandlet mer som menneskelige uttrykk for denne trusselen. De
ble gjenstand for en kroppsorientert etterforskning der arr, fargenyanser i huden,
spesielle frisyrer, og så videre ble gransket
og fotografert og tatt som bevis for at
kvinnen var utsatt for trolldom. Denne
behandlingen ble ofte opplevd som et
nedverdigende overgrep.190
Det er åpenbart at de lokale religiøse
tradisjonene og troen på magi har spilt en
viktig rolle i den prostitusjonsrelaterte
utvandringen fra Nigeria. Det er imidlertid lett å overdrive betydningen av de
konkrete ritualene. Kanskje er det riktigere å forstå det som en symbolsk forsegling av et løfte, der det er løftets ord som
er det sentrale og bindende.191

Utvandrerne og opphavslandet
I likhet med myndighetene i mange andre
afrikanske land har Obasanjo-regimet i
Nigeria begynt å se utvandrerne som en
viktig ressurs.192 Presidenten og andre
regjeringsmedlemmer har møtt nigerianere i utlandet og oppmuntrer til investeringer i Nigeria. Det er imidlertid en
betydelig utfordring å overbevise om at
utvandrernes penger trygt kan investeres
i Nigeria til tross for korrupsjon og politisk uro. Nigerianere i utlandet sender
imidlertid store pengebeløp til sine familier. På slutten av 1990-tallet utgjorde de
registrerte overføringene over en milliard
dollar i året.193
Nigerianske myndigheter har vært tilbakeholdne med å gi nigerianere i utlandet politisk innflytelse. Mens andre land
til og med har gitt eksil-befolkningen egne
seter i nasjonalforsamlingen inneholder
Nigerias grunnlov fra 1999 en rekke
hindringer for utvandrere som vil stemme
eller stille til valg.194
Nigerianere i utlandet har imidlertid
klart å spille en rolle i nigeriansk politikk.
Den viktigste organisasjonen, Association
of Nigerians Abroad (ANA) har arbeidet
aktivt for demokrati og mot menneskerettighetsbrudd i Nigeria. ANA var blant
annet viktig for å mobilisere det internasjonale samfunnet mot henrettelsen av
Ogoni-aktivisten Ken Saro-Wiwa i 1995.
Separatistbevegelsen MASSOB har også
betydelig støtte blant Igboer i utlandet
som ønsker løsrivelse av Biafra fra resten
av Nigeria.195 Den økende bruken av
internett blant nigerianere i utlandet har
vært viktig for deres engasjement i den
nigerianske samfunnsutviklingen. En
rekke nettsteder samler nigerianere til
debatt om nigeriansk kultur, politikk og
samfunnsliv.
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6.

Konklusjoner

Til tross for overgangen til demokratisk
styre er det et betydelig utvandringspress
i Nigeria. Noe av det som kjennetegner
Nigeria—bortsett fra størrelsen—er at
kriminalitet, korrupsjon og vold er sterkt
knyttet til hverandre og gjennomsyrer
samfunnet på en måte som tilsynelatende
overgår andre land i regionen. Ofte har
konfliktene og opptøyene en etnisk eller
religiøs dimensjon selv om de dypere
årsakene ligger i andre forhold. Den betydelige utvandringen fra Nigeria har skapt
nettverk, infrastruktur og en kultur omkring utvandring som både gjør utvandringsønsket mer utbredt og styrker folks
muligheter til å utvandre til tross for
hindringene. For mange må dette skje
med hjelp fra dokumentforfalskere, menneskesmuglere eller på annen måte i strid
med europeisk innvandringslovgivning.
Menneskehandelsnettverkene har
kunnet tilby unge kvinner å reise til Europa. Det har vært varierende grad av
bedrag i disse tilbudene. Selv om stadig
flere av kvinnene som rekrutteres er klar
over at de kommer til å jobbe som prostituerte, er de ofte ikke klar over forholdene det foregår under.
I Europa er koblingen til lokale religiøse
tradisjoner den siden av nigeriansk menneskehandel som har fått størst oppmerksomhet. Dette skyldes delvis at det er en
åpenbar forskjell fra den østeuropeiske
handelen med kvinner, delvis at det har
vært en grei «forklaring» på atferd som
har vært vanskelig å forstå, og ikke minst
at kombinasjonen av sex-handel og «voodoo» har appellert sterkt til media.
For å forstå dynamikken i nigeriansk
menneskehandel er det to andre forhold
som er minst like viktige som bruken av

