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Denna rapport är skriven i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framtagande av 

landinformation (2008). Den är en opartisk presentation av tillförlitlig och relevant 

landinformation avsedd för handläggning av migrationsärenden.  

Rapporten bygger på noggrant utvalda informationskällor. Alla källor refereras med 

undantag för beskrivning av allmänna förhållanden eller där Lifos expert är en källa, vilket 

i så fall anges. För att få en så fullständig bild som möjligt bör rapporten inte användas 

exklusivt som underlag i samband med avgörandet av ett enskilt ärende utan tillsammans 

med andra källor. 

Informationen i rapporten återspeglar inte Migrationsverkets officiella ståndpunkt i en viss 

fråga och Lifos har ingen avsikt att genom rapporten göra politiska eller rättsliga 

ställningstaganden.  
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1. English summary/Sammanfattning 
 

1.1. Introduction 

 

The scope of this report is to shed light on the Nigerian separatist organisation 

Indigenous People of Biafra (IPOB). More precicely, it aims at describing 

IPOB:s structure, ideology, and activities, as well as the Nigerian authorities’ 

response towards the organisation’s activities. In order to provide the reader 

with a contextual understanding, the report initially offers a background on 

the Biafra war (1967 – 1970), and current Biafra activism. Subsequent 

sections cover IPOB ideology, organisation, and activities, as well as support 

for the movement. The report concludes with a section on government 

response, also comprising sub-sections focusing on arrests of IPOB members 

and supporters. The country of origin information is supplemented by 

comments and COI1 conclusions from Lifos in separate sections. It is clear 

from the context where Lifos assesses the information. 
 

The country of origin information is mainly collected from open electronic 

sources. Some information is gathered from contacts with researchers. 

 

 

1.2. Findings 

 

A part from an initial background, drawn from section 3.1 and 3.2, the 

contents of this section correspond with Lifos comments and COI conclusions 

found in the various sub-sections of the report called ”Lifos kommentar”.  

 

On May 30, 1967, the head of the former Eastern Region in Nigeria, 

Lieutenant Colonel Odumegwu Ojukwu, with the authorisation of a 

consultative assembly, declared the Eastern region an independent republic 

under the name of Biafra. Prevailing ethnic tensions, coupled with the Igbo 

people’s sense of marginalisation, contributed to the plunge for secession. 

The federal authorities’ refusal to accept a breakaway subsequently paved 

way for a military confrontation commencing in July 1967. After some initial 

success, the Biafran troops surrendered to the federal government in January 

1970. The Biafran war led to a major humanitarian disaster comprising 

starvation and disease, and ultimately, the end of Biafra. 

 

Since the democratic transition in 1999, calls for an independant Biafra has 

resurfaced to a certain, rather limited, extent. However, with the emergence 

of separatist movement Indigenous People of Biafra (IPOB) in 2012, Biafra 

activism has increased.  

 

IPOB is headed by Nnamdi Kanu, the Director of Radio Biafra, an unlicensed 

radio station broadcasting the call for an independent Biafra in southeastern 

Nigeria. The ideology of IPOB feeds into the Igbo population’s sense of 

marginalisation based on economic and political grievances – some 

                                                 
1 Country of origin information 
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longstanding, some more recent – and depicts an independent Biafran state as 

the solution. The ideology also seems to rest on a foundation of the Christian 

value system. Christianity is the predominant religion among the Igbo people. 

 

IPOB has occasionally resorted to violent rhetorics, not least through the 

transmissions of Radio Biafra. The occurrence of clashes between security 

forces and activists, some resulting in casualties on both sides, has also been 

reported during IPOB arrangements. Nevertheless, the movement appears to 

have aspired to a non-violent approach with the realisation of a secession 

through referendum. Apart from the Nigerian authorities’ view that IPOB has 

performed acts of violence that are to be considered as terrorism (see below), 

Lifos has not been able to identify information signaling that incidents of 

violence committed during IPOB manifestations have been endorsed by 

leaders of the movement.  

 

IPOB, who is reported to chiefly consist of Igbo, has developed an internal 

structure of Coordinators, and State chapters, under the leadership of Nnamdi 

Kanu. Information naming a few additional officials in leading positions has 

circulated in media; among these Deputy leader Uche Mefor, and several 

spokespersons. A security unit called Biafra Security Service is also reported 

to have been established. The number of IPOB members has, however, not 

been identified in this report, nor the terms and conditions for membership. 

Apart from it’s activites in Nigeria, IPOB is reported to uphold a certain 

presence in the diaspora in Europe. 

 

Notwithstanding the identified information on IPOB:s internal structure, 

including various official positions, there are few facts unveiling the actual 

function of the organisation e.g. how the structures operate and interact.  

 

The activites of IPOB has included distribution of flyers, awareness-raising 

amongst the population, meetings, marches, and other gatherings (such as 

prayer meetings). 

 

The country of origin information indicate that the federal authorities’ level 

of tolerance regarding IPOB has been rather drastically reduced. From an 

initial somewhat passive approach, the authorities eventually sought to 

restrict the activities, which, in September 2017, led to the proscription of the 

movement as it’s activities were considered to amount to acts of terrorism.  

The latter stance has not gained support from the EU or the USA. 

 

The federal authorities appear to consider IPOB activism as a threat to 

national security, and probably also to Nigeria’s integrity, even if the support 

for an independent Biafra currently does not appear to be strong, not even 

among the Igbo.  

 

The proscription of IPOB meant that all of it’s activities were declared illegal. 

Members of the organisation were also reported to risk facing charges under 

the country’s anti-terrorism act. Several persons arrested have been charged 

with treason, punishable with the death penalty in Nigeria. Following the 
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proscription, mere possession of IPOB material appears to constitute ground 

for arrest, and potential prosecution. 

 

IPOB leader Nnamdi Kanu was arrested already on October 14, 2015. He 

thereafter became subjected to a legal process involving charges on treason. 

In April 2017, however, Kanu was released on bail. His current whereabouts 

are reported to be unknown following a military crackdown in his home on 

September 14, 2017.  

 

The federal authorities have adopted a forceful response towards IPOB 

activism; largely delegated to the military who performs security operations 

in southeastern Nigeria. During 2015 – 2017, the crackdown on IPOB appear 

to have caused more than 200 fatalities, whereof the great majority civilian 

casualties. Additionally, there are reports of hundreds of arrested IPOB 

members and supporters. During the operations against IPOB, the security 

forces are reported to have committed severe human rights violations in an 

environment of impunity. Beside shootings with fatal consequences, 

Amnesty International signals that detentions carried out in the IPOB context 

have comprised many cases of ill-treatment, and some cases of torture, which 

may be seen in the light of other international reports on Nigerian security 

forces’ frequent abuse of detainees in general.  

 

Furthermore, the vulnerability of arrested persons suspected of IPOB 

affiliation may have been enhanced following the government’s decision to 

brand IPOB a terror organisation. Lifos finds that international reporting on 

frequent use of torture, and other forms of mistreatment, against suspected 

terrorists in general could suggest such a development.  

 

 

2. Inledning 
 

2.1. Bakgrund 

 

Lifos har identifierat ett behov av att belysa aktuell Biafraaktivism och då 

särskilt separatistorganisationen Indigenous People of Biafra (IPOB). Biafra 

är namnet på en självständig stat som aktivister vill se etableras i nuvarande 

sydöstra Nigeria, men som ännu inte existerar. 

 

 

2.2. Avgränsning 

 

Temarapporten syftar till att redogöra för organisationen IPOB liksom för 

myndigheternas respons mot den, dess medlemmar och anhängare.  

 

För att ge läsaren kontextuell förståelse inleds rapporten med en bakgrund om 

Biafrakriget 1967 – 1970 och ett mer allmänt hållet avsnitt om aktuell 

Biafraaktivism. Därefter följer avsnitt om IPOB:s ideologi, organisation och 

aktiviteter, liksom ett avsnitt om stöd för rörelsen. Rapporten avslutas med en 

redogörelse för hur myndigheternas reaktion gestaltat sig med särskilda 
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avsnitt rörande gripanden. Landinformationen kompletteras med avsnitt 

innehållande Lifos kommentarer. 

 
Rapporten är i huvudsak baserad på öppna elektroniska källor. Lifos har även 

inhämtat information genom kontakter med forskare: vid möte samt via e-

post. Lifos har försökt att använda ett brett spektrum av aktuella källor för att 

ge en så nyanserad bild som möjligt.  

 

 

3. Bakgrund 
 

3.1. Biafrakriget 1967 – 1970  

 

 
 
Karta A:  Utbrytarrepubliken Biafra i maj 1967 [ungefärlig utbredning].2 

 

I mitten av 1960-talet karaktäriserades samhällslivet i Nigeria av ekonomisk 

och politisk instabilitet samt etniska spänningar.3 Mindre etniska grupper 

fruktade att bli dominerade av de tre stora – hausa-fulani, yoruba och igboer 

(iboer) – och bland de senare var spänningen särskilt stark mellan de 

muslimska hausa-fulani och de kristna igboerna.4 I landets norra delar, 

dominerade av hausa-fulani, grodde bitterhet gentemot den mer välbärgade 

och utbildade igbo-minoriteten.5 Nigeria var vid denna tid indelat i tre 

administrativa regioner: Norra, Södra respektive Östra regionen.6 

                                                 
2 Wikimedia Commons, Eric Gaba (author), Map of the secessionist state of the Republic of Biafra 

(1967–1970) in Italian, as in May 1967, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biafra_independent_state_map-it.svg, 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en (hämtad 2017-11-15) 
3 Encyclopaedia Britannica, Biafra – Secessionist state, Nigeria, 2015-03-04,  

https://www.britannica.com/place/Biafra (hämtad 2017-09-08) 
4 Utrikespolitiska Institutet (UI), Landguiden, ”Länder och områden, Afrika, Nigeria, Modern 

historia”, 2016-06-07 (hämtad 2017-09-01) betaltjänst 
5 Encyclopaedia Britannica, Biafra – Secessionist state, Nigeria, 2015-03-04 
6 Frankrike, Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA),  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biafra_independent_state_map-it.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://www.britannica.com/place/Biafra
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I januari 1966 iscensatte en grupp arméofficerare, av vilka de flesta var 

igboer, en kupp, varpå flera politiska ledare från norra Nigeria (inklusive 

premiärminister Balewa) dödades. Militären som för tillfället var kontrollerad 

av igboer beslutade därefter att landets autonoma administrativa regioner 

skulle avskaffas. Beslutet utlöste en konstitutionell kris gällande hur Nigeria 

skulle styras.7 Oroade över förlorad autonomi, och bittra över de dödade 

politiska ledarna, genomförde officerare från landets norra delar därefter en 

motkupp redan i juli samma år.8 Med motkuppen kom militären och dess 

ledning att domineras av personer från norr, något som för det mesta har varit 

fallet sedan dess.9  

 

