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Inleiding 

De bedoeling van deze COI Focus is, een stand van zaken op te maken over de veiligheidssituatie in 

het noordoosten van Nigeria, in het bijzonder voor de periode van 28 maart 2018 tot 28 oktober 2020, 

de datum waarop het onderzoek werd afgesloten. Dit document heeft hoofdzakelijk betrekking op de 

staten Adamawa, Borno en Yobe. Deze COI Focus is een update van de COI Focus van 28 maart 2018 

over de veiligheidssituatie in verband met Boko Haram. 

Deze COI Focus bestaat uit acht delen. Het eerste deel bevat een korte geschiedenis van het conflict 

in het noordoosten van Nigeria, terwijl het tweede deel de huidige toestand ervan beschrijft. Het derde 

deel overloopt de voornaamste strijdende partijen van dit conflict, de interne afdelingen van Boko 

Haram, de problemen van de Nigeriaanse of buitenlandse veiligheidstroepen en de werking van de 

zelfverdedigingsgroepen. Het vierde deel beschrijft het geweld dat wordt gepleegd door deze 

strijdende partijen. Het aantal slachtoffers van dit conflict en de doelwitten van het geweld komen aan 

bod in het vijfde deel. De geografische verdeling van de incidenten, de bevolkingsverplaatsingen als 

gevolg van het geweld en enkele gevolgen voor het dagelijkse leven worden uiteengezet in de laatste 

drie delen. 

Deze COI Focus gebruikt cijfergegevens van het Armed Conflict Location & Event Data Project 

(ACLED), een Amerikaanse non-profitorganisatie die informatie over gewapende conflicten verzamelt, 

analyseert en in kaart brengt. Deze gegevens worden verzameld door ervaren onderzoekers, die een 

beroep doen op een brede waaier aan informatiebronnen en lokale, regionale en internationale 

organisaties. Voor Nigeria gaat het hoofdzakelijk om de volgende bronnen: Agence France-Presse 

(AFP), Blueprint, Business Day (Nigeria), Chris Kehinde Nwandu Nigeria, Concise News, Daily 

Champion, Daily Independent (Nigeria), Daily Leadership (Nigeria), Daily Post (Nigeria), Daily Trust 

(Nigeria), Desert Herald, GardaWorld, Guardian (Nigeria), HumAngle, Nigeria Herald, Inside Arewa 

(Nigeria), Legit, New Telegraph, News Chronicle, Nigeria Herald, Nigeria Punch, Nigerian Eye, Premium 

Times (Nigeria), Sahara Reporter, Sun (Nigeria), Telegram, This Day (Nigeria) en Vanguard (Nigeria). 

De databank van het ACLED is publiekelijk toegankelijk op de website van de organisatie. Ze wordt 

voortdurende geüpdatet en aangevuld zodra nieuwe informatie (over een al dan niet reeds 

geregistreerd incident) beschikbaar is.1 In deze COI Focus neemt Cedoca de cijfers over die het ACLED 

op 10 oktober 2020 voorstelde. De inventaris van het ACLED registreert het soort geweld, de 

betrokken actoren, een beschrijving van de incidenten, de plaats van de incidenten en het aantal 

doden.2 Volgens het ACLED weerspiegelen de verzamelde gegevens in zekere mate de prioriteiten van 

de media en van de organisaties en kan een onderschatting van het geweld bijgevolg niet worden 

uitgesloten.3 

In zijn Codebook licht het ACLED in detail toe welke methode wordt gebruikt voor de registratie en de 

permanente controle van de gegevens.4 Rekening houdend met deze methodologie, het encoderen en 

importeren van gegevens moeten we de cijfers van het ACLED beschouwen als een schatting van en 

een aanwijzing voor de tendensen op gebied van geweld die worden waargenomen tijdens een 

bepaalde periode. 

Verschillende humanitaire organisaties zoals Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van 

de Verenigde Naties (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) en het 

                                                
 

1 ACLED, Coding review Process, 10/04/2019, url  
2 ACLED, Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Codebook, 10/04/2019, url 
3 ACLED, Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). Guide for Media Users, 10/04/2019, url 
4 ACLED, Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Codebook, 10/04/2019, url 

https://www.acleddata.com/download/3705/
https://www.acleddata.com/download/2827/
https://www.acleddata.com/download/2820/
https://www.acleddata.com/download/2827/
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consortium van een dertigtal niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), Assessment Capacities 

Project (ACAPS), brengen ook regelmatig verslag uit van de situatie op het terrein. 

Bovendien werden de Nigeriaanse en de internationale pers uitgebreid geraadpleegd, net als de 

werken van verschillende academische onderzoekers. 

Cedoca volgt de veiligheidsomstandigheden in het noordoosten voortdurend op. Als er zich 

fundamentele wijzigingen of ontwikkelingen zouden voordoen die de situatie ter plaatse aanzienlijk 

veranderen, dan zal Cedoca deze COI Focus zo snel mogelijk bijwerken. 
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1. Korte geschiedenis 

Door de opstand van Boko Haram ontstond een van de grootste geweldzones in Afrika.5 Sinds 2009 

kwamen tienduizenden personen om het leven in Nigeria en werden meer dan twee miljoen anderen 

ontheemd als gevolg van deze opstand.6 De echte naam van de groep, die werd opgericht door de 

predikant Mohamed Yusuf in 2002, is Mensen die toegewijd zijn aan de verbreiding van het woord van 

de profeet en de jihad (Jama’atu Ahlis-Sunnah Lidda’awati Wal Jihad).7 De groep verzet zich tegen 

alles was beïnvloed wordt door het Westen, waaronder stemrecht en seculier onderwijs.8 Boko Haram 

hekelt armoede, ongelijkheid of slecht bestuur om zijn sociale basis te sensibiliseren.9 Het noordoosten 

van Nigeria, waarvan een kaart beschikbaar is in bijlage 1, is erg conservatief en de ideologie volgens 

welke verwestersing slecht is, vindt er nog altijd weerklank.10 Een korte beschiedenis van deze groep 

is beschikbaar in de COI Focus van 12 april 2016 over de situatie in het noordoosten. 

De opstand van Boko Haram was op twee manieren dodelijk, aangezien het antioproergeweld en de 

gespierde tactieken van de Nigeriaanse regering dood en vernieling zaaiden in de talrijke 

gemeenschappen die ze verondersteld werd te beschermen.11 

In 2015, op het hoogtepunt van zijn invloed en van zijn controle over het gebied werd Boko Haram 

door de Global Terrorism Index gerangschikt als de dodelijkste terreurgroep ter wereld, vóór 

Islamitische Staat (IS).12 

In augustus 2016 erkende IS Abou Mosab al-Barnaoui, de 22-jarige zoon van de stichter van Boko 

Haram, Mohamed Yusuf, als nieuwe leider. Bijgevolg werd de groep gesplitst in twee oorlogvoerende 

facties (zie punt 3.1.).13 

In 2018 waren de controlegebieden van Boko Haram zeer beperkt maar de groep bleef ontvoeringen, 

zelfmoordaanslagen en aanslagen op militaire en burgerdoelwitten plegen. De staat Borno werd het 

meest getroffen door het conflict.14 

Een heropleving van het geweld eind 2018 en begin 2019 leidde tot de verplaatsing van ongeveer 

60.000 personen en volgens de verantwoordelijken van de Verenigde Naties (VN) werden de 

technieken van de groep steeds gesofisticeerder.15 

Tussen juni 2011 en juni 2018 schat de Nigeria Security Tracker, een project dat geweld documenteert 

en in kaart brengt onder leiding van de Amerikaanse denktank Council on Foreign Relations, dat 37.530 

personen werden gedood in incidenten met Boko Haram, onder wie minstens 15.000 burgers, 18.000 

vermoedelijke Boko Haram-strijders en 2.000 overheidsactoren.16 

De veiligheidssituatie in het noordoosten van Nigeria blijft instabiel wegens de onophoudelijke 

aanvallen van talrijke gewapende niet-overheidsgroepen en antioproeroperaties van de Nigeriaanse 

gewapende troepen.17 Deze crisis treft vooral vrouwen, die worden benadeeld op gebied van onderwijs 

                                                
 

5 The Washington Post (Allen N., Lewis M., Matfess H.), 06/10/2014, url  
6 Foreign Policy (Afzal M.), 04/2020, url  
7 Pérouse de Montclos M.-A., 12/2014, url  
8 AI, 29/01/2015, url  
9 Boston University - African Studies Center (Brown B. B.), 22/05/2014, url  
10 IRIN (Hassan I.), 24/05/2017, url  
11 Campbell J., Page M. T., 2018 
12 CNN (Pisa K., Hume T.), 19/11/2015, url  
13 OESO, CSAO, 2020, url ; Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 
14 CFR (Campbell J., Harwood A.), 20/08/2018, url 
15 Verenigde Naties, 05/02/2019, url  
16 CFR (Campbell J., Harwood A.), 20/08/2018, url 
17 UNHCR, 31/03/2020, url 

http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/10/06/the-boko-haram-insurgency-by-the-numbers/
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/04/FP_20200507_nigeria_boko_haram_afzal.pdf
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ETU_4211_0007
http://www.amnesty.org/en/news/boko-haram-glance-2015-01-29
http://www.bu.edu/africa/files/2014/05/Boko-Haram-Teaching-Resource.pdf
https://www.irinnews.org/opinion/2017/05/24/boko-haram-down-far-out
https://edition.cnn.com/2015/11/17/world/global-terror-report/
https://doi.org/10.1787/02181039-en
https://undocs.org/fr/S/2020/652
https://www.cfr.org/article/boko-harams-deadly-impact
https://news.un.org/en/story/2019/02/1031991
https://www.cfr.org/article/boko-harams-deadly-impact
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sgbv_report_2020f.pdf
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en economische opportuniteiten en op wie een van de hoogste percentages op gebied van kinder- en 

moedersterfte van toepassing is.18 

2. Huidige toestand van het conflict 

De belangrijkste militaire fasen van de opmars van Boko Haram van 2003 tot 2020 zijn opgenomen 

in kaartvorm in bijlage 2. 