lokale religiøs tradisjoner som pressmiddel.
Det første er utvandringspakten som
oppfattes som en sterkt bindende avtale
mellom to parter. Denne er ikke bare
befestet av de religiøse ritualene, men
også av forholdet til lokalsamfunnet i Nigeria. Paktens stilling blir åpenbart styrket
av at den—til tross for utbytting, svindel
og endrede forutsetninger underveis—
vanligvis opprettholdes i sine ytre rammer.
Det kommer en dag da gjelden er nedbetalt og kvinnen får mulighet til å tjene
egne penger.
Den andre viktige forholdet er organisasjonsformen som gjør at nettverkene
reproduserer seg selv. Madamenes stilling
overfor de prostituerte er ofte styrket av
at hun selv har vært prostituert, og kvinnenes mulighet til mobilitet innenfor menneskehandelsnettverket er viktig for å
kunne tjene penger etter at gjelden er nedbetalt. Ofte har de små muligheter til å
etablere seg på det ordinære arbeidsmarkedet i Europa, samtidig som det er uaktuelt å vende tomhendt tilbake til Nigeria.
Den sterke pakten og den selvreproduserende organisasjonsformen utgjør til
sammen et sterkt insentiv for å holde ut i
en situasjon med grov undertrykkelse
istedenfor å forsøke å bryte ut av den.
Denne rapporten har fokusert på menneskesmugling, menneskehandel, prostitusjon og organisert kriminalitet. Mange
av nigerianerne i Europa har ikke hatt
befatning med noe av dette. Alle rammes
imidlertid indirekte at så mange europeere forbinder nigerianere med prostitusjon
og kriminalitet og derfor møter dem med
skepsis.

Appendiks
Nigeriansk engelsk
Engelsk er Nigerias offisielle språk, og
snakkes som andrespråk av nesten alle
nigerianere. Litt over halvparten av befolkningen har hausa, igbo eller yoruba
som morsmål, og disse er også utbredte
andrespråk i henholdsvis nordlige, sørøstlige og sørvestlige deler av landet. I tillegg
finnes det ni andre store språk (som snakkes av mer enn én million mennesker) og
anslagsvis 400 mindre utbredte språk.
Engelsk snakkes i ulike former som
strekker seg fra standardengelsk til såkalt
nigeriansk engelsk og nigeriansk-engelsk
pidgin. Pidgin har en egen grammatikk og
en uttale som skiller seg mer fra standardengelsk enn tilfellet er med nigeriansk
engelsk. Det er store likheter mellom nigeriansk engelsk og pidgin og de tilsvarende
dialektene/språkene i andre de andre engelsktalende landene i Vest-Afrika, til tross
for at ingen av dem grenser til Nigeria.
Nigeriansk engelsk er preget av en karakteriskisk uttale, enkelte grammatikalske avvik og andre måter å ordlegge
seg på enn i standardengelsk. Til sammen
gjør det at språket kan være vanskelig å
forstå for nordmenn med normale engelskkunnskaper. Under avslutningen av
en rettssak i Oslo nylig berømmet dommeren den norske tolken for innsatsen, i
den tro at den nigerianske tiltalte hadde
snakket et afrikansk språk under hele
rettssaken, mens vedkommende i virkeligheten hadde snakket nigeriansk engelsk. Ordforråd og uttrykksmåter skilles
seg fra standardengelsk på flere måter:196
196

Eksemplene er i hovedsak hentet fra Blench
2003.

• Ord og uttrykk som er foreldede, men
forståelige i standardengelsk er i bruk i
nigeriansk engelsk (for eksempel men
of the underworld om kriminelle).
• Ord og uttrykk som ikke gir noen klar
mening i standardengelsk har en spesifikk betydning i Nigeriansk engelsk (for
eksempel see flower om å menstruere).
• Ord og uttrykk som har en utvidet
betydning i nigeriansk engelsk sammenlignet med i standardengelsk (for
eksempel passport både om pass og om
passbilder).
• Ord og uttrykk som har andre betydninger i stedet for eller i tillegg til betydningen i standardengelsk (for eksempel go-slow om rushtrafikk).
• Ord og uttrykk som er spesifikke for
nigeriansk engelsk (for eksempel kabukabu om pirat-taxier).