Spänningarna kom under hösten 1966 att förvärras varpå våldsamheter 

blossade upp. Våldet ledde till att 10 000 till 30 000 igboer massakrerades i 

Norra regionen.10 Utöver de som omkom var det uppemot en miljon igboer 

som flydde till folkgruppens ursprungsområde11 i Östra regionen.12 Vid 

samma tid försköts även icke-igboer från den sistnämnda regionen.13  

 

Försök från regionernas ledare att nå en överenskommelse gjordes, men 

misslyckades. Den 30 maj 1967 utropade i stället militärguvernören över 

Östra regionen, överstelöjtnant Odumegwu Ojukwu, med stöd av en 

rådgivande församling, Östra regionen som en suverän och självständig stat 

under namnet Biafra.14 De etniska motsättningarna och igbofolkets känsla av 

utsatthet bidrog till utbrytningsförsöket.15 Även de rikliga oljetillgångarna i 

Nigerdeltat var en faktor i konflikten.16 Biafra omfattade dagens delstater 

Cross River, Ebonyi, Enugu, Anambra, Imo, Bayelsa, Rivers, Abia, Delta och 

Akwa Ibom i sydöstra Nigeria. Vissa av delstaterna är belägna i den oljerika 

regionen kring Nigerdeltat.17 Vid tiden för kriget hade Biafra ungefär 14 

miljoner invånare, vilket var mindre än en fjärdedel av befolkningen. Tack 

vare naturtillgångar i form av naturgas, olja, kol och tropiskt virke var 

regionen dock den rikaste i landet.18 

                                                 
Rapport de mission en République fédérale du Nigeria du 9 au 21 septembre 2016, 2016-09-21, s. 67, 

http://www.refworld.org/pdfid/588f5f3f4.pdf (hämtad 2017-08-30) 
7 UI, Landguiden, ”Länder och områden, Afrika, Nigeria, Modern historia”, 2016-06-07, 

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/nigeria/modern-historia/ (hämtad 2017-09-

01) betaltjänst; Maier, Karl, This House Has Fallen. Nigeria in Crisis, Westview Press, 2000, s. 13 
8 Ibid. 
9 Mänsklig säkerhet, Victor Adetula & Henrik Angerbrandt, Growing discontent in Biafra, 2016-06-

22, s. 1, http://manskligsakerhet.se/2016/06/22/growing-discontent-in-biafra/ (hämtad 2017-10-09) 
10 Encyclopaedia Britannica, Biafra – Secessionist state, Nigeria, 2015-03-04 
11 Igboerna var även den dominerande etniska gruppen i regionen. Assessment Capacities Project 

(ACAPS), Nigeria, Country Profile, Historical Background, The Biafran War, 2016-06-01, 

https://www.acaps.org/country/nigeria/country-profile (hämtad 2017-09-26) 
12 Encyclopaedia Britannica, Biafra – Secessionist state, Nigeria, 2015-03-04  
13 Encyclopaedia Britannica, Biafra – Secessionist state, Nigeria, 2015-03-04; UI, Landguiden, 

”Länder och områden, Afrika, Nigeria, Modern historia”, 2016-06-07   
14 Encyclopaedia Britannica, Biafra – Secessionist state, Nigeria, 2015-03-04 
15 UI, Landguiden, Länder och områden, Afrika, Nigeria, Modern historia, 2016-07-07; Maier, Karl, 

This House Has Fallen. Nigeria in Crisis, Westview Press, 2000, s. 13 
16 Maier, Karl, This House Has Fallen. Nigeria in Crisis, Westview Press, 2000, s. 13 
17 Frankrike, OFPRA, Rapport de mission en République fédérale du Nigeria du 9 au 21 septembre 

2016, 2016-09-21, s. 67 
18 Radio France Internationale (RFI), Nigeria: sécessionnisme d’hier et d’aujourd’hui au Biafra, 

2016-05-27, http://www.rfi.fr/hebdo/20160527-nigeria-biafra-buhari-secession-guerre-civile-30-mai-

1967-famine-humanitaire (hämtad 2017-09-29) 

http://www.refworld.org/pdfid/588f5f3f4.pdf
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/nigeria/modern-historia/
http://manskligsakerhet.se/2016/06/22/growing-discontent-in-biafra/
https://www.acaps.org/country/nigeria/country-profile
http://www.rfi.fr/hebdo/20160527-nigeria-biafra-buhari-secession-guerre-civile-30-mai-1967-famine-humanitaire
http://www.rfi.fr/hebdo/20160527-nigeria-biafra-buhari-secession-guerre-civile-30-mai-1967-famine-humanitaire
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Karta B: Nigeria (med delstater och Federal Capital Territory (FCT) utmärkt).19  

 

Den federala statsmakten vägrade att godkänna bildandet av Biafra och i juli 

1967 inleddes konfrontation mellan federala styrkor och Biafras trupper.20  

Enligt Radio France Internationale (RFI) fick Biafrasidan diskret stöd av 

Frankrike i form av utrustning och manskap (bl. a. legosoldater), utan att 

erhålla ett officiellt erkännande av Biafras självständighet. Även Kina, 

Portugal, Elfenbenskusten, Tanzania, Gabon och Zambia gav utbrytarna sitt 

understöd. Den federala sidan fick militärt stöd av Storbritannien, 

Sovjetunionen och USA.21 

 

I början av konflikten hade Biafras trupper framgångar, men under stridernas 

gång kom offensiven från de federala styrkorna, som var numeriskt större, att 

krympa utbrytarstatens område till en tiondel av dess initiala yta. 1968 hade 

Biafra förlorat sina hamnar och blivit kustlöst, vilket gjorde att förnödenheter 

endast kunde föras in med flyg.22 Dessa förhållanden ledde till en enorm 

svältkatastrof. Uppskattningar om dödligheten varierar mellan 500 000 och 

tre miljoner dödsoffer; många av dessa var barn. Cirka 100 000 av de 

omkomna uppges ha varit soldater.23  

 

Biafras ledare kapitulerade slutligen i januari 1970 efter att federala styrkor 

intagit provinshuvudstaden Owerri.24   

                                                 
19 Förenta Nationerna, 2014 
20 Encyclopaedia Britannica, Biafra – Secessionist state, Nigeria, 2015-03-04 
21 RFI, Nigeria: sécessionnisme d’hier et d’aujourd’hui au Biafra, 2016-05-27  
22 Encyclopaedia Britannica, Biafra – Secessionist state, Nigeria, 2015-03-04 
23 Ibid; UI, Landguiden, ”Länder och områden, Afrika, Nigeria, Modern historia”, 2016-06-07 
24 ACAPS, Nigeria, Country Profile, Historical Background, The Biafran War, 2016-06-01  
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Efter kriget, som var förödande för Östra regionen, uppgav den federala 

regeringen att en strategi baserad på försoning, rehabilitering och 

återuppbyggnad skulle vidas. Röster i södra Nigeria menar dock än idag att 

regionen i själva verket har kommit att straffas av regeringen ända sedan 

krigets slut och att den är marginaliserad i jämförelse med andra regioner i 

landet.25 

 

Ett resultat av kriget var vidare att man ändrade den administrativa 

indelningen från de tre regionerna till 12 delstater i syfte att förbättra de olika 

etniska gruppernas representation.26  

 

Antalet delstater kom därefter att öka gradvis fram till 1996. Enligt 

Utrikespolitiska institutet (UI) använde tidigare militärdiktatorer delning som 

ett sätt att hindra utbrytningsförsök och stärka centralregeringens kontroll.27 

Nigeria består för närvarande av 36 delstater samt det federala distriktet 

Abuja.28  

 

 
 
Bild A: Biafras flagga.29 

 

 

3.2. Övergripande om aktuell Biafraaktivism  

 

Forskaren Megan Turnbull menar att det efter den demokratiska övergången 

i Nigeria 1999 varit mycket begränsad förekomst av självständighetsaktivism 

i de sydöstra delarna, även om Movement for the Actualization of the 

Sovereign State of Biafra (MASSOB) verkat. På senare tid har dock större 

                                                 
25 Megan Turnbull, Visiting Assistant Professor, PhD, Department of Political Science, Skidmore 

College, EASO, Practical Cooperation Meeting on Nigeria, Rom, Italien, 2017-06-12/13, EASO COI 

Meeting Report Nigeria Practical Cooperation Meeting 12-13 June 2017, s. 28, 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/nigeria-pc-meeting-report-august2017.pdf 

(hämtad 2017-11-14) 
26 ACAPS, Nigeria, Country Profile, Historical Background, The Biafran War, 2016-06-01 
27 UI, Landguiden, ”Länder och områden, Afrika, Nigeria, Politik och historia, Politiskt system”, 

2016-06-07, https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/nigeria/politiskt-system/ 

(hämtad 2017-09-26) betaltjänst 
28 UI, Landguiden, ”Länder och områden, Afrika, Nigeria, Politik och historia, Politiskt system”, 