In 2013 werd de noodtoestand uitgeroepen in de staten Adamawa, Borno en Yobe. De noodtoestand 

liep ten einde in 2015 maar geen enkele officiële mededeling bevestigde de opheffing ervan. In juli 

2020 merkt de secretaris-generaal van de Verenigde Naties echter op dat het aantal checkpoints van 

de veiligheidstroepen aanzienlijk daalde tussen januari 2017 en december 2019. Bijgevolg genoot de 

bevolking van deze drie staten een grotere bewegingsvrijheid.19 Als gevolg van het grotere aantal 

illegale checkpoints van de rebellen op de wegen van de staat Borno in juli, augustus en september 

2020 neemt de onveiligheid in de regio echter toe volgens het ACAPS.20 

In augustus 2019 opteerden de Nigeriaanse veiligheidstroepen voor een nieuwe strategie, die van de 

super camps, reuzenkampen, “qui consiste à retirer les bases opérationnelles avancées pour regrouper 

les contingents dans des camps fortifiés moins nombreux mais plus grands”.21 In veel zones gingen 

deze overheidstroepen dus weg, buiten de stedelijke agglomeraties, waardoor Boko Haram “bijna 

ongehinderd” kon bewegen.22 

Marc-Antoine Pérouse de Montclos, Nigeriaspecialist en professor aan het Institut français de 

géopolitique (Université Paris 8), maakt in juli 2020 de volgende analyse: 

“De ce point de vue, les combats contre Boko Haram, évoquent alors le cas assez classique d’une 

guerre dite asymétrique où, faute de véritables lignes de front, les rebelles tiennent les campagnes 

pendant que les forces gouvernementales sont retranchées dans des villes d’où elles ne sortent 

qu’avec de gros convois blindés. A l’exception des chefs-lieux administratifs, les armées de la 

coalition antiterroriste ne contrôlent ainsi pas les territoires où elles sont déployées et elles ont 

généralement adopté une position défensive au lieu de passer à l’offensive. Pire, elles ont souvent 

refusé d’envoyer des renforts à découvert lorsque des informateurs ou les djihadistes eux-mêmes 

les prévenaient à l’avance des assauts à venir.”23 

Marc-Antoine Pérouse de Montclos constateert een zekere veerkracht bij de gewapende bendes. Deze 

veerkracht wordt verklaard door lokale plunderingen en in mindere mate door de internationale steun, 

ondanks de aanzienlijke slachtoffers in hun gelederen. Bovendien zijn de strijders van Boko Haram 

mettertijd harder geworden en de zwakheid van de staten langs het Tsjaadmeer verergert en verlengt 

het conflict “en permettant à de petites bandes armées de tenir dans la durée en dépit de leur 

criminalisation et de leur dépolitisation.”24 

Van hun kant 

“[…] les insurgés agissent comme des maquisards ou ce qu’un ancien militaire australien, David 

Kilcullen, appelle des ‘guérilléros par accident’, c’est-à-dire des rebelles qui se soulèvent pour 

résister à l’invasion de leur territoire et non parce qu’ils veulent conquérir le monde. Craignant 

                                                
 

18 Campbell J., Page M. T., 2018 
19 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 
20 ACAPS, 28/09/2020, url 
21 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 
22 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url ; IFRI (Pérouse de Montclos M.-A.), 07/2020, url 
23 IFRI (Pérouse de Montclos M.-A.), 07/2020, url 
24 IFRI (Pérouse de Montclos M.-A.), 07/2020, url 

https://undocs.org/fr/S/2020/652
https://www.acaps.org/country/nigeria/crisis/complex-crisis
https://undocs.org/fr/S/2020/652
https://undocs.org/fr/S/2020/652
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/boko_haram_et_les_limites_du_tout-repressif_au_nigeria_-_de_nouvelles_perspectives.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/boko_haram_et_les_limites_du_tout-repressif_au_nigeria_-_de_nouvelles_perspectives.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/boko_haram_et_les_limites_du_tout-repressif_au_nigeria_-_de_nouvelles_perspectives.pdf
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d’être écrasés par un ennemi plus puissant qu’eux, les combattants de Boko Haram sont ainsi 

motivés par des griefs locaux sans pour autant avoir l’intention de détruire l’Occident. Poussés dans 

leur retranchements, certains d’entre eux poursuivent aussi la lutte car ils imaginent ne pas avoir 

d’autres choix que d’être tué ou de tuer. 

Invisibles, les insurgés se cachent dans la population et savent échapper aux forces de sécurité en 

franchissant des frontières poreuses […]. Très mobiles, ils mènent souvent leurs attaques en moto 

et n’ont pas les moyens de tenir des villes, à l’instar de l’État islamique en Irak et en Syrie 

aujourd’hui. En brousse, leur tactique de harcèlement vise plutôt à couper les sources de 

ravitaillement des forces de sécurité et à tester les délais de réaction de leurs armées de l’air. Ils 

mènent de grosses attaques lorsqu’ils sont supérieurs en nombre et qu’ils sont assurés de pouvoir 

déloger les militaires d’une position affaiblie et dépourvue de couverture aérienne.”25 

De Boko Haram-groep en de Nigeriaanse troepen plegen vaak internationale misdrijven in het 

noordoosten van Nigeria volgens Amnesty International (AI), dat eraan toevoegt dat “bijna alle 

inwoners van de regio getroffen worden” door dit conflict.26 

In juli 2020 meent de secretaris-generaal van de Verenigde Naties dat de twee facties van Boko 

Haram27 nog altijd “een ernstige bedreiging vormen, met een langdurige humanitaire crisis en 

algemene schendingen van de mensenrechten tot gevolg”. Deze situatie heeft ook betrekking op de 

regio’s van de aangrenzende landen van het noordoosten van Nigeria: de regio Extrême-Nord 

(Kameroen), de regio Diffa (Niger) en de provincie Lac (Tsjaad).28 

3. Strijdende partijen 

De gegevens van het Nigeria Watch-project, een databank gewijd aan het geweld in Nigeria, wijzen 

erop dat de voornaamste protagonisten van het dodelijke geweld in Nigeria voor 2019 

verantwoordelijk zijn voor in totaal 11.277 doden. De meeste slachtoffers werden gedood in 

criminaliteitsincidenten en de onderstaande grafiek toont dat 3.680 overlijdens werden toegeschreven 

aan incidenten waarbij gewapende bendes waren betrokken. Het leger was ook betrokken bij 

incidenten die het leven kostten aan 2.978 personen, waarvan de meesten vermoedelijke leden van 

de rebellen van het noordoosten en van de bandieten van het noordwesten waren. De moslimgroepen, 

voornamelijk Boko Haram en de Islamic State's West Africa Province (ISWAP), waren betrokken bij 

incidenten die het leven kostten aan 2.838 personen, volgens deze databank. Ten slotte waren 

politieke organisaties en sektarische groepen betrokken bij incidenten waarbij respectievelijk 1.905 

en 546 personen werden gedood.29 

 

                                                
 

25 IFRI (Pérouse de Montclos M.-A.), 07/2020, url 
26 AI, 27/05/2020, url  
27 De interne afdelingen van Boko Haram worden behandeld in punt 3.1. 
28 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 
29 Nigeria Watch, 18/02/2020, url 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/boko_haram_et_les_limites_du_tout-repressif_au_nigeria_-_de_nouvelles_perspectives.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR4423222020FRENCH.PDF
https://undocs.org/fr/S/2020/652
http://www.nigeriawatch.org/media/html/NGA-Watch-Report19Final.pdf


 

 

Nigeria. Veiligheidssituatie in het noordoosten  

20 november 2020 (update) 

 

 

 
Pagina 9 van 44

 
    

  

 

 

Voornaamste protagonisten van het geweld in Nigeria in 2019 volgens Nigeria Watch30 

3.1. Boko Haram 

Abubakar Shekau, leider van Boko Haram, zwoor trouw aan IS in maart 2015 en Boko Haram 

veranderde zijn naam in de West-Afrikaanse provincie van IS (ISWAP). De trouw is van korte duur en 

een jaar later erkent IS Abu Mus'ab al-Barnawi31 (die de zoon van Mohamed Yusuf zou zijn) als de de-

factoleider van de beweging.32 IS verwijt Abubakar Shekau zijn brute methoden, met name het gebruik 

van kinderen voor zelfmoordaanslagen.33 

Als reactie en als gevolg van interne machtsstrijden en de verandering van loyaliteit blaast Abubakar 

Shekau in augustus 2016 Jama'at Alhul Sunnah Lidda'wati wal Jihad, de oorspronkelijke naam van 

Boko Haram, nieuw leven in. De groep wordt dus gesplitst in twee facties, de ene onder leiding van 

Abubakar Shekau (Jamaatou Ahl es-Sunna lid-Daawaati wal-Jihad), actief in de staat Borno langs de 

Kameroen-Nigeriagrens, de andere onder leiding van al-Barnawi (ISWAP), actief op de eilanden van 

het Tsjaadmeer langs de grens met Niger en aanwezig in de staat Yobe en in sommige delen van het 

centrum-zuiden van de staat Borno.34 

Deze twee facties worden hieronder kort beschreven. Een derde factie genaamd Ba Koura ontstaat in 

201935 maar hierover is weinig informatie beschikbaar. 

Marc-Antoine Pérouse de Montclos (Université Paris 8) weerlegt echter het idee dat Boko Haram in 

2016 in tweeën zou zijn gesplitst, in een groep die trouw zou zijn gebleven aan Abubakar Shekau, en 

een groep dissidenten die trouw zwoor aan IS. Volgens hem “la structure de commandement a 

littéralement explosé en diverses factions menées par des seigneurs de guerre qui passent une bonne 

partie de leur temps à s’entretuer”.36. Volgens de onderzoeker “beaucoup d’analyses tablent plutôt sur 

                                                
 

30 Nigeria Watch, 18/02/2020, url  
31 Zijn echte naam is Abu Musab Habeeb bin Muhammad bin Yusuf, bijgenaamd Al-Barnawi (“le Bornouan”): IFRI 
(Pérouse de Montclos M.-A.), 07/2020, url 
32 OESO, CSAO, 2020, url ; Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 
33 OCP Policy Center (Bassou A., Guennoun I.), 01/2017, url  
34 OESO, CSAO, 2020, url ; Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 
35 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 
36 IFRI (Pérouse de Montclos M.-A.), 07/2020, url 

http://www.nigeriawatch.org/media/html/NGA-Watch-Report19Final.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/boko_haram_et_les_limites_du_tout-repressif_au_nigeria_-_de_nouvelles_perspectives.pdf
https://doi.org/10.1787/02181039-en
https://undocs.org/fr/S/2020/652
http://www.ocppc.ma/sites/default/files/OCPPC-PB1701v2.pdf
https://doi.org/10.1787/02181039-en
https://undocs.org/fr/S/2020/652
https://undocs.org/fr/S/2020/652
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/boko_haram_et_les_limites_du_tout-repressif_au_nigeria_-_de_nouvelles_perspectives.pdf
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le lent pourrissement d’un conflit de basse intensité qui va continuer de gangréner l’ensemble de la 

région pendant de longues années”.37 

In een interview met het tijdschrift Jeune Afrique (JA) in februari 2019 spreekt Vincent Foucher, 

onderzoeker politieke wetenschappen bij het laboratorium Les Afriques dans le monde (LAM), over 

“grijze zones” waar de twee bovengenoemde voornaamste facties naast elkaar lijken te bestaan.38 

Hoe dan ook kunnen de waarnemers niet exact zeggen in welke mate een van de facties van Boko 

echt het grondgebied beheerst.39 

De twee afdelingen zijn herhaaldelijk met elkaar in conflict gekomen40 maar volgens een rapport van 

juli 2020 van de Internationale Federatie voor de Mensenrechten (FIDH), de Association tchadienne 

pour la promotion et la défense des droits de l’homme (ATPDH) en de Ligue tchadienne des droits de 

l’homme (LTDH) lijken ze een niet-aanvalspact te hebben gesloten.41 

De onderstaande kaart onderscheidt de invloeds- en de aanwezigheidszones van deze facties: 

 

Boko Haram-facties, duurzame aanwezigheids- en invloedzones volgens de International Crisis Group (ICG)42 

In 2020 stellen verschillende waarnemers vast dat Boko Haram zich uitbreidt naar het noordwesten 

van het land door te profiteren van lokale conflicten en lacunes op gebied van staatsveiligheid.43 

                                                
 

37 IFRI (Pérouse de Montclos M.-A.), 07/2020, url 
38 JA (Diallo F.), 12/02/2019, url 
39 CFR (Campbell J.), 23/01/2020, url 
40 AFP via LLB, 07/09/2016, url ; AFP via JA, 23/12/2017, url 
41 FIDH, LTDH, ATPDH, 07/2020, url  
42 ICG, 07/07/2020, url 
43 ISS (Malik S.), 03/08/2020, url ; ACAPS, 24/07/2020, url ; ICG, 18/05/2020, url  