Ordliste
419 — Økonomisk bedrageri (fra nummeret
på den aktuelle paragrafen i straffeloven).
419 man — Nyrik nigerianer som antas å ha
skaffet seg rikdom ved å svindle utlendinger eller velstående nigerianere, eller ved
hjelp av narkotikahandel.
Agberos — Unge arbeidsløse menn som
oppholder seg ved transportknutepunkter
og ofte livnærer seg ved hjelp av utpressing
eller annen kriminell virksomhet. Brukes
av og til synonymt med area boys.
APC — Arewa Peoples’ Congress. Voldelig
hausa-dominert borgervernsgruppe i det
nordlige Nigeria.
Area boys — Unge menn uten fast arbeid med
tilknytning til kriminelle gjenger.
Bakassi Boys — Voldelig igbo-dominert borgerverngruppe aktiv i de sørøstlige delstatene. «Bakassi Boys» brukes av og til som
betegnelse på slike grupper generelt. Begrepet «The Real Bakassi» henviser til de
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opprinnelige borgervernsgruppene som
utelukkende bekjempet kriminalitet.
Benin — Folkegruppen som er i flertall i
delstaten Edo. Gruppen kalls også Edo.
Benin City er navnet på delstatens største
by, og området er fra gammelt av kjent som
kongedømmet Benin (ikke å forveksle med
Nigerias naboland Benin).
Bini — Alternativt navn på folkegruppen
Benin/Edo.
Cash madam — Handelskvinne i stor skala.
Coast — Byområder, i motsetning til landsbygda (He has gone to coast ~ Han har flyttet til byen)
Connection man — Mann som skaffer falske
dokumenter, ordner transport eller på annen måte legger til rette for menneskesmugling.
Controller — Kvinne som passer på prostituerte som ikke bor sammen med sin madam.
Dago — Et annet navn for trolley (mann som
eskorterer kvinner på vei til Europa).
Egbesu Boys — Voldelig ijaw-dominert borgervernsgruppe aktiv i Niger-deltaet.
Ethnic militia — Vanlig betegnelse på de
voldelige borgervernsgruppene som fremmer en etnisk gruppes interesse og bekjemper kriminalitet med ekstreme midler.
Blant de mest kjente er Bakassi Boys, Egbesu Boys, OPC og APC.
Free girl — Prostituert kvinne.
Free woman — Prostituert kvinne.
Harlot — Prostituert (Dette ordet er foreldet i
standard engelsk, men ikke i Nigeria)
Hisba — Borgervernsgrupper i det nordlige
Nigeria som håndhever shari’a-lovgivning i
lokalsamfunnene.
Hit — Å ha sex med en kvinne (He hit her
every day ~ han lå med henne hver dag).
Ijebu — Svindel, forfalskning (fra Yoruba).
Issue — Barn, avkom (He has many issues ~
han har mange barn).
Italio — Nigeriansk kvinne som reiser til
Italia og jobber som prostituert.
Joint — Fast plass der en prostituert venter på
kunder.
Juju — Lokal religiøs/magisk praksis. Juju er
også betegnelsen på en nigeriansk musikkform.
Love medicine — Magisk middel som brukes
av kvinner for å tiltrekke seg menn. Det
kan blant annet bestå av urter. Når det er
noe som spises eller drikkes, kalles middelet «love potion».
Madam’s (black) boy — Samboer/kjæreste og
assistent for kvinnelig nigeriansk menneskehandler i Europa.
Madam — Kvinne som organiserer menneskehandelen. Det finnes som regel én madam i Nigeria og én i Europa innenfor
samme nettverk.

Maman — Det samme som madam.
Mama Loa — Det samme som madam.
MASSOB — Movement for the Actualisation
of the Sovereign State of Biafra. Igbodominert separatistbevegelse som også
fungerer som en voldelig borgervernsgruppe i deler av det sørøstlige Nigeria.
Naija — Alternativt ord for Nigeria, også
brukt som adjektiv (Naija women
~Nigerianske kvinner).
Night-fighter — Prostituert.
Oba — Kongen av Benin i delstaten Edo.
Kongen bor i et palass i Benin City og har
fremdeles stor innflytelse, delvis knyttet til
lokale religiøse tradisjoner.
Ogun — Guddommen for jern og metall, som
blant annet knyttes til lykke og ulykker på
reiser.
Ohen — Prest innen de lokale religiøse tradisjonene i delstaten Edo.
Oluwole passport — Forfalsket pass. Oluwole
street er gaten i Lagos der forfalskningsvirksomheten er organisert.
OPC — O'odua People's Congress. Voldelig
yoruba-dominert borgerverngruppe aktiv i
de sørvestlige delstatene.
Paper boy — Mann som skaffer falske dokumenter.
Passport — Pass eller passfoto (I gave him
two passports ~ Jeg ga ham to passbilder).
Sister — Søster eller kvinne på omtrent
samme alder (høflig omtaleform).
Sponsor — Personen i menneskehandelsnettverket som betaler for en kvinnes reise til
Europa, og som kvinnen setter seg i gjeld
til. Ofte er sponsor og madam samme person.
Sugar-daddy — Eldre mann som støtter unge
kvinner økonomisk i bytte mot sex.
To camp — Å leie et rom for å selge sex.
Trolley — Mann som eskorterer kvinner på
vei til Europa. Disse kan være de samme
hele veien, eller ha ansvar for én etappe av
reisen, og tar hånd om nødvendige bestikkelser på veien.
Vodun — Vestafrikansk religiøst kultkompleks som blant annet kjennetegnes av transe frembrakt av trommer. Vodun har gitt
opphav til ordet «voodoo».
Voodoo — Lokal religiøs/magisk praksis.
Ordet brukes på mange ulike måter og har
en uklar betydning. I noen sammenhenger
henviser det til «ondsinnet» magi, som bare
er en liten del av de religiøse tradisjonene.
Bruken av ordet «voodoo» er ofte påvirket
av at det fremkaller bestemte assosiasjonene hos europeere. «Voodoo» brukes også av
nigerianske kristne som en nedsettende betegnelse på lokale religiøse tradisjoner.
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