2016-06-07 (hämtad 2017-09-26) betaltjänst 
29 Wikimedia Commons, Flag of Biafra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Biafra.svg (hämtad 2017-09-27) 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/nigeria-pc-meeting-report-august2017.pdf
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/nigeria/politiskt-system/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Biafra.svg
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protester och krav på ett självständigt Biafra framkommit i och med att 

gruppen Indigenous People of Biafra (IPOB) trätt fram.30  
 

International Crisis Group (ICG) uppger att dagens protester bygger på en 

blandning av historiskt och nyuppkommet missnöje på ekonomisk och 

politisk grund. En del av missnöjet har sitt ursprung vid tiden före 

Biafrakriget 1967 – 1970.  Sydöstra Nigeria, i likhet med stora andra delar av 

landet, lider av undermålig och förfallen infrastruktur samt utbredd 

ungdomsarbetslöshet. Frustrationen som dessa förhållanden skapat knyter an 

till sedan tidigare existerande klagomål om att den federala regeringen aldrig 

återuppbyggt regionen efter inbördeskriget. Kritiker menar även att 

administrativa förändringar, såsom den rådande administrativa indelningen 

med delstater och administrativa områden på lägre nivå (local government 

areas), som norr-styrda militärregeringar upprättat mellan 1983 och 1999 

minskat de sydöstra delarnas andel av federala utnämningar, intäkter och 

utvecklingsprojekt.31 Missnöjet kom att förrvärras ytterligare när många 

ansåg att president Buharis första utnämningar efter sitt makttillträde gynnade 

landets norra delar.32 BBC påtalar i sammanhanget att igboerna utgör en av 

de tre största folkgrupperna i landet samtidigt som de, i sydöstra Nigeria, har 

färre delstater än hausa-fulani i norr och yoruba i sydväst och följaktligen får 

en mindre tilldelning av statsbudgeten.33 

 

Enligt MASSOB-ledaren Uchenna Madu är målet för de olika 

Biafraförespråkande grupperna, inklusive MASSOB och IPOB, ett separat 

hemland för igbofolket.34 Tidningen Vanguard uttalar att IPOB protesterar 

mot marginalisering av igboer samt verkar för ett självständigt Biafra för 

folkgruppen som också dominerar den sydöstra regionen.35 

I över ett decennium var det främst MASSOB, bildat 1999 och lett av Ralph 

Uwazuruike, som förespråkade ett återupprättat Biafra.36 Enligt forskaren 

Megan Turnbull har denna rörelse överlag anammat principen om icke-våld.37 

Det har vid upprepade tillfällen förekommit sammanstötningar mellan 

                                                 
30 Megan Turnbull, Visiting Assistant Professor, PhD, Department of Political Science, Skidmore 

College, EASO, Practical Cooperation Meeting on Nigeria, Rom, Italien, 2017-06-12/13, EASO COI 

Meeting Report Nigeria Practical Cooperation Meeting 12-13 June 2017, s. 28,  
31 ICG, Nigeria’s Biafran Separatist Upsurge, 2015-12-04, https://www.crisisgroup.org/africa/west-

africa/nigeria/nigeria-s-biafran-separatist-upsurge (hämtad 2017-09-01); African Arguments, Nigeria: 

How to solve a problem like Biafra, 2017-05-29, http://africanarguments.org/2017/05/29/nigeria-

how-to-solve-a-problem-like-biafra/ (hämtad 2017-10-30) 
32 ICG, Nigeria’s Biafran Separatist Upsurge, 2015-12-04 
33 BBC, ”Nigeria treats us like slaves” – but is Biafra the answer?, 2017-07-06, 

http://www.bbc.com/news/world-africa-40506251 (hämtad 2017-10-06)   
34 Kanada, Immigration and Refugee Board of Canada (IRB), Nigeria: The Indigenous People of 

Biafra (IPOB), including objectives, structure, activities, relations with other Biafran independence 

groups, and treatment by authorities (2014-October 2016), 2016-11-10, s. 1, 

http://www.refworld.org/docid/5844003b4.html (hämtad 2017-09-29) 
35 Vanguard, 60 IPOB members docked, remanded in prison, 2017-09-26, 

https://www.vanguardngr.com/2017/09/60-ipob-members-docked-remanded-prison/; Vanguard, Why 

court granted FG’s request, to proscribe IPOB, 2017-09-21, 

https://www.vanguardngr.com/2017/09/court-granted-fgs-request-proscribes-ipob/ (hämtad 2017-09-

27) 
36 Ibid. 
37 Megan Turnbull, Visiting Assistant Professor, PhD, Department of Political Science, Skidmore 

College, EASO, Practical Cooperation Meeting on Nigeria, Rom, Italien, 2017-06-12/1, EASO COI 

Meeting Report Nigeria Practical Cooperation Meeting 12-13 June 2017, s. 29, 

https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/nigeria-s-biafran-separatist-upsurge
https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/nigeria-s-biafran-separatist-upsurge
http://africanarguments.org/2017/05/29/nigeria-how-to-solve-a-problem-like-biafra/
http://africanarguments.org/2017/05/29/nigeria-how-to-solve-a-problem-like-biafra/
http://www.bbc.com/news/world-africa-40506251
http://www.refworld.org/docid/5844003b4.html
https://www.vanguardngr.com/2017/09/60-ipob-members-docked-remanded-prison/
https://www.vanguardngr.com/2017/09/court-granted-fgs-request-proscribes-ipob/
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MASSOB-medlemmar och polis, varvid ett flertal medlemmar dödats.38 

Turnbull menar dock att det varit frågan om fickor av våld vid vissa 

demonstrationer och att det i det stora hela har varit en fredlig rörelse.39 Likväl 

listade dåvarande president Goodluck Jonathan i maj 2013 MASSOB som en 

“extremistgrupp” och ett hot mot landets säkerhet tillsammans med 

organisationer såsom Boko Haram.40  

Enligt MASSOB:s ledare bygger rörelsen upp ett skuggstyre som en dag är 

tänkt att administrera sydöstra Nigeria eller ett självständigt Biafra. Turnbull 

är dock av uppfattningen att MASSOB i praktiken inte lyckats bygga upp 

några institutionella strukturer som är kapabla att styra regionen. Hon tror inte 

att att det finns liknande strukturer på plats. MASSOB har utmärkt sig genom 

symboliska åtgärder såsom försäljning av registreringsskyltar och 

“Biafrapass”. Under åren har deras inflytande varit begränsat och avtagande. 

För det mesta har de förkastats av igboguvernörer och igboeliten i sydöstra 

Nigeria. En anledning till detta är den äldre generationens minnen av de 

tragiska händelserna under Biafrakriget; en annan att guvernörerna i fråga 

under förmånliga förhållanden varit väl förankrade i People’s Democratic 

Party (PDP), eller PDP-regeringen, under åren MASSOB varit aktiva.41 

MASSOB har även drabbats av inre splittring som genererarat 

utbrytarrörelser.42 Även om MASSOB försvagats har kraven på ett 

självständigt Biafra blivit mer framträdande på senare tid i sydöstra Nigeria;43 

detta under det att rörelsen Indigenous People of Biafra (IPOB) trätt fram.44 

Franska OFPRA har från sin utredningsresa i Nigeria i september 2016 

rapporterat att de aktuella, mer framträdande, kraven på självständighet för 

Biafra inte ter sig som trovärdiga i och med att de inte stöds av den största 

delen av befolkningen. Generationerna som erfarit Biafrakriget och dess 

följder stöder inte separatisternas sak. Separatisterna tycks snarare vinna visst 

stöd hos unga igboer som har en mer romantisk bild av kriget och ser ett 

utopiskt Biafra framför sig.45 En källa uppger till OFPRA att det forna Biafra 

hade rikligt med stöd bland näringsidkare, ungdomsrörelser med fler. Idag 

har rörelsen visserligen stöd bland frustrerade ungdomar, men inte hos 

näringslivet eller bland igbobefolkningens politiska kretsar.46 Flera källor 

påtalar att igboerna utmärker sig som handelsmän och att de som bedriver 

handel generellt inte har intresse av att få sina affärer begränsade till det 

                                                 
38 ICG, Nigeria’s Biafran Separatist Upsurge, 2015-12-04 
39 Megan Turnbull, Visiting Assistant Professor, PhD, Department of Political Science, Skidmore 

College, EASO, Practical Cooperation Meeting on Nigeria, Rom, Italien, 2017-06-12/1, EASO COI 

Meeting Report Nigeria Practical Cooperation Meeting 12-13 June 2017, s. 29, 
40 ICG, Nigeria’s Biafran Separatist Upsurge, 2015-12-04 
41 Megan Turnbull, Visiting Assistant Professor, PhD, Department of Political Science, Skidmore 

College, EASO, Practical Cooperation Meeting on Nigeria, Rom, Italien, 2017-06-12/13, EASO COI 

Meeting Report Nigeria Practical Cooperation Meeting 12-13 June 2017, s. 30, 
42 Ibid. 
43 Frankrike, OFPRA, Rapport de mission en République fédérale du Nigeria du 9 au 21 septembre 

2016, 2016-09-21, s. 67 
44 Megan Turnbull, Visiting Assistant Professor, PhD, Department of Political Science, Skidmore 

College, EASO, Practical Cooperation Meeting on Nigeria, Rom, Italien, 2017-06-12/13, EASO COI 

Meeting Report Nigeria Practical Cooperation Meeting 12-13 June 2017, s. 28 ff. 
45 Frankrike, OFPRA, Rapport de mission en République fédérale du Nigeria du 9 au 21 septembre 

2016, 2016-09-21, s. 67 
46 Ibid.; s.70 
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marginella område som Biafra skulle utgöra. Man föredrar en större marknad 

innefattande samtliga Nigerias delstater.47  

 

Enligt tankesmedjan Council on Foreign Relations har idén om Biafra endast 

stöd av en minoritet av igboerna.48 Megan Turnbull bedömer att stödet för ett 

återupprättat Biafra ändå är ökande och nämner då särskilt den unga 

målgruppen i sammanhanget.49  

 

Slutligen kan nämnas att religion är en faktor i sammanhanget då de 

igbodominerade områdena i sydöstra Nigeria, kärnan av det forna Biafra, är 

starkt dominerade av kristendom, framför allt katolicism (se även Nnamdi 

Kanus uttalande till BBC i juli 2017 i avsnitt 4.1).50 

  

 
3.2.1. Begreppet Biafra i dagens självständighetsdiskurs 

 

Begreppet Biafra används av självständighetsförespråkare, men existerar inte 

som formell administrativ/geografisk enhet inom Nigeria idag.51 Det råder 

delade meningar bland Biafraseparatister över vilka områden ett återupprättat 

Biafra bör omfatta.  