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/boko_haram_et_les_limites_du_tout-repressif_au_nigeria_-_de_nouvelles_perspectives.pdf
https://www.jeuneafrique.com/731668/politique/nigeria-boko-haram-affaibli-par-les-troupes-de-buhari-a-gagne-en-qualite-tactique/
https://www.cfr.org/blog/borno-state-increasingly-isolated-boko-haram-threatens-roads
http://www.lalibre.be/actu/international/nigeria-combats-entre-factions-rivales-de-boko-haram-57d0357d35701f2d11712af3
http://www.jeuneafrique.com/505069/politique/casernes-et-villages-pilles-attentats-suicides-boko-haram-redouble-les-attaques-au-nigeria/
https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_-_tchad756f.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/291-mnjtf-boko-haram%20(1).pdf
https://issafrica.org/fr/iss-today/linsecurite-croissante-au-nigeria-offre-des-possibilites-dexpansion-a-boko-haram
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200723_acaps_short_note_northwest_banditry_crisis_nwbc_nigeria.pdf
https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/288-violence-nigerias-north-west-rolling-back-mayhem
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De banden, vooral de operationele connecties, tussen Boko Haram en Al Qaeda worden besproken 

binnen de wetenschappelijke gemeenschap: de analist Jacob Zenn benadrukt het bestaan van deze 

banden44, andere specialisten en adviseurs, onder wie Pérouse de Montclos, wijzen ze af.45 

3.1.1. Jamaatou Ahl es-Sunna lid-Daawaati wal-Jihad 

Van januari 2017 tot december 2019 was de Jamaatou Ahl es-Sunna lid-Daawaati wal-Jihad-factie 

voornamelijk actief in het zuiden van Borno volgens de Verenigde Naties.46 Eind 2019 meende de 

secretaris-generaal van de Verenigde Naties dat deze factie voornamelijk actief was in bepaalde zones 

van Local Government Area’s (LGA) in het zuiden van Borno, waar humanitaire hulpverleners toegang 

hebben.47 

Volgens een rapport van de FIDH, de LTDH en de ATPDH van juli 2020 is deze factie gestationeerd in 

het Sambisa-bos en in de Mandara-bergen. Ze zou uit ongeveer 2.000 strijders bestaan.48 

Volgens AI dwingt in het bijzonder de factie onder leiding van Abubakar Shekau ouders, jongens en 

meisjes aan haar af te staan of personen die proberen te ontsnappen, te doden.49 

Deze factie zou ook op gebied van voedselveiligheid onder spanning staan. Bijgevolg pleegt ze in 2020 

talrijke plunderingen, meer dan de vorige jaren.50 

3.1.2 West-Afrikaanse provincie van Islamitische Staat (ISWAP) 

Abu Mus'ab al-Barnawi werd in maart 2019 vervangen door Abu Abdullah Idris bin Umar. Die werd in 

februari 2020 gedood. Sindsdien zou een zekere Lawan Abubakar als leider tevoorschijn zijn 

getreden.51 Het rapport van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties van juli 2020 wijst erop 

dat een andere leider aan het hoofd van deze factie in maart “semble avoir conduit à une approche 

plus extrême. Au cours de la période considérée [de janvier 2017 à décembre 2019], plusieurs villages 

et villes du nord de Borno, près du bassin du lac Tchad, ont été envahis et capturés par ce groupe”.52 

Op 23 februari 2020 werd deze groep ingeschreven op de lijst van de Veiligheidsraad van de Verenigde 

Naties betreffende de sancties tegen IS en Al Qaeda.53 

Deze factie onderscheidt zich van de eerste “en attaquant principalement les forces de sécurité avec 

des tactiques sophistiquées et en tentant de gagner le cœur et l’esprit des populations civiles, comblant 

ainsi un vide dans l’autorité de l’État”.54 Ze probeert de mensen er bijvoorbeeld van te overtuigen, 

naar de controlegebieden te gaan door te stellen dat de overlevingskansen er beter zijn.55 

De organisaties FIDH, LTDH en ATPDH beweren in juli 2020 dat deze tak de meest actieve is in de 

regio van het Tsjaadmeer en dat hij een deel van de landelijke gebieden, de eilanden van het meer 

en verschillende plaatsen van de Nigeriaanse kust beheerste.56 

                                                
 

44 Zenn J., 2012 
45 Higazi A., et al., 2018, url  
46 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 
47 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 
48 FIDH, LTDH, ATPDH, 07/2020, url 
49 AI, 27/05/2020, url 
50 AI, 27/05/2020, url 
51 IFRI (Pérouse de Montclos M.-A.), 07/2020, url 
52 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 
53 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 
54 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 
55 ISPI (Foucher V.), 19/03/2020, url 
56 FIDH, LTDH, ATPDH, 07/2020, url  

https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers18-05/010072544.pdf
https://undocs.org/fr/S/2020/652
https://undocs.org/fr/S/2020/652
https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_-_tchad756f.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR4423222020FRENCH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR4423222020FRENCH.PDF
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/boko_haram_et_les_limites_du_tout-repressif_au_nigeria_-_de_nouvelles_perspectives.pdf
https://undocs.org/fr/S/2020/652
https://undocs.org/fr/S/2020/652
https://undocs.org/fr/S/2020/652
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/jihadi-proto-state-lake-chad-basin-25441
https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_-_tchad756f.pdf
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In een artikel van maart 2020 beweert Vincent Foucer (LAM) echter dat de ISWAP deze “proto-state” 

beheert in en rond het grootste gedeelte van het zuidwestelijke gebied van het Tsjaadmeer, 

gezondheidszorg biedt, prijzen reguleert en belastingen heft. Deze factie blijft ook permanent 

aanwezig in het Alagarno-bos, aan de grens tussen de staten Borno en Yobe. Ze is in staat, 

ontheemden uit het binnenland aan te trekken als tijdelijke arbeidskrachten of als niet-militante 

inwoners. Veel burgers steunen de ISWAP niet maar vinden haar betrouwbaar en verkiezen haar boven 

de levensomstandigheden in de ontheemdenkampen.57 

Vincent Foucher (LAM) verklaart dat de ISWAP opnieuw de banden aanhaalde met de bevolking van 

het gebied van het Tsjaadmeer, deze “proto-state” oprichtte en zich focust op militaire doelwitten. De 

groep breidde zijn militaire capaciteiten uit in de loop der jaren, viel steeds grotere militaire basissen 

aan en gaf blijk van veerkracht ten opzichte van de tegenaanvallen van de Nigeriaanse troepen.58 In 

november 2018 bijvoorbeeld veroverde deze factie de stad en de Nigeriaanse legerbasis Baga, op de 

oevers van het Tsjaadmeer. Dit was een krachtig symbool, aangezien het hoofdkwartier van een sector 

van de Multinational Joint Task Force (MNJTF) in Baga gevestigd was (zie punt 3.3.).59 

Vincent Foucher meent ook dat deze tak “ne peut durablement tenir les grandes localités parce qu’ils 

seront bombardés par les aviations du Nigeria et de ses voisins. Alors quand ils attaquent les bases 

militaires, ils pillent et évacuent. Comme ils n’ont pas encore de solution face à la menace aérienne, 

ils font du jihad rural”.60 

Volgens het rapport van de organisaties FIDH, LTDH en ATPDH van 2020 probeert deze factie de 

burgers dus te verleiden: 

“Elle n’attaque plus les villages situés sur les îles pour obliger leurs habitants à les suivre. Elle tente 

désormais de ‘gagner les cœurs et les esprits’. Plutôt que de s’accaparer ou d’interdire un secteur 

d’activité (comme ce fut le cas par le passé), elle les encadre en imposant des taxes souvent 

inférieures à celles pratiquées par les forces armées ou les autorités locales. Parfois, le groupe 

armé offre même aux populations des services de base dans les domaines de la santé, de la justice 

et de l’éducation. 

Cette stratégie semble payante. Longtemps effrayées par la réputation de Boko Haram, les 

populations qui vivent dans la zone du lac côté nigérian semblent penser qu’il est possible, 

aujourd’hui, de vivre dans des territoires contrôlés par le groupe armé. De nombreux déplacés 

affirment même plus souvent craindre les exactions de l’armée nigériane que les violences des 

insurgés.”61 

Eind 2019 oordeelde de secretaris-generaal van de Verenigde Naties dat “certaines régions du nord 

de l’État de Borno étaient le théâtre d’opérations de cette faction mais restaient toujours accessibles 

aux travailleurs humanitaires. D’autres zones de gouvernement local, également sous l’influence de 

ce groupe, étaient totalement inaccessibles”.62 

Volgens Marc-Antoine Pérouse de Montclos (Université Paris 8) is deze factie “en proie à d’inextricables 

luttes fratricides.”63 

                                                
 

57 ISPI (Foucher V.), 19/03/2020, url 
58 ISPI (Foucher V.), 19/03/2020, url 
59 BBC, 28/12/2018, url 
60 JA (Diallo F.), 12/02/2019, url 
61 FIDH, LTDH, ATPDH, 07/2020, url 
62 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 
63 IFRI (Pérouse de Montclos M.-A.), 07/2020, url 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/jihadi-proto-state-lake-chad-basin-25441
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/jihadi-proto-state-lake-chad-basin-25441
https://www.bbc.com/news/world-africa-46705837
https://www.jeuneafrique.com/731668/politique/nigeria-boko-haram-affaibli-par-les-troupes-de-buhari-a-gagne-en-qualite-tactique/
https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_-_tchad756f.pdf
https://undocs.org/fr/S/2020/652
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/boko_haram_et_les_limites_du_tout-repressif_au_nigeria_-_de_nouvelles_perspectives.pdf
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3.2. Nigeriaanse veiligheidstroepen 

Fulan Nasrullah, een voormalige sympathisant van Boko Haram die adviseur werd, geeft toe dat hij 

het moeilijker vindt het aantal Nigeriaanse militairen te schatten die betrokken zijn bij het conflict, 

dan het aantal rebellen. De cultuur van geheimhouding, het deserteren, het verlaten van wachtposten 

of “spooksoldaten” die alleen op papier bestaan om soldij te krijgen, maken deze schatting namelijk 

moeilijk.64 

Marc-Antoine Pérouse de Montclos (Université Paris 8) beschrijft de veiligheidstroepen ook als corrupt 

en vaak in opspraak gebracht. Waar de gevechten plaatsvinden, d.w.z. op het platteland, “« elles ne 

protègent guère la population”. Talrijke razzia’s en willekeurige arrestaties zijn bedoeld om quota te 

halen en kostbare getuigen in de strijd werden niet beschermd. Die veiligheidstroepen hebben “la 

bataille des cœurs et des esprits dans les zones de conflit” dus verloren.65 

In maart 2017 werd een speciale commissie opgericht om het misbruik van het Nigeriaanse leger te 

onderzoeken. Het rapport van deze commissie werd echter nooit gepubliceerd en de betrokken 

militairen werden vrijgepleit van de beschuldigingen van mensenrechtenschendingen.66 Een soldaat 

werd veroordeeld wegens de verkrachting van een ontheemd tienermeisje van veertien jaar maar de 

Verenigde Naties merken op dat over het algemeen “les violences sexuelles commises en période de 

conflit n’ont pas engagé de responsabilités”.67 

3.3. Multinational Joint Task Force (MNJTF) 

De landen van het Tsjaadbekken (Kameroen, Tsjaad, Niger en Nigeria) plus Benin deden inspanningen 

om hun acties tegen de activisten van Boko Haram te coördineren via een Multinational Joint Task 

Force (MNJTF). Samen rekruteerden ze iets meer dan 8.000 man.68 

In juli 2020 wijdde ICG een rapport aan de MNJTF. Hieruit blijkt dat gezamenlijke operaties, waarbij 

hoofdzakelijk Tsjadische troepen waren betrokken die waren opgesteld in de andere betrokken landen 