 

Enligt ICG gör vissa separatister gällande att Biafra bör inkludera alla 

områden bebodda av personer med igbohärkomst, inklusive delar av 

Nigerdeltat i söder samt delstaten Benue norrut. Andra folkgrupper i dessa 

regioner motsätter sig dock en sådan indelning.52 Delar av Nigerdeltat ingick 

visserligen i den forna utbrytarrepubliken. Idag har dock rörelserna i deltat 

klart signalerat att de inte vill vara del av ett nytt Biafra.53  

 

                                                 
47 RFI, Nigeria: Marc-Antoine Pérouse de Montclos (IRD) décrypte la guerre du Biafra, 2017-05-30, 

http://www.rfi.fr/emission/20170530-marc-antoine-perouse-montclos-ird-decrypte-guerre-biafra-

nigeria (2017-10-27); Jeune Afrique, Nigeria: pourquoi la cause indépendantiste renaît de ses 

cendres au Biafra, 2017-09-20, http://www.jeuneafrique.com/475727/politique/nigeria-pourquoi-la-

cause-independantiste-renait-de-ses-cendres-au-biafra/ (hämtad 2017-10-27) 
48 Council on Foreign Relations, Secession Movements Raise Tensions in Nigeria and 

Cameroon, 2017-10-12,  https://www.cfr.org/blog/secession-movements-raise-tensions-nigeria-

and-cameroon (hämtad 2017-10-30) 
49 Megan Turnbull, Visiting Assistant Professor, PhD, Department of Political Science, Skidmore 

College, EASO, Practical Cooperation Meeting on Nigeria, Rom, Italien, 2017-06-12/13, EASO COI 

Meeting Report Nigeria Practical Cooperation Meeting 12-13 June 2017 s. 32, 
50 Council on Foreign Relations, The Distorted Memory of Biafra, 2017-10-03, 

https://www.cfr.org/blog/distorted-memory-biafra (hämtad 2017-10-30) 
51 ICG, Nigeria’s Biafran Separatist Upsurge, 2015-12-04 
52 Ibid. 
53 Frankrike, OFPRA, Rapport de mission en République fédérale du Nigeria du 9 au 21 septembre 

2016, 2016-09-21, s. 70  

http://www.rfi.fr/emission/20170530-marc-antoine-perouse-montclos-ird-decrypte-guerre-biafra-nigeria
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Karta C: Etniska grupper i Nigeria (© 28 Too Many).54 

 

Utöver förekomsten av igbosamhällen i delar av Nigerdeltaregionen kan 

strategiska och ekonomiska faktorer antas spela in för vissa separatister som 

förespråkar ett mer geografiskt vidsträckt Biafra. Områdena i Nigerdeltat 

erbjuder såväl olja som tillgång till kust, vilket igboernas kärnområden dvs. 

delstaterna Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu och Imo, administrativt benämnt 

Sydöstra zonen, saknar.55 Sydöstra zonen har bara marginella naturtillgångar 

och dess odlingsbara mark är tätbefolkad och hårt exploaterad. Vid en 

eventuell intern migration till Biafra skulle marken heller inte kunna försörja 

de miljontals igboer som för närvarande bor på andra ställen i landet.56 Nästan 

varje större stad har en igbominoritet.57  

 

Council on Foreign Relations påtalar i sammanhanget att de oljerika delarna 

av området som ledarna av det forna Biafra önskade kontrollera inte var 

dominerade av igboerna.58  

 

                                                 
54 28 Too Many, Country Profile: FGM in Nigeria, oktober 2016, s. 17, 

https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Country%20Research%20and%20Resources/Nigeri

a/nigeria_country_profile_v2_(november_2017).pdf (hämtad 2017-12-07); NB: Lifos noterar att 

kartan endast namnger de större etniska grupperna bland Nigerias hundratals folkslag 
55 Megan Turnbull, Visiting Assistant Professor, PhD, Department of Political Science, Skidmore 

College, EASO, Practical Cooperation Meeting on Nigeria, Rom, Italien, 2017-06-12/13, EASO COI 

Meeting Report Nigeria Practical Cooperation Meeting 12-13 June 2017, s. 29; ICG, Nigeria’s 

Biafran Separatist Upsurge, 2015-12-04 
56 ICG, Nigeria’s Biafran Separatist Upsurge, 2015-12-04 
57 UI, Landguiden, ”Nigeria – Befolkning och språk”, 2016-06-17, 

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/nigeria/modern-historia/ (hämtad 2017-09-

01) betaltjänst 
58 Council on Foreign Relations, The Distorted Memory of Biafra, 2017-10-03 

https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Country%20Research%20and%20Resources/Nigeria/nigeria_country_profile_v2_(november_2017).pdf
https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Country%20Research%20and%20Resources/Nigeria/nigeria_country_profile_v2_(november_2017).pdf
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/nigeria/modern-historia/
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Andra Biafraseparatister menar att Biafra bör begränsas till igboernas 

kärnområden i Sydöstra zonen.59 I Nigerias senaste folkräkning 2006 

innefattade Sydöstra zonen 18, 9 miljoner invånare. Frågor om etnicitet togs 

inte upp i folkräkningen, men i de fem berörda delstaterna i zonen utgör 

igboer nästan hela befolkningen.60  
 

Slutligen kan noteras att MASSOB-företrädaren Solomon Chukwu uttalat i 

en intervju med tidningen Vanguard att Sydsydzonen (South South Region) 

och hela östra Nigeria utgör Biafras territorium.61  

 
 

4. Indigenous People of Biafra (IPOB) 
 

Rörelsen Indigeous People of Biafra (IPOB) framträdde 201262 med den 

Storbritannienbaserade aktivisten Nnamdi Nwannekaenyi Kanu som ledare.63 

Lifos noterar att han i internationell rapportering i allmänhet endast omnämns 

som Nnamdi Kanu. Sedan 2009 hade Kanu från London drivit den 

olicensierade radiostationen Radio Biafra, genom vilken han försökt 

mobilisera stöd för ett självständigt Biafra i sydöstra Nigeria.64  

 

 

4.1. Ideologi  

 

IPOB verkar för upprättandet av Biafra som en självständig stat65 och har en 

folkomröstning i frågan som mål. Ledaren Nnamdi Kanu har samtidigt 

uppgivit att en folkomröstning i sydöstra Nigeria inte kan hållas förrän han 

fått gehör i sakfrågan.66   

 

Enligt MASSOB-ledaren Uchenna Madu är målet för de olika 

Biafraförespråkande grupperna, inklusive MASSOB och IPOB, ett separat 

hemland för igbofolket.67 Council on Foreign Relations uppger att IPOB är 

                                                 
59 ICG, Nigeria’s Biafran Separatist Upsurge, 2015-12-04 
60 Ibid. 
61 Vanguard, S-South is part of Biafra – MASSOB, 2017-06-05, 

https://www.vanguardngr.com/2017/06/s-south-part-biafra-massob/ (hämtad 2017-09-11) 
62 Lifos noterar att det florerar olika uppgifter om årtalet för IPOB:s grundande. Nnamdi Kanu själv 

har uppgivit att så skedde 2012. Se Sahara Reporters, Biafra: IPOB Leader Kanu Apologizes To Buhari, 

Jonathan, Igbo elders, 2015-12-29, http://saharareporters.com/2015/12/29/biafra-ipob-leader-kanu-

apologizes-buhari-jonathan-igbo-elders (hämtad 2017-11-13) 
63 ICG, Nigeria’s Biafran Separatist Upsurge, 2015-12-04 
64 Megan Turnbull, Visiting Assistant Professor, PhD, Department of Political Science, Skidmore 

College, EASO, Practical Cooperation Meeting on Nigeria, Rom, Italien, 2017-06-12/13, EASO COI 

Meeting Report Nigeria Practical Cooperation Meeting 12-13 June 2017, s. 30; ACAPS, Nigeria, 

Country Profile, Politics and Security, Political Stakeholders, 2016-06-01, 
https://www.acaps.org/country/nigeria/country-profile (hämtad 2017-09-26); Jeune Afrique, Nigeria: 

pourquoi la indépendentiste renâit de ses cendres au Biafra, 2017-09-20 
65 Amnesty International (AI), Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-

Biafra Activists, 2016-11-25, s. 11,  

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=38559 (hämtad 2017-09-27) 
66 Jeune Afrique, Nigeria: pourquoi la cause indépendantiste renaît de ses cendres au Biafra, 2017-

09-20 
67 Kanada, IRB, Nigeria: The Indigenous People of Biafra (IPOB), including objectives, structure, 

activities, relations with other Biafran independence groups, and treatment by authorities (2014-

October 2016), 2016-11-10, s. 1 

https://www.vanguardngr.com/2017/06/s-south-part-biafra-massob/
http://saharareporters.com/2015/12/29/biafra-ipob-leader-kanu-apologizes-buhari-jonathan-igbo-elders
http://saharareporters.com/2015/12/29/biafra-ipob-leader-kanu-apologizes-buhari-jonathan-igbo-elders
https://www.acaps.org/country/nigeria/country-profile
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=38559


Lifos Temarapport: Nigeria – Indigenous People of Biafra (IPOB)   

 

 2017-12-19, version 1.0 16 (38) 

 

nära associerad med självständighetssträvanden bland den i huvudsak kristna 

igbobefolkningen.68 Enligt Nigeria Watch är det vanligt att IPOB-aktivister 

är otydliga avseende sina krav, men att deras strävan är kopplad till 

uppfattningen om marginalisering och orättvisa i regionen.69  

 

Av karta som BBC News publicerat i en artikel den 6 juli 2017 framgår att 

det territorium som IPOB önskar motsvarar i stort det område som utgjorde 

Biafra i maj 1967 (se karta i Avsnitt 3.1). I samma artikel understryks att 

IPOB även vill se det oljerika Nigerdeltat som en del av Biafra. Därtill uppger 

Kanu, intervjuad av BBC, att även andra områden skulle kunna vara aktuella:  

 

Should any other part of Nigeria wish to join Biafra they are welcome to do 

so, as long as they are Judeo-Christian… the value system that underpins 

Biafra.70 

 

Nnamdi Kanu har använt Radio Biafra som instrument för att nå ut med sitt 

självständighetsbudskap till IPOB-medlemmar och anhängare inne i Nigeria 

liksom utanför. Amnesty International (AI) har rapporterat att radiostationen 

har 15 900 följare on-line.71 Dess Facebooksida har över 600 000 följare.72 

Tonläget i Radio Biafras sändningar har åtminstone tidvis varit agressivt och 

enligt AI sänder stationen budskap som kan utgöra uppvigling till våld mot 

den nigerianska staten. Exempelvis hotade man den 31 augusti 2015 med 

våldsam vedergällning mot militären efter det att IPOB-medlemmar i Onitsha 

dödats respektive skadats dagen innan.73  ICG lyfter också fram att Kanu i sin 

retorik bejakat våld som ett instrument för att återupprätta Biafra.74  

 

Trots den stundtals agressiva tonen från Kanu och Radio Biafra menade 

forskaren Megan Turnbull i juni 2017 att IPOB i praktiken agerat fredligt i 

det stora hela. Demonstrationer och marcher i rörelsens regi har 

karaktäriserats av icke-våld, även om det har förekommit fickor av våld under 

protester.75 Liknande mönster dokumenterades även av AI i efterforskning 

täckande perioden augusi 2015 – september 2016:  

 

All IPOB gatherings documented by Amnesty International were largely 

peaceful. In those cases where there were pockets of violence, it was mostly 

in reaction to shootings by the security services. Eyewitnesses told Amnesty 

                                                 
68 Council on Foreign Relations, Secession Movements Raise Tensions in Nigeria and 

Cameroon, 2017-10-12 
69 Nigeria Watch, Nigeria Stability and Reconciliation Programme, Nigeria Watch Project: Sixth 

Report on Violence (2016), s. 17,  http://www.nigeriawatch.org/media/html/NGA-Watch-

Report16V7.pdf (hämtad 2017-10-26) 
70 BBC, ”Nigeria treats us like slaves” – but is Biafra the answer?, 2017-07-06   
71 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 11, fotnot 4 
72 Facebook, ”Radio Biafra @radiobiafra”, https://sv-se.facebook.com/radiobiafra/ (hämtad 2017-09-

27) 
73 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 11 
74 ICG, Nigeria’s Biafran Separatist Upsurge, 2015-12-04 
75 Megan Turnbull, Visiting Assistant Professor, PhD, Department of Political Science, Skidmore 

College, EASO, Practical Cooperation Meeting on Nigeria, Rom, Italien, 2017-06-12/13, EASO COI 

Meeting Report Nigeria Practical Cooperation Meeting 12-13 June 2017, s. 30 ff. 
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International that some protesters threw stones, burned tyres and in one 

incident shot at the police.76  

 

Chatham House signalerade i november 2017 att IPOB-anhängare inte är 

kända för att vara våldsamma och att protester för det mesta har varit fredliga. 

Demonstranter som kastar stenar och käppar uppgavs ha förekommit, men 

inga rapporter om väpnad konfrontation.77   

 

Enligt en artikel i nigerianska The Guardian i augusti 2017 ska Nnamdi Kanu 

själv i närtid ha uttalat att IPOB valt en fredlig ansats:  

 

We have chosen the track of peaceful agitation, non-violence, persuasion, 

logic, reason, argument. We are going to deploy all of that to make sure we 

get Biafra. […] Our ultimate goal is freedom, referendum is the path we have 

chosen to take to get Biafra… There is no alternative.78  

 

Parallellt med indikationerna på att IPOB i huvudsak följer en icke-

våldsprincip kan Lifos konstatera att rörelsen i augusti 2017 meddelat att man 

upprättat Biafra Security Service; enligt IPOB en form av vaktgruppering 

med uppgift att värna om säkerheten för personer som återvänder från norra 

till sydöstra Nigeria.79 Lifos finner att informationen om denna nya struktur 

är mycket begränsad. 

Lifos kan även konstatera att det av nyhetsrapportering framkommit att 

allvarligare våldsyttringar från demonstranters sida har förekommit i 

samband med IPOB:s manifestationer. Demonstrationer i Onitsha den 2 

december 2015 ledde till åtminstone tio dödsoffer, varav åtta uppges ha varit 

demonstranter och två polismän. Vid samma tid sattes stadens centrala moské 

i brand. Såväl ledare från IPOB som MASSOB fördömde dock branden och 

insisterade att de skyldiga var ”huliganer” och inte demonstranter.80   

 

Ett annat exempel på nyhetsrapportering om våldsyttranden från IPOB:s sida 

är Vanguards artikel från den 21 september 2017 där IPOB-medlemmar 

någon vecka tidigare rapporterades ha använt trasiga flaskor och stenar mot 

militären. Samtidigt cirkulerade uppgifter om att militären hade skjutit ihjäl 

ett flertal av gruppens medlemmar.81 Premium Times har vidare rapporterat 

                                                 
76 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 5, 7 f, 10, 18 
77 Chatham House, Calls for Biafran Independence Return to South East Nigeria, 2017-11-09, 

https://www.chathamhouse.org/expert/comment/calls-biafran-independence-return-south-east-

nigeria?utm_source=Chatham%20House&utm_medium=email&utm_campaign=8849268_Africa%2

0Programme%20Funders%20Update%20-

%20November%202017&dm_i=1S3M,5A7VP,ONJEK0,KDJ8Q,1 (hämtad 2017-11-13)  
78 The Guardian, How should Nigeria deal with Kanu’s Biafra Security Service?, 2017-08-18, 

https://m.guardian.ng/news/how-should-nigeria-deal-with-kanus-biafra-security-service/ (hämtad 

2017-09-27)  
79 Vanguard, IPOB sets up Biafra Security Service, 2017-08-20, 

https://www.vanguardngr.com/2017/08/ipob-sets-biafra-security-service/ (hämtad 2017-09-27) 
80 ICG, Nigeria’s Biafran Separatist Upsurge, 2015-12-04  
81 Vanguard, Fulani herdsmen are criminals, not terrorists like IPOB – FG, 2017-09-21, 

https://www.vanguardngr.com/2017/09/fulani-herdsmen-are-criminals-not-terrorists-like-ipob-fg/ 

(hämtad 2017-09-28) 

https://www.chathamhouse.org/expert/comment/calls-biafran-independence-return-south-east-nigeria?utm_source=Chatham%20House&utm_medium=email&utm_campaign=8849268_Africa%20Programme%20Funders%20Update%20-%20November%202017&dm_i=1S3M,5A7VP,ONJEK0,KDJ8Q,1
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/calls-biafran-independence-return-south-east-nigeria?utm_source=Chatham%20House&utm_medium=email&utm_campaign=8849268_Africa%20Programme%20Funders%20Update%20-%20November%202017&dm_i=1S3M,5A7VP,ONJEK0,KDJ8Q,1
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/calls-biafran-independence-return-south-east-nigeria?utm_source=Chatham%20House&utm_medium=email&utm_campaign=8849268_Africa%20Programme%20Funders%20Update%20-%20November%202017&dm_i=1S3M,5A7VP,ONJEK0,KDJ8Q,1
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/calls-biafran-independence-return-south-east-nigeria?utm_source=Chatham%20House&utm_medium=email&utm_campaign=8849268_Africa%20Programme%20Funders%20Update%20-%20November%202017&dm_i=1S3M,5A7VP,ONJEK0,KDJ8Q,1
https://m.guardian.ng/news/how-should-nigeria-deal-with-kanus-biafra-security-service/
https://www.vanguardngr.com/2017/08/ipob-sets-biafra-security-service/
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att sammanstötningar mellan vissa IPOB-medlemmar och soldater skett 

upprepade gånger i början av september 2017.82  

 

Forskningsprojektet Nigeria Watch, baserat vid University of Ibadan och 

understött av French Institute for Research in Africa (IFRA-Nigeria), har 
sammanställt våldsincidenter under 2017 bland vilka det förekommer 

mediauppgifter om våld utfört av personer med anknytning till IPOB. En 

attack utförd av IPOB-medlemmar uppges ha utförts den 10 september 2017, 

varvid bland annat en polisstation drabbats och en polisman omkommit. En 

polis rapporteras även ha dödats i en hämndaktion den 12 september 2017.83 

 

Nigerias regering och försvarsmakt har å sin sida gjort gällande att IPOB är 

en militant terroristorganisation. Den 15 september 2017 anklagade 

Försvarsdepartementet IPOB för att bland annat ha attackerat 

militärposteringar med stenar, machetes och molotovcocktails samt sökt 

konfrontation med soldater. Fem dagar senare förklarade regeringen IPOB 

formellt som en illegal terroristorganisation (se även Avsnitt 4.5.1).84 

Beträffande terroriststämpeln kan noteras att USA och EU signalerat att de 

inte klassificerar IPOB som en terroristorganisation.85  

 

Även Nigerias underrättelsetjänst Department of State Services (DSS) har 

anklagat IPOB för våldsamheter. I början av april 2016 uppgav DSS att 

aktivister från IPOB skulle ha dödat 55 personer från norra Nigeria som sedan 

begravts i Abia; ett av IPOB:s fästen. DSS uppgav att händelsen var ett tecken 

på att IPOB uppmuntrar etnisk terrorism. Uppgifterna har förkastats av 

MASSOB som uppgivit att det inte fanns bevisning för anklagelserna.86  

 

Grupper inom civilsamhället och vissa analytiker menar att den militära 

närvaron i regionen, utpekandet av IPOB som en terroristorganisation och 

Nnamdi Kanus försvinnande i september 2017 (se även Avsnitt 4.5.1) skulle 

kunna få organisationen att överge policyn om icke-våld.87  

 

                                                 
82 Premium Times, IPOB: Tofa calls for national conference, 2017-09-15, 
http://www.premiumtimesng.com/news/more-news/243381-ipob-tofa-calls-national-conference.html 
(hämtad 2017-09-27) 
83 Nigeria Watch, The Database/List of Events, 

http://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe (hämtad 2017-10-20) 
84 Reuters, Nigerian military labels Biafra separatist group a terrorist organization, 2017-09-15, 

https://www.reuters.com/article/us-nigeria-security/nigerian-military-labels-biafra-separatist-group-a-

terrorist-organization-idUSKCN1BQ2CF (hämtad 2017-09-27); Jeune Afrique, Nigeria: Le 

mouvement pro-Biafra IPOB classé ”organisation terroriste”, 2017-09-15, 

http://www.jeuneafrique.com/depeches/475005/politique/nigeria-le-mouvement-pro-biafra-ipob-

classe-organisation-terroriste/ (hämtad 2017-09-27); Vanguard, Why court granted FG’s request, to 

proscribe IPOB, 2017-09-21, https://www.vanguardngr.com/2017/09/court-granted-fgs-request-

proscribes-ipob/ (hämtad 2017-09-27); BBC, What does ban on Biafra separatists actually mean? 