(Kameroen, Niger en Nigeria), het mogelijk maakten, de uitbreiding van Boko Haram in 2015 en 2016 

in te dijken en de groep te onderdrukken, wat leidde tot de splitsing in minstens drie facties. Korte 

offensieven van de MNJTF in 2017 en 2018, alsook een langere operatie in 2019 maakten het ook 

mogelijk, winst te behalen op Boko Haram, de burgers te bevrijden die gevangen waren genomen 

door de groep of in de val waren gelokt in de door Boko Haram gecontroleerde gebieden, en de levering 

van humanitaire hulp te vergemakkelijken.69 

De overwinningen van de MNJTF op Boko Haram en zijn vertakkingen waren echter meestal van korte 

duur. De jihadistische facties boden voortdurend weerstand tegen de offensieven. Hun veerkracht 

heeft deels te maken met hun vermogen naar andere gebieden te ontsnappen, en deel met het 

onvermogen van de staten zelf, in het bijzonder Nigeria, de toestand van de inwoners in de gebieden 

die heroverd werden na de militaire operaties, herop te bouwen en te verbeteren.70 

Marc-Antoine Pérouse de Montclos (Université Paris 8) vermeldt ook de structurele beperkingen van 

deze gemengde multinationale strijdmacht: het notoire gebrek aan coördinatie, de zwakte van haar 

bevelstructuur, de lange communicatielijnen, het gebrek aan professionele opleiding, de cultuur van 

                                                
 

64 GICS (Nasrullah F.), 23/04/2019, url 
65 IFRI (Pérouse de Montclos M.-A.), 07/2020, url 
66 Le Monde (Pérouse de Montclos M.-A.), 22/04/2020, url  
67 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 
68 ICG, 07/07/2020, url 
69 ICG, 07/07/2020, url 
70 ICG, 07/07/2020, url 
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straffeloosheid, de afstand van de commandocentra, het gebrek aan terreinkennis, de logistieke 

problemen als gevolg van corruptie en verduistering van fondsen.71 

3.4. Zelfverdedigingsgroepen 

Het beperkte vermogen van de regering om het hoofd te bieden aan de inbreuken op de veiligheid 

door Boko Haram leidde tot het ontstaan van zelfverdedigings- of wijktoezichtgroepen, die worden 

voorgesteld als alternatief voor de staatsveiligheid. Ze zijn een integraal deel geworden van de 

veiligheidsstructuur van de gemeenschappen van het noordoosten, in het bijzonder in de staat 

Borno.72 

De onderstaande tabel bevat hun namen in verschillende lokale talen. 

 

Zelfverdedigingsgroepen actief in het noordoosten van Nigeria73 

3.4.1. Hunters en vigilantes 

Het fenomeen van de zelfverdedigingsgroepen bestond vóór het huidige conflict in de staat Borno. De 

kungiyar marhaba, of hunters in het Engels, zijn al verschillende generaties aanwezig in sommige 

gemeenschappen. Deze milities waren de lokale wachters van een koning, emir of leider uit de regio. 

Ze waren verantwoordelijk voor de veiligheid van het dorp maar voor alles gingen de leden op jacht 

om vlees mee te nemen voor de koning of de emir. Met de opstand van Boko Haram vervaagde hun 

functie als jager in het voordeel van een beschermingsopdracht. De leden van deze milities zweren 

trouw tijdens een inwijdingsceremonie. Via deze belofte nemen ze kennis van de straffen als ze hun 

belofte breken. Ze worden door de lokale bevolking gewaardeerd.74 

De yan banga (vigilantes en shuwa vigilantes) bestaan uit lokale milities van de staat Borno die een 

grote rol speelden bij de verdediging van de gemeenschappen tegen de aanvallen van de gewapende 

groepen. Deze milities lijken erg op de eerste, behalve dat ze alleen worden opgericht voor de 

verdediging van de gemeenschappen. In sommige gebieden, vooral landelijke, zijn hun leden soms 

afkomstig uit de kungiyar marhaba. Ze werden vaak opgericht bij het begin van het conflict in 2009 

in gebieden waar geen hunters waren.75 

Deze twee milities hebben geen militaire opleiding gevolgd en er worden slechts zelden gevallen van 

mensenrechtenschendingen opgetekend.76 
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72 Cleen Foundation (Onuoha F. C., Kwaja C. A. M.), 2018, url  
73 CIVIC, 04/2020, url 
74 CIVIC, 04/2020, url 
75 CIVIC, 04/2020, url 
76 CIVIC, 04/2020, url 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/boko_haram_et_les_limites_du_tout-repressif_au_nigeria_-_de_nouvelles_perspectives.pdf
https://www.academia.edu/37945557/Non_State_Armed_Groups_in_North_East_Nigeria_Challenges_and_Opportunities_for_Security_Sector_Governance
https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2020/06/CommunityMilitiasFINAL_June2020lowres.pdf
https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2020/06/CommunityMilitiasFINAL_June2020lowres.pdf
https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2020/06/CommunityMilitiasFINAL_June2020lowres.pdf
https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2020/06/CommunityMilitiasFINAL_June2020lowres.pdf
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In sommige steden zoals Biu werken de twee milities samen.77 

3.4.2. Yan gora 

De derde gemeenschapsmilitie in de staat Borno is de Civil Joint Task Force (CJTF) of de yan gora, 

een coalitie van voormalige lokale milities.78 Ze telt ongeveer 26.000 leden volgens het Center for 

Civilians in Conflict (CIVIC)79 of 31.000 leden volgens de Amerikaanse onderzoekster Vanda Felbab-

Brown.80 

In 2013, op het hoogtepunt van het conflict in Maiduguri, verschenen de yan gora. Op dat ogenblik 

verdachten de militairen alle ontheemden en inwoners ervan, aanhangers van Boko Haram te zijn, ze 

arresteerden massaal mensen en pleegden tal van gewelddadigheden. Bovendien wilde de bevolking 

de sympathisanten van Boko Haram niet verraden uit vrees voor represailles. Bijgevolg doorzochten 

de yan gora de stad om hen op te sporen en te dwingen, de stad te verlaten. Dit succes moedigde de 

militairen en de yan gora aan om dit model in de andere LGA’s te reproduceren.81 

Hun gemeenschappelijke doelstelling is, de veiligheid van de lokale bevolking te garanderen. De 

omvang, structuur en onderdelen van de subgroepen van deze strijdmacht variëren aanzienlijk.82 Deze 

gemengde civiele strijdmacht is nog altijd gestationeerd in Maiduguri (de hoofdstad van Borno83) en 

blijft vechten aan de zijde van de Nigeriaanse veiligheidstroepen. Volgens de secretaris-generaal van 

de Verenigde Naties is deze strijdmacht aanwezig in de 27 LGA’s van de staat Borno, “sauf dans trois 

zones du sud de Borno où la présence de Boko Haram est limitée”.84 

Hoewel de CJTF wettelijk niet erkend is, staat ze formeel onder het beval van het leger.85 

Twee eenheden werden opgericht: 

- Het Borno Youth Empowerment Program (BOYES) werd opgericht door de vorige gouverneur 

van Borno. Deze groep van de CJTF telt tussen 1.850 en 2.000 leden. Zij werden opgeleid en 

bewapend door het leger en worden bezoldigd. Ze zijn voornamelijk aanwezig in Maiduguri 

maar ze hebben een beperkte rol. 

- De Neighborhood Watch werd ook opgericht door de voormalige gouverneur in 2017 en telt 

ongeveer 2.900 man gestationeerd in 29 LGA’s. Ze worden ook bezoldigd.86 

Deze twee eenheden vormen een zekere elite, hoofdzakelijk omdat hun leden officieel worden betaald, 

in tegenstelling tot de anderen die geen officiële bezoldiging hebben. Dit verschil veroorzaakt een 

zekere afgunst, zelfs wrok bij de leden die niet zijn opgenomen in een van deze twee units.87 

De regering van Borno besliste, meer leden van zelfverdedigingsgroepen te rekruteren in plaats van 

ze te demobiliseren, zoals dit eerder werd overwogen. Deze beslissing maakt blijkbaar deel uit van 

een plan op langere termijn om de veilige omstandigheden voor te bereiden waarin miljoenen 

ontheemden opnieuw in hun gemeenschap zullen worden ondergebracht.88 

                                                
 

77 CIVIC, 04/2020, url 
78 FIDH, 10/02/2015, url    
79 CIVIC, 04/2020, url 
80 Felbab-Brown V., 14/04/2020, url 
81 CIVIC, 04/2020, url 
82 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 10/04/2017, url 
83 Maiduguri beschikt over een nationale luchthaven, die open blijft, en de stad blijft het hoofdkwartier van het 
Nigeriaanse leger dat optreedt tegen Boko Haram: CFR (Campbell J.), 23/01/2020, url 
84 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 
85 Felbab-Brown V., 14/04/2020, url 
86 Felbab-Brown V., 14/04/2020, url 
87 Felbab-Brown V., 14/04/2020, url 
88 ISPI (Foucher V.), 19/03/2020, url 
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https://www.fidh.org/IMG/pdf/nigeriabokoharam656fweb-2.pdf
https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2020/06/CommunityMilitiasFINAL_June2020lowres.pdf
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/post/3895/HybridConflictNigeriaWeb.pdf
https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2020/06/CommunityMilitiasFINAL_June2020lowres.pdf
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4. Typologie van het geweld 

4.1. Aantal en aard van de incidenten 

Voor de periode van 28 maart 2018 tot 10 oktober 2020 registreerde het ACLED in de drie staten 

1.194 incidenten. Van dit aantal klasseert het ACLED 679 incidenten als battles, 242 incidenten als 

explosions/remote violence en 273 als violence against civilians. Met andere woorden, de battles 

vertegenwoordigen meer dan de helft van de geregistreerde incidenten.89 

 

Indeling van de drie soorten incidenten tussen 28 maart 2018 en 10 oktober 2020 volgens het ACLED90 

De andere soorten incidenten die werden geregistreerd door het ACLED, namelijk de categorieën riots, 

protests en strategic developments, worden niet opgenomen in dit hoofdstuk. De volledige lijst van 

categorieën en subcategorieën van incidenten, alsook hun definitie, vindt u in een nota van Cedoca 

over de methodologie van het ACLED.91 

Tijdens dezelfde periode en in dezelfde staten wordt het aantal overlijdens als gevolg van violence 

against civilians in de loop der tijd als volgt verdeeld:  

                                                
 

89 ACLED, 15/10/2020, url 
90 ACLED, 15/10/2020, url 
91 CGVS - Cedoca, 21/05/2019, url 

https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/data/
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Evolutie van het aantal overlijdens als gevolg van violence against civilians in de staten Adamawa, Borno en 

Yobe, volgens het ACLED92 

Ter illustratie: volgens de statistieken van het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de 

Vluchtelingen (UNHCR) voor de maand augustus 2020 werden 69 grote incidenten geregistreerd. De 

belangrijkste incidenten waren ontvoeringen (25 %), aanvallen door gewapende niet-

overheidsgroepen (22 %), vernieling van goederen (13 %) en seksueel en seksistisch geweld (19 %). 

De andere incidenten waren fysieke agressie (6 %), overstromingen (9 %), plunderingen (3 %), 

dwangarbeid, willekeurige arrestaties, etnische conflicten en rekrutering van kinderen (elk 1 %).93 

4.2. Geweld op basis van gender 

In 2019 telde het UNHCR in de drie staten die deze COI Focus hoofdzakelijk behandelt, 1.666 

incidenten van seksueel en gendergebaseerd geweld. De slachtoffers van dit geweld behoren in de 

overgrote meerderheid tot het vrouwelijke geslacht (98 %) en 35 % zijn minderjarigen. Het rapport 

van het UNHCR maakt geen duidelijk onderscheid tussen de actoren van dit geweld.94 Dit zijn de 

soorten seksueel geweld en geweld op basis van gender die door het UNHCR worden gemeld: 

                                                
 

92 ACLED, 15/10/2020, url 
93 UNHCR, 08/2020, url  
94 UNHCR, 31/03/2020, url 
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Soorten seksueel geweld en geweld op basis van gender van januari tot december 201995 

Een evaluatie van de OCHA vestigde de aandacht op de complexe correlatie tussen vroegtijdige 

huwelijken en de toegang tot basisdienstverlening. Zij toonde dat tussen 1 en 38 % van de gezinnen 

van 59 LGA’s in de drie desbetreffende staten verklaarde dat ze een lid van het gezin jonger dan 18 

jaar hadden uitgehuwelijkt om het hoofd te bieden aan het gebrek aan toegang tot goederen en 

basisdienstverlening, alsook aan de bezorgdheid op gebied van veiligheid en zekerheid.96 

De vrouwen en meisjes die ontsnapten aan Boko Haram of die de veiligheidsdiensten of de 

burgerwachtgroepen te hulp kwamen, werden uitgesloten door hun gemeenschap en hadden 

problemen om een gepaste behandeling en psychosociale en medische zorgen te krijgen.97 De meisjes 

en kinderen die werden geboren uit een verkrachting door een lid van Boko Haram, worden ervan 

verdacht te sympathiseren met de groep.98 

4.3. Geweld van de facties van Boko Haram 

Volgens het laatste rapport over de mensenrechten in Nigeria dat werd gepubliceerd door het 

Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in februari 2020, vielen Jamaatou Ahl es-Sunna lid-

Daawaati wal-Jihad en de ISWAP bevolkingscentra en het veiligheidspersoneel in de staat Borno aan. 

Jamaatou Ahl es-Sunna lid-Daawaati wal-Jihad voerde ook beperkte aanvallen in de staat Adamawa 

uit, terwijl de ISWAP doelwitten in de staat Yobe aanviel. Deze groepen viseerden elke persoon die 

geacht werd niet overeen te stemmen met de politieke of religieuze overtuigingen van de groepen of 

hun toegang tot bestaansmiddelen te beïnvloeden. Hoewel Jamaatou Ahl es-Sunna lid-Daawaati wal-

Jihad het gebied niet meer zoveel controleert als vroeger, bleven de twee facties niettemin in staat, 

blijk te geven van machtsvertoon in de landelijke gebieden en aanvallen op civiele en militaire 

doelwitten in heel het noordoosten uit te voeren. De twee groepen voerden ook weinig frequente 

aanvallen uit met geïmproviseerde bommen lans de weg.99 

Boko Haram ontvoert en executeert snel humanitaire werkers, wat leidt tot de tijdelijke opschorting 

van de humanitaire activiteiten.100 

Bovendien toont het laatste rapport van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties over het lot 

van kinderen in tijden van gewapend conflict in Nigeria, dat werd gepubliceerd in juli 2020, dat de 

                                                
 

95 UNHCR, 31/03/2020, url 
96 OCHA, 14/02/2020, url 
97 USDOS, 02/2020, url 
98 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 
99 USDOS, 02/2020, url  
100 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sgbv_report_2020f.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ocha_nga_humanitarian_update_january2020_edition.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/NIGERIA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://undocs.org/fr/S/2020/652
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/NIGERIA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://undocs.org/fr/S/2020/652
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ontvoeringen van kinderen grotendeels het werk van Boko Haram zijn, dat specifiek meisjes viseert 

(met het oog op seksueel geweld of zelfmoordaanslagen).101 

Kinderen jonger dan 18 jaar namen deel aan de aanvallen van Boko Haram. De groep betaalde, 

rekruteerde onder dwang of dwong jonge meisjes en jongens, in hun gelederen te dienen en aanvallen 

en raids uit te voeren, geïmproviseerde bommen te leggen, te spioneren en zelfmoordaanslagen te 

plegen, vaak onder de invloed van drugs. De groep gebruikte ook ontvoerde meisjes als seksuele 

slaven.102 

Kinderen worden gerekruteerd in de drie desbetreffende staten, vooral via ontvoeringen.103 Het 

speciale team van de Verenigde Naties deelde de gevallen van rekrutering en gebruik van kinderen 

als volgt in: 1.051 gevallen in 2017, 301 gevallen in 2018 en 33 gevallen in 2019.104 

4.3.1. Specifieke kenmerken van Jamaatou Ahl es-Sunna lid-Daawaati wal-Jihad 

Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontvoerde de factie Jamaatou Ahl es-

Sunna lid-Daawaati wal-Jihad massaal mannen, vrouwen en kinderen, vaak in combinatie met 

aanvallen op gemeenschappen. De groep dwong mannen, vrouwen en kinderen om deel te nemen 

aan militaire operaties in zijn naam. De personen die werden ontvoerd door Boko Haram, werden 

fysiek en psychologisch misbruikt, onderworpen aan dwangarbeid en gedwongen religieuze 

bekeringen. De vrouwen en meisjes werden onderworpen aan gedwongen huwelijken en seksueel 

misbruik, inclusief verkrachting en seksuele slavernij. De meeste vrouwen die aanslagen met 

bermbommen pleegden, werden hiertoe op een of andere wijze gedwongen en waren vaak 

gedrogeerd. Deze factie gebruikte ook vrouwen en jonge meisjes om de veiligheidstroepen in 

hinderlagen te lokken, het betalen van losgeld af te dwingen en het uitwisselen van gevangenen te 

bevorderen.105 

Hoewel sommige ngo’s het aantal personen die werden ontvoerd door deze factie, op meer dan 2.000 

schatten, is het totale aantal verdwenen personen niet gekend want de ontvoeringen gaan door, de 

steden komen vaak in andere handen en veel gezinnen zijn nog altijd op de vlucht of verspreid in 

kampen voor ontheemden. Veel personen die gevangen werden gehouden na hun ontvoering door 

deze factie, konden ontsnappen maar het precieze aantal blijft onbekend.106 

Bovendien bleef Jamaatou Ahl es-Sunna lid-Daawaati wal-Jihad met behulp van geïmproviseerde 

bommen willekeurige aanvallen uitvoeren op de lokale burgerbevolking. De vrouwen en kinderen 

werden gedwongen, een groot aantal van die aanvallen uit te voeren. In juni 2019 lieten terroristen 

op een markt in Konduga, in het zuidoosten van Maiduguri, in de staat Borno, op afstand bommen 

ontploffen die waren vastgemaakt aan twee meisjes en een jongen, waarbij dertig personen werden 

gedood en veertig werden gewond. Deze factie doodde ook tientallen burgers die ervan werden 

verdacht met de regering samen te werken.107 

In juli 2019 kidnapte Jamaatou Ahl es-Sunna lid-Daawaati wal-Jihad een groep vrouwen en sneed hun 

oren af als weerwraak voor een vermeende samenwerking met de Nigeriaanse en Kameroense militaire 

en veiligheidsdiensten.108 
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103 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 
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106 USDOS, 02/2020, url 
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Deze groep laat geen vrij verkeer van personen toe in de door hem gecontroleerde gebieden. Zij die 

leven onder de bezetting van de groep, kunnen er niet vrij aan ontsnappen en zijn de facto gevangen. 

Nochtans beschouwen veel andere Nigerianen, inclusief ontheemden, de inwoners die onder Boko 

Haram leefden, als slechte sympathisanten en medewerkers. Dit standpunt blijft bestaan ondanks het 

feit dat de vlucht uit deze gebieden van Boko Haram een enorm risico voor de veiligheid vormt: de 

groep straft, ook met de dood, personen die volgens geruchten of aantijgingen gewoon overwegen te 

ontsnappen.109 

4.3.2. Specifieke kenmerken van de West-Afrikaanse provincie van Islamitische Staat 

(ISWAP) 

Volgens Vincent Foucher lijkt de ISWAP te hebben geprobeerd, zijn offensieve modus operandi aan te 

passen door zich te richten op de super camps met mortieraanvallen, explosieven aan boord van 

voertuigen en luchtaanvallen, en tegelijk konvooien te viseren met hinderlagen en geïmproviseerde 

bommen. Deze factie haalt het beste uit haar grotere bewegingsvrijheid. Zij verminderde haar invloed 

op het noorden en het oosten van het Tsjaadmeer en concentreerde zich op het zuidwestelijke deel 

van het meer en vergrootte haar inspanningen in het oosten van Yobe en in het zuiden van Borno, op 

zoek naar zwakkere militaire doelwitten. Zij gebruikte wegversperringen, nam militairen, ngo-werkers, 

politieagenten en ontheemde christenen gevangen en probeert losgeld te krijgen of executies te 

organiseren (het handelsmerk van IS).110 

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt ook vast dat deze factie in staat bleef, 

complexe en efficiënte aanvallen op militaire posities uit te voeren.111 Ze ontvoerde en viel minder 

vaak burgers aan dan de andere factie maar pleegde geweld op en intimideerde burgers om haar 

invloedgebied uit te breiden en essentiële economische middelen in handen te krijgen. In het kader 

van een gewelddadige campagne viseerde deze factie ook regeringspersonaliteiten, traditionele leiders 

en ondernemers. In veel gevallen publiceerde ze “night letters” of waarschuwde ze de burgers dat ze 

specifieke gebieden moesten verlaten en richtte zich vervolgens op burgers die niet konden 

vertrekken.112 

Ten slotte stelt Vincent Foucher (LAM) aan de rand van het Tsjaadmeer, buiten het rechtstreekse 

controlegebied van de ISWAP, een stijging van de criminaliteit, ontvoeringen tegen losgeld en enkele 

kleinschalige gewelddadige aanvallen op burgers vast. Dit roofzuchtige geweld kan deels worden 

toegeschreven aan de leden van ISWAP, die met of zonder de goedkeuring van het centrale gezag 

opereren.113 

4.4. Geweld van de Nigeriaanse veiligheidstroepen 

De Verenigde Naties bleef aantijgingen van mensenrechtenschendingen door de Nigeriaanse 

veiligheidstroepen ontvangen.114 

Volgens Marc-Antoine Pérouse de Montclos (Université Paris 8) zijn de politieke beslissers, de media 

en sommige onderzoekers veel minder wijdlopig over het geweld van de regeringstroepen dan over 
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het geweld van de rebellen. Om hinderlagen te vermijden, nam het Nigeriaanse leger de gewoonte 

aan, “in de menigte te vuren”, zowel in de steden als op het platteland.115 

Bij operaties tegen de rebellen in het noordoosten zouden militaire troepen buitengerechtelijke 

terechtstellingen van vermoedelijke leden van deze groepen hebben gepleegd. De veiligheidstroepen 

arresteerden ook willekeurig mannen en jongens die oud genoeg werden geacht om te vechten, 

wegens vermeende samenwerking met de rebellen of wegens algemene of materiële ondersteuning 

van de rebellen. Ze houden deze gevangenen vast in slechte omstandigheden, die hen in levensgevaar 

brengen.116 

Volgens de pers en de rapporten van de ngo’s, waarvan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse 

zaken de opmerkingen overnam, bleef de regering vrouwen en kinderen die waren gered door Boko 