2017-09-21, http://www.bbc.com/news/live/world-africa-40829713 (hämtad 2017-10-27) 
85 Vanguard, Is Nnamdi Kanu alive or dead? UK asks Nigeria, 2017-09-30,  

https://www.vanguardngr.com/2017/09/nnamdi-kanu-alive-dead-uk-asks-nigeria/ (hämtad 2017-10-

09); Chatham House, Calls for Biafran Independence Return to South East Nigeria, 2017-11-09 
86 Frankrike, OFPRA, Rapport de mission en République fédérale du Nigeria du 9 au 21 septembre 

2016, 2016-09-21, s. 68 
87 Reuters, Tension grips Nigerian city as separatist leader goes missing, 2017-10-03, 

http://www.reuters.com/article/us-nigeria-security-biafra/tension-grips-nigerian-city-as-separatist-

leader-goes-missing-idUSKCN1C81IT (hämtad 2017-10-05) 

http://www.premiumtimesng.com/news/more-news/243381-ipob-tofa-calls-national-conference.html
http://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe
https://www.reuters.com/article/us-nigeria-security/nigerian-military-labels-biafra-separatist-group-a-terrorist-organization-idUSKCN1BQ2CF
https://www.reuters.com/article/us-nigeria-security/nigerian-military-labels-biafra-separatist-group-a-terrorist-organization-idUSKCN1BQ2CF
http://www.jeuneafrique.com/depeches/475005/politique/nigeria-le-mouvement-pro-biafra-ipob-classe-organisation-terroriste/
http://www.jeuneafrique.com/depeches/475005/politique/nigeria-le-mouvement-pro-biafra-ipob-classe-organisation-terroriste/
https://www.vanguardngr.com/2017/09/court-granted-fgs-request-proscribes-ipob/
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4.1.1. Lifos kommentar 

 

Landinformationen visar att IPOB:s ideologi knyter an till igbobefolkningens 

uppfattning om marginalisering och utsatthet i Nigeria och utmålar en 

självständig statsbildning som lösning på problematiken. Ekonomiska 

överväganden kan också skymtas i sammanhanget; då även med kopplingar 

till oljetillgångarna i Nigerdeltat. IPOB-ledaren Nnamdi Kanus uttalanden för 

BBC sommaren 2017 indikerar vidare att rörelsens ideologi innefattar en 

grundsten i form av den bland igboerna dominerande kristna värdegrunden.  

 

IPOB har vid tillfällen använt våldsam retorik, inte minst via Radio Biafras 

sändningar. Dessa ord tycks dock generellt inte ha omsatts i handling. 

Våldsyttringar har förekommit, även av allvarligare art, men utöver 

nigerianska myndigheters utpekanden av IPOB som terrororganisation – 

vilka inte fått stöd av västvärlden (EU/USA) – har Lifos inte kunnat 

identifiera information som talar för att våldsanvändning varit sanktionerad 

av ledande krafter inom IPOB. Av internationell rapportering är det i övrigt 

svårt att fastslå till vilken grad våldsverkare i dessa sammanhang varit IPOB-

medlemmar eller IPOB-anhängare. Det är noterbart att Biaframanifestationer 

inte enbart tilldragit sig IPOB-medlemmar utan även andra personer; somliga 

med lösare koppling till rörelsen och andra till synes utan (t. ex. medlemmar 

av andra organisationer).  
 
 

4.2. Organisation 

 

Nnamdi Kanu är IPOB:s ledare samt även chef för radiostationen Radio 

Biafra som sänder via internet och kortvåg från London och uppges vara 

IPOB:s officiella kommunikationskanal.88 Kanu är såväl brittisk som 

nigeriansk medborgare.89 Efter att ha återvänt till Nigeria, gripits och 

fängslats, för att sedan friges, bosatte sig Kanu i familjebostaden i Umuahia, 

Biafras sista huvudstad under inbördeskriget.90 Kanus vistelseort rapporteras 

dock vara okänd sedan den 14 september 2017, då en militär räd mot bostaden 

uppges ha skett (ett tillslag försvarsmakten dock förnekar).91  

 

                                                 
88 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 11 f.; Daily Post, Nnamdi Kanu dissociates himself from Radio Biafra in US, reorganizes 

IPOB’s leadership, 2017-05-16,  

http://dailypost.ng/2017/05/16/nnamdi-kanu-dissociates-radio-biafra-us-reorganizes-ipobs-leadership/ 
(hämtad 2017-09-27); IRIN, Nigeria fails to come to grips with separatist ”New Biafra”, 2016-12-16, 

s. 1, https://www.irinnews.org/analysis/2016/12/16/nigeria-fails-come-grips-separatist-

%E2%80%9Cnew-biafra%E2%80%9D (hämtad 2017-10-05)  
89 Kanada, IRB, Nigeria: The Indigenous People of Biafra (IPOB), including objectives, structure, 

activities, relations with other Biafran independence groups, and treatment by authorities (2014-

October 2016), 2016-11-10, s. 2 
90 Jeune Afrique, Nigeria: pourquoi la cause indépendantiste renaît de ses cendres au Biafra, 2017-

09-20; Jeune Afrique, Nigeria: Wole Soyinka veut jouer les faiseurs de paix au Biafra, 2017-09-26, 

http://www.jeuneafrique.com/477327/societe/nigeria-wole-soyinka-veut-jouer-les-faiseurs-de-paix-

au-biafra/ (hämtad 2017-09-27) 
91 Vanguard, Is Nnamdi Kanu alive or dead ? UK asks Nigeria, 2017-09-30,  

https://www.vanguardngr.com/2017/09/nnamdi-kanu-alive-dead-uk-asks-nigeria/ (hämtad 2017-10-

09) 

http://dailypost.ng/2017/05/16/nnamdi-kanu-dissociates-radio-biafra-us-reorganizes-ipobs-leadership/
https://www.irinnews.org/analysis/2016/12/16/nigeria-fails-come-grips-separatist-%E2%80%9Cnew-biafra%E2%80%9D
https://www.irinnews.org/analysis/2016/12/16/nigeria-fails-come-grips-separatist-%E2%80%9Cnew-biafra%E2%80%9D
http://www.jeuneafrique.com/477327/societe/nigeria-wole-soyinka-veut-jouer-les-faiseurs-de-paix-au-biafra/
http://www.jeuneafrique.com/477327/societe/nigeria-wole-soyinka-veut-jouer-les-faiseurs-de-paix-au-biafra/
https://www.vanguardngr.com/2017/09/nnamdi-kanu-alive-dead-uk-asks-nigeria/


Lifos Temarapport: Nigeria – Indigenous People of Biafra (IPOB)   

 

 2017-12-19, version 1.0 20 (38) 

 

I ett uttalande i tidningen Daily Post i maj 2017 hävdade Nnamdi Kanu att 

IPOB:s administrativa högkvarter fanns i London och i Tyskland.92 Gruppens 

ställföreträdande ledare, Deputy leader, rapporteras vara Uche Mefor.93 Även 

Chika Edoziem sägs ha en ledande roll som Head of the Directorate of State 

of the IPOB. Enligt uttalandet från Nnamdi Kanu i Daily Post ska såväl Mefor 

som Edoziem vara utsedda av Kanu.94 En i media frekvent förekommande 

talesperson för IPOB är vidare Emma Powerful. Tidningen Premium Times 

benämner honom som Publicity Secretary of IPOB.95 Andra personer som i 

media framträtt som talespersoner är Anayo Chukwu-Okpara, Emma Nmezu 

och Clifford Iroanya.96    

 

AI uppgav i november 2016 att rörelsens aktiviteter på delstatsnivå leds av 

s.k. State chapters som i sin tur styrs av State coordinators. De senare sades 

sortera under en Coordinator of coordinators.97 Att döma av ett uttalande från 

Kanu i maj 2017 ska den sistnämnda positionen dock sedermera ha 

avskaffats.98 

 

I enlighet med AI:s rapportering tycks även Deputy state coordinators ha 

upprättats.99 I samma rapportering omnämns Coordinators. Det är dock för 

Lifos oklart om det är State coordinators som avses eller om det därutöver 

förekommer en annan form av koordinatorer.100 IPOB uppges även ha 

representanter utomlands som leds av ett Directorate of State.101 Rörelsen har 

på senare år öppnat mindre kontor i Spanien (Baskien) och Luxemburg.102 

 

Nigerias informationsminister Lai Mohammed uttalade i september att 

IPOB:s “finansiella högkvarter” finns i Frankrike. Frankrike förnekade dock 

kännedom om något liknande IPOB-säte på sitt territorium.103  
 

I augusti 2017 meddelade IPOB att man upprättat Biafra Security Service som 

sades vara en vaktgruppering med uppgift att värna om säkerheten för 

personer som återvänder från norra till sydöstra Nigeria. Grupperingen 

                                                 
92 Daily Post, Nnamdi Kanu dissociates himself from Radio Biafra in US, reorganizes IPOB’s 

leadership, 2017-05-16 
93 Premium Times, Why we set up Biafra Secret Service – IPOB – Premium Times Nigeria, 2017-08-