Haram of zogezegd met Boko Haram geassocieerd waren, arresteren en langdurig vasthouden. Het 

ging voornamelijk om vrouwen en jonge meisjes die onder dwang waren uitgehuwelijkt of tot seksslaaf 

waren gemaakt door de rebellen. De regering zou ze gevangen hebben gehouden om ze te controleren 

en wegens hun informatieve waarde. In april 2019 meldde AI dat de autoriteiten kinderen die werden 

overgenomen van Boko haram, inclusief voormalige kindsoldaten, gevangen hadden gehouden bij 

volwassenen in de extra beveiligde gevangenis van Maiduguri. Talrijke rapporten maakten melding 

van de seksueel uitbuiting van deze kinderen door volwassen gevangenen. In september 2019 meldde 

Human Rights Watch (HRW) dat kinderen die opgesloten werden wegens vermeende banden met Boko 

Haram, gevangen werden gehouden in slechte omstandigheden in de Giwa-kazerne.117 

De detentieomstandigheden in deze kazerne zouden in de loop van het jaar echter lichtjes verbeterd 

zijn volgens informatie van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken want de militairen 

lieten geregeld groepen vrouwen en kinderen en, minder vaak, mannen vrij uit de instelling naar 

rehabilitatiecentra van de overheid. Er vonden echter nog overlijdens in gevangenschap plaats.118 

In mei 2020 hekelt AI de controles door de Nigeriaanse troepen van personen die vluchten uit de 

gebieden die worden bezet door Boko Haram: 

“Lorsque des mineurs fuient les zones tenues par Boko Haram, ils sont, comme toute autre 

personne, ‘contrôlés’ par l’armée nigériane et la Force d’intervention civile conjointe, souvent dans 

des centres de détention informels situés en première ligne, tels que la prison de Bama et les 

casernes de Monguno et de Damboa. Au fil des années, l’armée a commencé à faire preuve d’un 

peu plus de discernement, détenant moins fréquemment de jeunes enfants, des personnes âgées 

et des femmes arrivant avec leur mari. Néanmoins, lors des interrogatoires de ‘contrôle’, les 

militaires et les membres de la Force d’intervention civile conjointe infligent à de nombreux garçons 

et jeunes hommes – et même parfois à des ‘épouses’ présumées de combattants de Boko Haram 

– des coups et d’autres formes de torture physique afin de les contraindre à ‘avouer’ leur 

appartenance à ce groupe armé. Plusieurs hommes et garçons interrogés par Amnesty International 

ont déclaré avoir ‘avoué’ pour faire cesser la torture, alors qu’ils n’étaient pas membres de Boko 

Haram et n’avaient jamais commis aucune infraction ; ils vivaient simplement dans un village aux 

mains de ce groupe armé, rien de plus.”119 

Vervolgens worden deze vermeende leden en sympathisanten overgebracht naar militaire 

detentiecentra van langere duur. Volgens AI plegen de Nigeriaanse troepen talrijke folteringen en 

mishandelingen, die oorlogsmisdaden en misschien zelfs misdaden tegen de menselijkheid vormen.120 

                                                
 

115 IFRI (Pérouse de Montclos M.-A.), 07/2020, url 
116 USDOS, 02/2020, url 
117 USDOS, 02/2020, url ; Conseil de sécurité des Nations unies, 06/07/2020, url 
118 USDOS, 02/2020, url 
119 AI, 27/05/2020, url 
120 AI, 27/05/2020, url 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/boko_haram_et_les_limites_du_tout-repressif_au_nigeria_-_de_nouvelles_perspectives.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/NIGERIA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/NIGERIA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://undocs.org/fr/S/2020/652
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/NIGERIA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR4423222020FRENCH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR4423222020FRENCH.PDF
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Wat rekruteringen van kinderen door de Nigeriaanse troepen betreft, werden in 2019 dertien kinderen 

gebruikt voor “ondergeschikte taken bij militaire controleposten”.121 

4.5. Geweld van burgerwachtgroepen 

In een rapport over het lot van kinderen in tijden van conflict wijst de secretaris-generaal van de 

Verenigde Naties erop dat een groot deel van de kinderen wordt gerekruteerd en gebruikt door de 

CJTF.122 Sinds de ondertekening van het actieplan in september 2017 stelden de Verenigde Naties 

geen nieuwe rekruteringen en geen nieuw gebruik van kinderen door de CJTF meer vast,123 wat wordt 

bevestigd door geloofwaardige internationale organisaties die werden geraadpleegd door het 

Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.124 Sommige kinderen zijn nog altijd lid van de CJTF 

maar ze worden gebruikt voor andere taken dan als strijders.125 

De burgerbevolking wijst in het bijzonder op het gedrag van sommige leden van de CJTF wanneer ze 

de militairen vergezellen bij hun operaties. Groepen van de CJTF zijn soms rechtstreeks of 

onrechtstreeks betrokken bij machtsmisbruik tegen burgers (bedreigingen, druk om sympathisanten 

van Boko Haram aan te geven, enz.). De militairen van de CJTF dwingen de gemeenschappen zonder 

CJTF-groep, er een op te richten. Sommige gemeenschappen zijn terughoudend uit angst voor 

represailles van de rebellen. Bijgevolg zijn ze soms het doelwit van fysieke agressie.126 

Talrijke getuigenissen bij het CIVIC maken ook melding van geweld bij het uitdelen van voedsel of 

plegers van kleine inbreuken (bijvoorbeeld een slecht geparkeerde driewieler).127 De meeste burgers 

die werden bevraagd door het CIVIC, melden bijvoorbeeld dat leden van de CJTF humanitaire hulp 

verduisteren, burgers bestelen en afpersing plegen. Zo zouden sommigen een “fooi” van de 

hulpverenigingen eisen zodat ze het voedsel kunnen uitdelen. Andere stelen voedselverdelingskaarten 

van de ontheemden om ze daarna opnieuw te verkopen.128 

Bovendien schrijven vrouwen en vrouwelijke activisten veel gevallen van geweld en seksuele 

intimidatie toe aan de CJTF. In 2018 ontvoerde een CJTF-groep bijvoorbeeld vrouwen en jonge meisjes 

na een gebied te hebben heroverd op een gewapende groep. Soms kunnen de meest kwetsbare 

vrouwen en jonge meisjes alleen voedsel krijgen in ruil voor seksuele betrekkingen. Anderen moeten 

zich volledig uitkleden om te “controleren” of ze geen wapens dragen.129  

Geen enkel gelijkaardig geval van geweld heeft echter betrekking op de hunters en de vigilantes130.  

                                                

 

121 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 
122 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 
123 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 
124 USDOS, 02/2020, url 
125 CIVIC, 04/2020, url 
126 CIVIC, 04/2020, url 
127 CIVIC, 04/2020, url 
128 CIVIC, 04/2020, url 
129 CIVIC, 04/2020, url 
130 CIVIC, 04/2020, url 

https://undocs.org/fr/S/2020/652
https://undocs.org/fr/S/2020/652
https://undocs.org/fr/S/2020/652
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/NIGERIA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2020/06/CommunityMilitiasFINAL_June2020lowres.pdf
https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2020/06/CommunityMilitiasFINAL_June2020lowres.pdf
https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2020/06/CommunityMilitiasFINAL_June2020lowres.pdf
https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2020/06/CommunityMilitiasFINAL_June2020lowres.pdf
https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2020/06/CommunityMilitiasFINAL_June2020lowres.pdf
https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2020/06/CommunityMilitiasFINAL_June2020lowres.pdf
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5. Doelwitten van het geweld 

5.1. Gegevens 

Voor de periode van 28 maart 2018 tot 10 oktober 2020 registreerde het ACLED 6.679 doden in de 

drie staten van het noordoosten van Nigeria in incidenten die worden gecategoriseerd als battles, 

explosions/remote violence en violence against civilians.131 

Het aantal doden dat werd geregistreerd door het ACLED in de kolom fatalities, omvat zowel burgers 

als leden van de veiligheidstroepen of van gewapende milities. De gewonden worden niet 

geregistreerd. Het ACLED raadt aan, zijn cijfers en die van andere databanken132 in verband met het 

aantal doden met de grootste voorzichtigheid te gebruiken want het is niet in staat, de informatie over 

het aantal doden te controleren. De organisatie wijst erop dat de cijfers over het aantal doden in de 

informatie over conflicten over het algemeen het meest bevooroordeeld en het minst nauwkeurig zijn. 

Deze informatie leent zich tot manipulatie door gewapende groepen en soms door de media, wat kan 

leiden tot overdrijvingen of onderschattingen. Het ACLED wijst erop dat de cijfers moeten worden 

beschouwd als cijfers “zoals ze werden gemeld” en dat de cijfers in zijn databank schattingen zijn.133 

Meer informatie over de manier waarop het ACLED te werk gaat om het aantal doden te tellen, is 

beschikbaar in een nota van Cedoca over de methodologie van het ACLED.134 

Om diverse redenen zoals vaak “vluchtige” trouw of “vriendelijk vuur” meent Marc-Antoine Pérouse 

de Montclos (Université Paris 8) dat het moeilijk blijft, de status van de slachtoffers te identificeren. 

Hoe het ook zij, de burgers zijn de eerste slachtoffers en “zitten letterlijk tussen twee vuren”, 

aangezien ze er altijd van worden verdacht, samen te werken met een of andere conflictpartij.135 

De cijfers van het Nigeria Watch-project wijzen erop dat Boko Haram sinds 2014 meer militairen en 

minder politie aanvalt, aangezien de politie zich heeft teruggetrokken in de steden. De druk op de 

burgers is iets afgenomen, aangezien Boko Haram zich meer concentreerde op de posities van het 

leger, “en particulier depuis la formation d’une faction alliée à l’état islamique en 2015”.136 Op 23 

maart 2020 werden bijvoorbeeld 47 Nigeriaanse soldaten gedood in het dorp Gorgi (Borno) en 98 

Tsjadische soldaten op het eiland Boma in het Tsjaadbekken.137 

Volgens de gegevens van Nigeria Watch, die werden overgenomen door Marc-Antoine Pérouse de 

Montclos (Université Paris 8), zijn dit de percentages van personen die van 2007 tot 2019 werden 

gedood door de regeringstroepen of door de rebellen, tijdens conflicten waarvan de 

verantwoordelijkheid kon worden vastgesteld: 

                                                
 

131 ACLED, 15/10/2020, url 
132 ACLED, Fatalities, 10/04/2019, url 
133 ACLED, Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Codebook, 10/04/2019, p.31, url 
134 CGVS / CGRA - Cedoca, 21/05/2019, url 
135 IFRI (Pérouse de Montclos M.-A.), 07/2020, url 
136 IFRI (Pérouse de Montclos M.-A.), 07/2020, url 
137 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 24/06/2020, url  

https://www.acleddata.com/data/
https://www.acleddata.com/download/3707/
https://www.acleddata.com/download/2827/
https://www.cgra.be/sites/default/files/content/download/files/nota_acled-methodologie_20190521.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/boko_haram_et_les_limites_du_tout-repressif_au_nigeria_-_de_nouvelles_perspectives.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/boko_haram_et_les_limites_du_tout-repressif_au_nigeria_-_de_nouvelles_perspectives.pdf
https://undocs.org/fr/S/2020/585
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Percentage van personen die van 2007 tot 2019 door de regeringstroepen of de rebellen werden gedood bij 

conflicten waarvoor de verantwoordelijkheid kon worden vastgesteld138 

In dit verband merkte de onderzoeker op dat het aantal personen dat werd gedood door Boko Haram, 

misschien wordt overschat. De jihadisten zouden namelijk systematisch worden beschuldigd in geval 

van moord, ook al is die het resultaat van een gewone diefstal of van een persoonlijke afrekening.139 

In een vrije tribune in Le Monde van 22 april 2020 beweert Marc-Antoine Pérouse de Montclos ook dat 

de Nigeriaanse veiligheidstroepen veel burgers doodden (in de vorm van moordpartijen, represailles, 

buitengerechtelijke executies, mishandeling van gevangenen), vooral na de afkondiging van de 

noodtoestand in 2013. Sinds enkele jaren merkt hij echter een evolutie: 

“A partir de 2018, la presse nigériane n’a plus rapporté de cas de civils tués par des agents de 

l’Etat dans les zones de conflit. Les analystes les plus bienveillants supposent que les forces de 

sécurité auraient en effet pris conscience de la nécessité d’épargner la population pour gagner les 

cœurs et les esprits des habitants face à un ennemi invisible. Depuis 2019, le retranchement de 

l’armée dans des ‘supercamps’ a aussi pu contribuer à réduire le nombre de représailles contre des 

villages à la suite d’embuscades de Boko Haram contre des patrouilles de militaires. Mais le plus 

probable est que les journalistes locaux ont tout simplement reçu consigne de ne plus écrire 

d’articles sur les civils tués par les forces gouvernementales.”140 

Volgens de Verenigde Naties zijn de facties van Boko Haram verantwoordelijk voor de dood van 

ongeveer 240 burgers tussen 1 februari en 15 april 2020.141 Op 10 februari 2020 stak Boko Haram 

bijvoorbeeld achttien voertuigen met passagiers aan boord in brand in Auno (Borno), op ongeveer 20 

km van Maiduguri. Dertig personen, onder wie een zwangere vrouw en een baby, werden gedood.142 

Volgens de Verenigde Naties werden tussen 1 februari en 15 april 2020 ook 1.609 terroristische 

strijders en 75 leden van de veiligheids- en verdedigingstroepen gedood.143 

Hieronder tonen de gegevens van de Nigeria Security Tracker de verdeling van de slachtoffers van dit 

conflict (tussen Boko Haram, overheidsactoren, burgers) in de loop der tijd. Merk op dat de schaal van 

deze grafieken aanzienlijk verschilt. 

                                                
 

138 IFRI (Pérouse de Montclos M.-A.), 07/2020, url 
139 IFRI (Pérouse de Montclos M.-A.), 07/2020, url 
140 Le Monde (Pérouse de Montclos M.-A.), 22/04/2020, url  
141 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 24/06/2020, url 
142 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 24/06/2020, url 
143 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 24/06/2020, url 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/boko_haram_et_les_limites_du_tout-repressif_au_nigeria_-_de_nouvelles_perspectives.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/boko_haram_et_les_limites_du_tout-repressif_au_nigeria_-_de_nouvelles_perspectives.pdf
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/22/boko-haram-au-nigeria-qui-tue-qui-le-decompte-macabre-d-une-guerre-sale_6037441_3212.html
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Maandelijkse overlijdens als gevolg van het conflict in het noordoosten van Nigeria144 

De volgende grafiek op basis van de gegevens van Nigeria Watch toont de evolutie van het aantal 

burgerslachtoffers van het conflict van Boko Haram in Nigeria tussen 1 januari 2007 en 31 december 

2019: 

 

Burgerslachtoffers van het conflict van Boko Haram in Nigeria tussen 1 januari 20017 en 31 december 2019145 

 

                                                
 

144 CFR, 01/08/2020, url  
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5.2. Situatie van de kinderen 

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties publiceerde een rapport over het lot van de kinderen 

in conflicttijden, toegespitst op de drie staten van het noordoosten van Nigeria. Dit rapport, dat werd 

gepubliceerd in 2020, heeft betrekking op de periode van januari 2017 tot december 2019.146 

Uit dit rapport blijkt dat veel kinderen werden gedood in het kader van dit conflict in het noordoosten 

van Nigeria. De Verenigde Naties menen dat Boko Haram verantwoordelijk is voor 79 % van de 

slachtoffers (1.133). De meeste incidenten zijn in de staat Borno geconcentreerd (86 %). De Verenigde 

Naties noteren een dalende tendens, aangezien 881 slachtoffers in 2017 werden bevestigd, 432 in 

2018 en 120 in 2019. “Cela pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment la perte de territoire 

initialement sous l’influence de Boko Haram mais aussi par le manque d’accès à certaines zones du 

nord-est du Nigeria.”147 Volgens AI vormen de tactieken en de ideologie van Boko Haram “een aanslag 

op de kinderen”. De organisatie wijst erop dat veel kinderen getuige waren van de moord op leden 

van hun familie, dat andere werden ontvoerd en jaren in gevangenschap doorbrachten. Deze 

ontvoeringen, gedwongen rekruteringen en gedwongen huwelijken waarvan de kinderen slachtoffer 

zijn, zijn oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. AI meent dat de omvang ervan vaak 

werd onderschat.148 

AI benadrukte ook herhaaldelijk de algemene illegale gevangenhouding en foltering door het 

Nigeriaanse leger van kinderen die gevangen werden gehouden in de staten Adamawa en Borno.149 

6. Geografische verdeling 

6.1. Volgens de gegevens van de Nigeria Security Tracker 

Cedoca voegt hier een kaart van het Nigeria Security Tracker-project toe. Deze kaart illustreert het 

aantal doden als gevolg van geweld per staat van 1 april 2018 tot 31 augustus 2020. Dit aantal 

bedraagt 6.540 voor Borno, 625 voor Adamawa en 492 voor Yobe.150 

                                                
 

146 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 
147 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 06/07/2020, url 
148 AI, 16/06/2020, url 
149 AI, 16/09/2020, url 
150 CFR, 01/08/2020, url 
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https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR4430522020ENGLISH.PDF
https://www.cfr.org/nigeria/nigeria-security-tracker/p29483
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Aantal overlijdens als gevolg van geweld per staat tussen april 2018 en augustus 2019 volgens de Nigeria 

Security Tracker151 

6.2. Volgens de gegevens van het ACLED 

José Luengo-Cabrera, onderzoeker bij de ICG, verzamelde de gegevens van het ACLED voor de periode 

van 1 januari tot 30 september 2020. Hij besluit hieruit dat de balans van de eerste negen maanden 

van 2020 voor het hele land al zwaarder is dan die van 2019. Bijna 40 % van de tot nu toe 

geregistreerde overlijdens dit jaar situeert zich vooral in de staat Borno in het noordoosten van het 

land. De staten Adamawa en Yobe komen niet voor in de top vijf.152 
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Gemelde overlijdens als gevolg van geweld in Nigeria van 1 januari tot 31 december 2020.153 

Volgens de gegevens van het ACLED van 28 maart 2018 tot 10 oktober 2020 werd de LGA Kukawa 

het meest getroffen door de onveiligheid (737 slachtoffers), gevolgd door de LGA Abadam (586 

slachtoffers) en de LGA Gwoza (542 slachtoffers). Deze LGA’s bevinden zich in Borno. Deze staat telt 

voor deze periode 5.974 slachtoffers, Adamawa telt er 342 en Yobe telt er 363. De volgende grafiek 

telt het aantal incidenten en slachtoffers per LGA in de zes staten (Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, 

Taraba en Yobe) tijdens deze periode.154 

                                                
 

153 Luengo-Cabrera J., (@J_LuengoCabrera), Nigeria: reported fatalities [Twitter post], 15/10/2020, url  
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Aantal incidenten en overlijdens van 28 maart 2018 tot 10 oktober 2020155 

                                                
 

155 ACLED, 15/10/2020, url 
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De verdeling in de tijd van het aantal incidenten (battles, explosions/remote violence en violence 

against civilians) en overlijdens voor de staten Adamawa, Borno en Yobe ziet er als volgt uit: 

 

Aantal incidenten en overlijdens in de staat Adamawa156 

 

 

Aantal incidenten en overlijdens in de staat Borno157 
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Aantal incidenten en overlijdens in de staat Yobe158 

6.3. Geweld op basis van gender 

Volgens de gegevens van het UNHCR vond het meeste geweld op basis van gender plaats in de staat 

Borno, het epicentrum van de crisis: 

 

Seksueel geweld en geweld op basis van gender in de drie staten van januari tot december 2019159 

7. Verplaatsingen van de bevolking 

7.1. Interne verplaatsingen 

José Luengo-Cabrera, onderzoeker bij de ICG, compileerde de gegevens van de Internationale 

Organisatie voor Migratie (IOM) op de schaal van heel Nigeria, om de voornaamste redenen voor de 

interne verplaatsingen in het land op 24 september 2020 visueel voor te stellen. Hieruit blijkt dat in 

september 2020 meer dan twee miljoen ontheemden werden geregistreerd en dat de voornaamste 
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gemelde redenen voor verplaatsing als volgt luiden: opstand in het noordoosten, conflicten tussen 

gemeenschappen in het centrum-noorden, gewapend banditisme in het noordwesten.160 

 

Voornaamste gemelde redenen voor verplaatsingen161 

De onderstaande cijfers zijn afkomstig uit de laatste schatting (de “Round 33”) van de ontheemden in 

de staten Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba en Yobe. Deze schatting van de IOM liep van 27 

juli tot 15 augustus 2020.162 

Een totaal van 2.118.550 intern ontheemden of 436.058 gezinnen werd geregistreerd. 78 % waren 

vrouwen en kinderen. Bijna de helft (48 %) van deze personen verplaatste zich tweemaal en 27 % 

driemaal. Dit cijfer en het cijfer van de returnees evolueerden mettertijd als volgt: 

 

                                                
 

160 Luengo-Cabrera J., (@J_LuengoCabrera), Nigeria: violence & displacement [Twitter post], 15/10/2020, url  
161 Luengo-Cabrera J., (@J_LuengoCabrera), Nigeria: violence & displacement [Twitter post], 15/10/2020, url 
162 IOM, 24/09/2020, url 
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Evolutie van het aantal intern ontheemden en returnees volgens de IOM163 

57 % van deze intern ontheemden woont in opvanggemeenschappen, de rest is ondergebracht in 

kampen of installaties die lijken op kampen. Borno blijft de staat met de meeste intern ontheemden.164 

De geografische verdeling tussen de zes verschillende staten en per type van site ziet er als volgt uit: 

 

Intern ontheemden per type van site en per staat volgens de IOM165 

                                                
 

163 IOM, 24/09/2020, url 
164 IOM, 24/09/2020, url 
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Nigeria. Veiligheidssituatie in het noordoosten  

20 november 2020 (update) 

 

 

 
Pagina 34 van 44

 
    

  

 

De geografische verdeling tussen de verschillende LGA’s ziet er als volgt uit: 

 

Verdeling van de intern ontheemden per LGA166 

Volgens de Verenigde Naties wonen in de staten Adamawa, Borno en Yobe meer dan 1,8 miljoen 

personen nog in kampen of in bevolkingsgroepen “die zelf uiterst kwetsbaar zijn”.167 

De IOM telt 300 kampen en gelijkaardige omgevingen die ontheemden opvangen, en 2.088 sites waar 

ontheemden verblijven bij opvanggemeenschappen.168 

In Maiduguri werd een toestroom vastgesteld en worden de bestaansmiddelen en installaties “op volle 

capaciteit” gebruikt volgens een mededeling van de Verenigde Naties van juni 2020.169 

Volgens rapporten maakten soldaten, politieagenten, CJTF’s en andere personen zich schuldig aan 

seksuele uitbuiting en misbruik van vrouwen en meisjes. Deze feiten zijn zorgwekkend in de 

ontheemdenkampen van de overheid, de informele kampen en de lokale gemeenschappen in 

Maiduguri en in de omgeving, alsook in heel het noordoosten.170 

Bovendien werden tienduizenden burgers in kampen of gelijkaardige installaties in de drie 

desbetreffende staten getroffen door hevige regenbuien in juli en augustus 2020.171 