21, https://www.premiumtimesng.com/regional/south-south-regional/241032-set-biafra-secret-

service-ipob.html (hämtad 2017-09-29); Daily Post, Nnamdi Kanu dissociates himself from Radio 

Biafra in US, reorganizes IPOB’s leadership, 2017-05-16 
94 Daily Post, Nnamdi Kanu dissociates himself from Radio Biafra in US, reorganizes IPOB’s 

leadership, 2017-05-16 
95 Premium Times, Why we set up Biafra Secret Service – IPOB – Premium Times Nigeria, 2017-08-

21 
96 Kanada, IRB, Nigeria: The Indigenous People of Biafra (IPOB), including objectives, structure, 

activities, relations with other Biafran independence groups, and treatment by authorities (2014-

October 2016), 2016-11-10, NGA105658.E, s. 2 
97 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 11 f. 
98 Daily Post, Nnamdi Kanu dissociates himself from Radio Biafra in US, reorganizes IPOB’s 

leadership, 2017-05-16 
99 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 49 
100 Ibid., s. 8 
101 Ibid., s. 11 f. 
102 ICG, Nigeria’s Biafran Separatist Upsurge, 2015-12-04 
103 Vanguard, 60 IPOB members docked, remanded in prison, 2017-09-26 

https://www.premiumtimesng.com/regional/south-south-regional/241032-set-biafra-secret-service-ipob.html
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uppgavs även arbeta med underrättelseinhämtning.104 Dessförinnan har det 

rapporterats om security members som setts försöka kontrollera och rikta 

protester under march. Det framgår inte av rapporteringen huruvida dessa 

personer utgör en enskild strukturerad medlemskategori.105 I sammanhanget 

kan noteras att Jane’s Intelligence Review i mars 2016 bedömt att 

Biafraseparatister, inklusive IPOB och MASSOB, saknar kapacitet att 

genomföra vad de benämner well-planned security operations.106 Ytterligare 

information om sådan kapacitet har inte påträffats i de källor Lifos 

konsulterat. 

I internationell rapportering omnämns såväl medlemmar som anhängare till 

IPOB.107 Lifos har inte funnit information om kriterier för medlemskap i 

organisationen. Inte heller har statistik om antal medlemmar hittats. ICG har 

rapporterat att vissa demonstrationer omfattat 10 000-tals deltagare.108 Lifos 

konstaterar dock att denna siffra inte ger någon säker indikation på hur många 

som faktiskt är medlemmar i IPOB. Samlingarna kan, vad Lifos erfar, tänkas 

locka såväl medlemmar som anhängare till flera andra organisationer och 

även andra, icke-organiserade, människor som vill vädra sitt missnöje. 

 

BBC har rapporterat att unga personer som tillhör utbrytargrupperingar såsom 

IPOB i huvudsak är igboer.109 ACLED beskriver IPOB som en igbo-

separatistgrupp.110 Human Rights Watch (HRW) uppger att IPOB i huvudsak 

består av igbotalande personer i sydöstra Nigeria.111 Många av de som AI 

intervjuat var unga och arbetslösa.112  

 

 
4.2.1. Lifos kommentar  

 

Det framgår av internationell rapportering att IPOB främst består av igboer. 

Vidare utarbetades under tiden rörelsen var legal ett system av koordinatorer 

och s.k. State chapters under ledaren Nnamdi Kanu. Därtill har uppgifter 

cirkulerat i media om ytterligare ett par personer i ledande befattning, 

däribland den ställföreträdande ledaren Uche Mefor, samt flera talespersoner. 

                                                 
104 Vanguard, IPOB sets up Biafra Security Service, 2017-08-20, 

https://www.vanguardngr.com/2017/08/ipob-sets-biafra-security-service/ (hämtad 2017-09-27) 
105 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 41 
106 Kanada, IRB, Nigeria: The Indigenous People of Biafra (IPOB), including objectives, structure, 

activities, relations with other Biafran independence groups, and treatment by authorities (2014-

October 2016), 2016-11-10, s. 3 
107 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 8 
108 ICG, Nigeria’s Biafran Separatist Upsurge, 2015-12-04 
109 Kanada, IRB, Nigeria: The Indigenous People of Biafra (IPOB), including objectives, structure, 

activities, relations with other Biafran independence groups, and treatment by authorities (2014-

October 2016), 2016-11-10, NGA105658.E  
110 Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), Conflict Trends (No. 62) Real-time 

analysis of African political violence, October 2017, s. 2, https://www.acleddata.com/wp-

content/uploads/2017/10/ACLED_Conflict-Trends-Report_October2017_FINAL.pdf (hämtad 2017-

10-11) 
111 Human Rights Watch (HRW), World Report 2017 - Nigeria, 2017-01-12, s. 3, 

https://www.hrw.org/sites/default/files/nigeria_0.pdf (hämtad 2017-10-26) 
112 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 12 
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Även en säkerhetsenhet, Biafra Security Service, ska ha upprättats. Det 

föreligger oklarheter gällande antalet medlemmar i IPOB och villkoren för 

medlemsskap.  Utöver sina aktiviteter i Nigeria rapporteras rörelsen ha viss 

verksamhet inom diasporan.  

 

Oaktat tillgängliga, och då förhållandevis fåordiga, uppgifter om IPOB:s 

interna strukturer med olika uppdrag/positioner finner Lifos att det finns föga 

information tillgänglig om hur gruppens faktiska funktion gestaltar sig och 

efterlevs i praktiken. Henrik Angerbrandt, forskare vid Nordiska 

Afrikainstitutet, menar i sammanhanget att det är förhållandevis lätt att 

etablera State chapters i Nigeria och att förekomsten av sådana egentligen 

inte säger så mycket om hur det förhåller sig med rörelsers aktiviteter. Även 

om State chapters upprättats kan rörelsen i fråga vara kontrollerad av ett fåtal 

personer.113 Det är även för Lifos oklart i vilken mån olagligförklarandet av 

rörelsen i september 2017 har påverkat IPOB:s struktur. 

 

 
4.3. Aktiviteter  

 

Radiostationen Radio Biafra som sänder från London uppges vara IPOB:s 

officiella kommunikationskanal.114 Stationen har använts som instrument för 

att nå ut med budskapet om ett självständigt Biafra – inne i Nigeria liksom 

utanför.115  

 

IPOB har företagit möten, marcher och andra sammankomster (exempelvis 

bönestunder).116 Det har även förekommit att man delat ut flygblad och 

samtalat med befolkningen om rörelsens budskap. Såväl kvinnor, män som 

barn har deltagit vid marcher.117  
 

 

4.4. Stöd för IPOB 

 

Enligt forskaren Henrik Angerbrandt var IPOB inte särskilt framträdande 

innan Nnamdi Kanu blev arresterad i oktober 2015. Det var få som hade hört 

talas om organisationen och den hade inte något inflytande. Angerbrandts 

tolkning är att den hårdföra myndighetsresponsen bidragit till att göra rörelsen 

mer populär och ge den viss legitimitet. Samtidigt bedömer han att, trots 

förekomsten av ett stort missnöje, har Biafraförespråkandet endast ett 

begränsat stöd, särskilt bland inflytelserika personer. Om Biafrakraven hade 

varit starka hade det funnits mer uppenbara och uppbyggda organisationer för 

att driva frågan.118 

                                                 
113 Henrik Angerbrandt, fil.dr., forskare, Nordiska Afrikainstitutet, e-post  2017-09-01 
114 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 11 f.; Daily Post, Nnamdi Kanu dissociates himself from Radio Biafra in US, reorganizes 

IPOB’s leadership, 2017-05-16  
115 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 11, fotnot 4 
116 Ibid., s. 5, 16 
117 Ibid., s. 39 f. 
118 Henrik Angerbrandt, fil.dr., forskare, Nordiska Afrikainstitutet, e-post, 2017-09-01 



Lifos Temarapport: Nigeria – Indigenous People of Biafra (IPOB)   

 

 2017-12-19, version 1.0 23 (38) 

 

Graden av stöd för IPOB-ledaren i samband med hans gripande uppges dock 

ha tagit de flesta observatörer med förvåning inklusive regionens politiker.119 

 

Angerbrandt påtalar vidare att den etniska nationalism som IPOB knyter an 

till är förenad med stora svårigheter efter flera decenniers migration, 

blandäktenskap med mera och att det kan vara svårt att mobilisera en stor del 

av befolkningen som har familj på andra platser i landet (dessa föredrar 

dessutom i de flesta fall ett enat Nigeria).120  

 

Forskaren Megan Turnbull pekar på uppgifter som tyder på att stödet för ett 

självständigt Biafra är ökande. Det tycks i synnerhet finnas ett stort antal unga 

män som ansluter sig till IPOB:s demonstrationer.121 ICG har rapporterat att 

vissa demonstrationer omfattat 10 000-tals deltagare.122 

 

RFI uppger att IPOB har stöd bland diasporan i Europa. RFI gör även gällande 

att rättsprocessen mot Kanu, liksom fulaniherdars allt svårare attacker inne på 

igboernas traditionella områden i början av 2016 utgör argument för 

Biafraseparatister. Fulaniherdarnas attacker är knutna till konflikt om 

betesmark.123  

 

ICG uppger att många igboer känner sig nostalgiska avseende Biafra och 

upplever sig marginaliserade. Stödet för aktioner som kan leda till ett nytt 

inbördeskrig bedömer ICG dock vara mycket svagt. Samtidigt uppger samma 

källa att många igboledare ger sitt tysta stöd till separatisterna, men då för att 

få regeringen att bemöta regionens missnöje, inte för att uppnå ett 

självständigt Biafra.124  

 

Vidare noteras att sju Biafrarörelser i juni 2017 enats om att samarbeta under 

Nnamdi Kanus ledning för att snabbare kunna uppnå målet med en 

folkomröstning gällande självständighet.125  

 

 
4.4.1. Lifos kommentar 

 

Stödet för IPOB förefaller vara begränsat, även bland igboer. Rörelsens 

engagemang för Biafra har dock fått markant utrymme i nationell press samt 

föranlett en hårdför myndighetsrespons som orsakat många civila dödsoffer 

(se avsnitt 4.5). Landinformationen indikerar att händelseutvecklingen 

möjligen kan ha bidragit till ett ökat stöd bland unga igboer.   