                                                
 

166 IOM, 24/09/2020, url 
167 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 24/06/2020, url 
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170 USDOS, 02/2020, url  
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https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/DTM%20Report%20Round%2033%20%28North%20East%29.pdf?file=1&type=node&id=9779
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Het aantal ontheemden die voedsel nodig hebben, blijft hoog. 76 % van de ontheemden vermeldden 

voedsel als hun voornaamste onvervulde behoefte. Niet-voedingsproducten werden vermeld als de 

tweede belangrijkste onvervulde behoefte (12 %) en 6 % vermeldde onderdak als hun voornaamste 

onvervulde behoefte.172 

7.2. Terugkeer van de ontheemden 

Een grafiek supra toont de evolutie van het aantal returnees, met 1.714.682 returnees die door de 

IOM bij de laatste schatting werden geregistreerd.173 De stijgende tendens van deze returnees hield 

aan. Dit aantal begon te stabiliseren vanaf april 2019, na aanzienlijke schommelingen en een 

aanhoudende stijging tot augustus 2018. 72 % van de aanvankelijk ontheemde personen keerde naar 

huis terug. In dit geheel zijn 82 % vrouwen en kinderen.174 De verdeling van de returnees per staat 

ziet er als volgt uit: 

 

Verdeling van de returnees per staat175 

De autoriteiten van de staat Borno willen de intern ontheemden al jaren naar huis terugzenden, in het 

bijzonder de ontheemden die steeds talrijker worden in Maiduguri. Deze hoofdstad telt in theorie twee 

miljoen inwoners, terwijl de staat Borno er vier miljoen telt.176 

Tussen 1 januari 2019 en 30 september 2020 keerden meer dan 35.500 Nigeriaanse vluchtelingen 

(15.484 gezinnen), voornamelijk afkomstig uit Kameroen, Niger en Tsjaad, terug naar Nigeria. 61 % 

van deze personen zijn vrouwen en meisjes, 49 % zijn kinderen. Merk op dat 43 % van de gezinnen 

in het noordoosten geen toegang heeft tot water en tot voedsel en dat 78 % beschadigde of vernielde 

eigendommen heeft.177 
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In september 2020 werden honderden inwoners van Baga verzocht naar huis terug te keren. De 

gouverneur van de staat Borno deed de verplaatsing zelf maar zijn konvooi viel in een hinderlaag, die 

eindigde in een bloedbad (dertig doden). Islamistische strijders uitten ook doodsbedreigingen tegen 

de returnees om hen af te raden naar huis terug te keren.178 

8. Impact van het geweld op het dagelijkse leven 

8.1. Humanitaire hulp 

Volgens de cijfers die de OCHA op 22 september 2020 publiceerde, steeg het aantal personen die 

dringende bijstand nodig hebben in het noordoosten van Nigeria, van 7,9 miljoen begin 2020 tot 10,6 

miljoen sinds het begin van de coronavirusepidemie. Tot 4,3 miljoen personen zouden het slachtoffer 

van voedselonzekerheid kunnen zijn, tegen 3,7 miljoen vóór de komst van dit virus.179 

De hulpoperaties worden nog altijd verstoord door de toestand van de wegen – de hevige regenbuien 

en overstromingen maken de voornaamste bevoorradingswegen in de drie desbetreffende staten bijna 

onberijdbaar - 180 maar ook door de heropleving van de gewapende aanvallen.181 De sterk 

gemilitariseerde context in de staten Adamawa, Borno en Yobe leidt tot talrijke restricties en 

onveiligheid voor de humanitaire organisaties. Zo moesten twee internationale ngo’s als gevolg van 

restricties opgelegd door het leger in september 2019 gedurende meer dan vijf weken hun activiteiten 

opschorten in de staten Borno en Yobe. Door deze opschorting van activiteiten kregen bijna 400.000 

personen geen voedsel en andere essentiële hulp.182 In juni 2020 schatten de Verenigde Naties dat in 

de regio’s die niet worden gecontroleerd door het Nigeriaanse leger, 1,2 miljoen personen armoede 

lijden en geen levensnoodzakelijke hulp krijgen.183 In augustus 2020 verklaarden de gewapende niet-

overheidsgroepen officieel dat humanitaire actoren een legitiem doelwit waren.184 

De levering van humanitaire hulp staat dus onder spanning, zoals de Verenigde Naties beschrijven: 

“L’acheminement de l’aide humanitaire a été considérablement entravé par des restrictions d’accès, 

plus de 1,2 million de personnes étant inaccessibles du fait de l’insécurité croissante, en particulier 

dans le nord de l’État de Borno. De surcroît, des agents humanitaires ont été pris pour cible par 

Boko Haram, enlevés voire, dans certains cas, exécutés. L’équipe spéciale a établi 55 refus d’accès 

humanitaire ayant eu des conséquences pour les enfants, soit 29 attribués à Boko Haram et 26 au 

Gouvernement. La plupart des cas se sont produits dans l’État de Borno, en situation d’extrême 

urgence humanitaire, et, dans une moindre mesure, dans l’État de Yobe.”185 

Ter gelegenheid van de moord op drie humanitaire werkers in de staat Borno in juli 2020 verklaart de 

humanitaire coördinator van de Verenigde Naties in Nigeria ongerust te zijn over het aantal 

controleposten van illegale voertuigen die gewapende niet-overheidsgroepen langs de voornaamste 

bevoorradingswegen oprichtten. Hij beweert dat deze controleposten de levering van 

levensnoodzakelijke bijstand hinderen en de risico’s voor burgers te worden ontvoerd, gedood of 

gewond vergroten, aangezien humanitaire werkers steeds vaker worden geviseerd.186 In juni 2020 

                                                
 

178 AFP via Le Journal de Montréal, 06/10/2020, url  
179 OCHA, 22/09/2020, url 
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werden vijf incidenten bij controleposten geregistreerd, veertien in juli 2020 (hoofdzakelijk in de staat 

Borno) en zestien in augustus 2020. Volgens de Verenigde Naties wijst deze verontrustende tendens 

niet alleen op risico’s op ontvoering of overlijden voor humanitaire werkers en andere burgers maar 

hindert hij ook het leveren van levensnoodzakelijke bijstand.187 

Ten slotte zouden facties van Boko Haram volgens bepaalde aantijgingen humanitaire hulp genieten. 

Een deel van die hulp belandt daadwerkelijk bij jihadisten maar volgens Vincent Foucher (LAM) wijst 

niets erop dat ngo’s rechtstreeks een of andere factie bijstaan.188 

8.2. Gezondheidssituatie 

Het speciale team van de Verenigde Naties bevestigde 22 aanvallen op zoekenhuizen van 2017 tot 

2019, die grotendeels worden toegeschreven aan Boko Haram.189 

De staten Borno, Adamawa en Yobe registreerden bovendien gevallen van COVID-19, inclusief in 

kampen van ontheemden. Borno is een van de meest getroffen staten in Nigeria en COVID-19 maakt 

er de humanitaire noden erger.190 

Als gevolg van de coronaviruspandemie uitten de Verenigde Naties hun vrees in verband met het 

gezondheidssysteem: 

“La pandémie risque de submerger les systèmes de santé de la région, déjà fragiles, et de frapper 

plus durement les femmes en particulier, ainsi que les groupes marginalisés et vulnérables. Elle 

risque d’aggraver les problèmes existants des systèmes de santé et de créer de nouveaux besoins 

dans des zones déjà ravagées par des conflits et faisant face à une nouvelle flambée de l’insécurité 

alimentaire.”191 

8.3. Scholen 

Veel kinderen genieten geen onderwijs om de volgende redenen: de scholen bevinden zich niet op een 

redelijke afstand, de ouders kunnen het schoolgeld niet meer betalen, soms zijn de leraars gevlucht 

wegens de onveiligheid.192 

Van 2017 tot 2019 bevestigde het speciale team van de Verenigde Naties dertien aanvallen op scholen, 

voor het merendeel toegeschreven aan Boko Haram.193 

In 2019 stelde het speciale team van de Verenigde Naties geen enkel geval vast waarbij de Nigeriaanse 

veiligheidstroepen scholen voor militaire doeleinden gebruiken.194  
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Samenvatting 

De strijd tussen Boko Haram en de veiligheidstroepen blijft het noordoosten van Nigeria (de staten 

Adamawa, Borno en Yobe) verwoesten. De rebellen opereren veeleer in de landelijke gebieden, terwijl 

de regeringstroepen zich meer in de steden verschansen. 

Talrijke bronnen zijn het erover eens dat Boko Haram sinds 2016 verdeeld is in twee hoofdfacties. De 

ene bleef trouw aan Abubakar Shekau (Jamaatou Ahl es-Sunna lid-Daawaati wal-Jihad), de andere 

zwoor trouw aan Islamitische Staat (West-Afrikaanse provincie van Islamitische Staat of ISWAP). Deze 

twee facties zijn voornamelijk aanwezig in de staat Borno. Beide facties geven blijk van veerkracht, 

ondanks de vele slachtoffers in hun gelederen. De factie die trouw bleef aan Abubakar Shekau, voert 

talrijke aanvallen uit op burgers. De ISWAP voert hoofdzakelijk aanvallen uit op regeringstroepen en 

probeert zich aantrekkelijker voor te doen ten opzichte van de burgers. 

De Nigeriaanse veiligheidstroepen worden in diskrediet gebracht bij de bevolking en nemen over het 

algemeen een defensieve houding aan, met name door zich te verschansen in grote versterkte 

kampen. Ze plegen ook gewelddadigheden. 

Een multinationale operationele strijdmacht (Multinational Joint Task Force, MNJTF) veroverde enkele 

gebieden op Boko Haram maar heeft te kampen met talrijke structurele beperkingen. 

Verschillende zelfverdedigingsgroepen vullen een leegte op gebied van veiligheid en een van hen, de 

Civil Joint Task Force, staat formeel onder het bevel van het leger. Deze civiele strijdmacht, die de 

militairen begeleidt bij sommige operaties, is soms rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij 

gewelddadigheden tegen burgers. 

Volgens Amnesty International plegen Boko Haram en de Nigeriaanse troepen regelmatig 

internationale misdrijven. 

Voor de periode van 28 maart 2018 tot 10 oktober 2020 registreerde het ACLED 1.194 incidenten 

(battles, explosions/remote violence, violence against civilians), waarbij 6.679 personen om het leven 

kwamen. Het UNHCR telde 1.666 gevallen van seksueel en gendergebaseerd geweld alleen al in 2019. 

De burgers vormen de eerste slachtoffers van dit geweld, met name omdat ze ervan worden verdacht 

samen te werken met een partij van het conflict. Algemeen doodden de regeringstroepen en de 

zelfverdedigingsgroepen meer personen dan Boko Haram tussen 2007 en 2019. 

Borno concentreert het grootste aantal overlijdens als gevolg van dit conflict voor de periode van 28 

maart 2018 tot 10 oktober 2020. 

Borno is ook de staat met het grootste aantal intern ontheemden. De autoriteiten van Borno willen 

dat veel intern ontheemden naar hun regio van herkomst terugkeren. 

De levering van humanitaire hulp wordt gehinderd door de toestand van de wegen, de heropleving 

van de gewapende aanvallen en door de vele controleposten die worden bezet door gewapende niet-

overheidsgroepen. Humanitaire werkers worden steeds meer als doelwit gekozen. Boko Haram valt 

ook ziekenhuizen en scholen aan, sectoren die al verzwakt zijn. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: noordoosten van Nigeria195 
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Bijlage 2: belangrijkste militaire fasen van de opmars van Boko Haram van 2003 tot 2020196 
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