                                                 
119 Mänsklig säkerhet, Victor Adetula & Henrik Angerbrandt, Growing discontent in Biafra, 2016-06-

22, s. 2 
120 Ibid., e-post  2017-09-05 
121 Megan Turnbull, Visiting Assistant Professor, PhD, Department of Political Science, Skidmore 

College, EASO, Practical Cooperation Meeting on Nigeria, Rom, Italien, 2017-06-12/13, EASO COI 

Meeting Report Nigeria Practical Cooperation Meeting 12-13 June 2017, s. 28 ff. 
122 ICG, Nigeria’s Biafran Separatist Upsurge, 2015-12-04 
123 RFI, Nigeria: sécessionnisme d’hier et d’aujourd’hui au Biafra, 2016-05-27 
124 ICG, Nigeria’s Biafran Separatist Upsurge, 2015-12-04 
125 Vanguard, Nigeria: I Don't Believe in Restructuring of Nigeria, Says Nnamdi Kanu, 2017-06-29, 

http://allafrica.com/stories/201706290531.html (hämtad 2017-10-05) 

http://allafrica.com/stories/201706290531.html
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4.5. Myndighetsrespons 

 
4.5.1. Övergripande utveckling 

 

AI har rapporterat att de federala myndigheterna och polisen initialt hade en 

tillåtande ansats till IPOB:s sammankomster och marcher. Efter den 30 

augusti 2015, då militären dödade åtminstone två demonstranter, och skadade 

22, har myndigheterna dock försökt förhindra rörelsens evenemang. I särskilt 

berörda delstater där protester ägt rum, såsom Anambra, Rivers, Abia och 

Delta, infördes förbud mot dylika yttringar126 och från september 2015 

började myndigheterna att karaktärisera IPOB som ett hot mot säkerheten i 

landet.127  

  

Den 14 oktober 2015 greps IPOB:s ledare Nnamdi Kanu när han anlände till 

Lagos flygplats. Han fördes därefter till Abuja där en rättsprocess påbörjades. 

Kanu kom att åtalas för bland annat uppvigling, etnisk anstiftan (ethnic 

incitement) och förräderi (treasonable felony).128 Vissa åtalspunkter är 

behäftade med sträng bestraffning; från långt fängelsestraff till dödsstraff.129   

Trots domstolsbeslut om frigivning kom Kanu att kvarhållas av DSS.130 Han 

var internerad i Kuje Prison i Abuja.131 

 

Gripandet av Nnamdi Kanu medförde ökad Biafraaktivism och protester vari 

man krävde såväl ett självständigt Biafra som IPOB-ledarens frigivning.132  

 

ICG uppger att polisinsatserna inititalt under den alltmer högljudda 

Biafraaktivism som följde Kanus gripande var mycket återhållsamma, även 

om polisen upplöste vissa sammankomster och även grep och åtalade 

personer såsom bland annat den 1 december 2015. Därefter deklarerade 

arméchefen Tukur Buratai att hot mot landets enhet och territoriella integritet 

skulle krossas; ett uttalande som tycktes ha haft effekt den 2 december 2015 

då demonstranter kom att skjutas ned.133  

 

Säkerhetsstyrkornas bruk av våld mot protester och demonstranter, inklusive 

skarp beskjutning, har sedermera resulterat i många dödsfall.134AI gjorde i 

november 2016 gällande att säkerhetsstyrkor dödat minst 150 medlemmar 

                                                 
126 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 14 f.  
127 Ibid., s. 5 
128 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 12; ICG, Nigeria’s Biafran Separatist Upsurge, 2015-12-04 
129 ICG, Nigeria’s Biafran Separatist Upsurge, 2015-12-04 
130 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 13 f. 
131 Institute for Security Studies, Nigeria’s military approach against separatists stokes more tension, 

2017-09-25, https://issafrica.org/iss-today/nigerias-military-approach-against-separatists-stokes-more-

tension (hämtad 2017-09-27) 
132 ICG, Nigeria’s Biafran Separatist Upsurge, 2015-12-04 
133 Ibid. 
134 USA, US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2016 - Nigeria, 

2017-03-03, s. 3, https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentAttachmentId=44349 (hämtad 

2017-10-11) 

https://issafrica.org/iss-today/nigerias-military-approach-against-separatists-stokes-more-tension
https://issafrica.org/iss-today/nigerias-military-approach-against-separatists-stokes-more-tension
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentAttachmentId=44349
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och anhängare till IPOB sedan augusti 2015 i samband med fredliga 

sammankomster.135 Samtidigt uppgavs hundratals personer ha skadats.136  

 

Enligt den nigerianske advokaten Onkere Kingdom Nnamdi dödades mer än 

50 separatister av polisen och armén mellan oktober 2015 och februari 

2016.137 

 

Nigeria Watch redovisar statistik som visar att minst 146 personer dödats 

under sammandrabbningar mellan säkerhetsstyrkor och IPOB/MASSOB 

under 2016; däribland fem poliser som uppges ha dödats av IPOB/MASSOB-

medlemmar vid två incidenter i Anambra respektive Delta State i maj 2016. 

Sammadrabbningarna noterades framför allt i delstaterna Anambra (76 

dödsfall), Abia (61 dödsfall) och Delta (9 dödsfall).138 Ytterligare detaljer 

återfinns på Nigeria Watchs hemsida. 

 

Nigeria Watchs statistik för 2017 (fram till den 15 september) indikerar att 

omkring 80 civila dödats av säkerhetsstyrkor i samband med våldsamheter 

kring IPOB:s engagemang. Samtidigt uppges tre individer ur 

säkerhetsstyrkorna ha omkommit.139  

 

AI menar att många av säkerhetsstyrkornas skjutningar är att karaktärisera 

som utomrättsliga avrättningar. Enligt vittnesuppgifter till organisationen 

instruerade militären i vissa fall demonstranter i främre leden att avlägsna sig 

för att sedan skjuta skarpt när personerna vägrat lyda. Ett annat exempel ges 

genom videomaterial som AI tagit del av. Filmen uppges visa hur ett femtiotal 

soldater omringat IPOB-medlemmar på ett fält i februari 2016, efter att 

polismän talat med folksamlingen avfyrades först tårgas och sedan skarp 

ammunition. Ett flertal personer ska ha fallit ihop samtidigt som majoriteten 

av IPOB-medlemmarna flydde från platsen. 140  

 

Nigerianska säkerhetsstyrkor har en lång historia av våldsamt bemötande av 

oliktänkande.141 Ett exempel är när armén dödade 347 medlemmar ur rörelsen 

Shia Islamic Movement of Nigeria (IMN) i december 2015. Ytterligare 

dödsfall följde efter att delstaten Kaduna förbjudit rörelsen under 2016.142 

Likaså har agerandet mot Biafraprotesterna i sydost varit kraftigt 

                                                 
135 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 6 
136 USA, US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2016 - Nigeria, 

2017-03-03, s. 3  
137 Frankrike, OFPRA, Rapport de mission en République fédérale du Nigeria du 9 au 21 septembre 

2016, 2016-09-21, s. 68 f. 
138 Nigeria Watch, About Us, odaterad, http://www.nigeriawatch.org/index.php?html=10; Nigeria 

Watch, Nigeria Stability and Reconciliation Programme, Nigeria Watch Project: Sixth Report on 

Violence (2016), s. 17 f,  http://www.nigeriawatch.org/media/html/NGA-Watch-Report16V7.pdf 

(båda hämtade 2017-10-19) 
139 Nigeria Watch, The Database/List of Events, odaterad, 

http://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe (hämtad 2017-10-20) 
140 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 7, 29 
141 Mänsklig säkerhet, Victor Adetula & Henrik Angerbrandt, Growing discontent in Biafra, 2016-06-

22, s. 3 
142 Human Rights Watch (HRW), World Report 2017 – Nigeria, januari 2017, s. 1,  

https://www.hrw.org/sites/default/files/nigeria_0.pdf (hämtad 2017-10-26) 

http://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe
http://www.nigeriawatch.org/index.php?html=10
http://www.nigeriawatch.org/media/html/NGA-Watch-Report16V7.pdf
http://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe
https://www.hrw.org/sites/default/files/nigeria_0.pdf
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militariserat.143 Militär och polis placerades ut för att övervaka IPOB:s 

arrangemang och i vissa fall sattes även DSS och andra säkerhetsorgan in.144 

Militärens truppförstärkning i sydost benämns Operation Python Dance II145 

och som del av denna fanns armén i september 2017 utplacerad i delstaterna 

Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu och Imo.146 

 

Observatörer har pekat på att hårdföra militariserade ingripanden i tidigare 

konfliktartade skeenden i landet bidragit till att förvärra den uppkomna 

situationen.147 Ett flertal källor drar samma slutsats gällande den våldsamma 

repressionen gentemot IPOB-aktivister.148 AI indikerar att utplacering av 

militär för att övervaka allmänna sammankomster direkt bidrog till ett högt 

antal döda och skadade demonstranter. AI menar att militären, som utbildats 

i att eliminera fienden, uppenbarligen varit oförberedd att kontrollera i 

huvudsak fredliga folksamlingar, vilket lett till skjutningar och utomrättsliga 

avrättningar. 149 Ett flertal rapporter, och då inte minst från AI och HRW, har 

också understrukit arméns inblandning i svåra människorättsövergrepp under 

insatserna mot IPOB (och MASSOB) i sydost.150 Militären rapporteras ha 

kunnat begå övergrepp och människorättsbrott med straffrihet.151 

 

De militära operationerna i södra och sydöstra Nigeria rapporteras falla under 

den 82:a divisionens ansvar. Divisionen har sitt högkvarter i Enugu. I 

incidenter dokumenterade av AI uppges följande förband ha varit inblandade: 

14:e brigaden, Ohafia Abala, Abia State (inklusive 144:e bataljonen), 302:a 

artilleriregementet, Onitsha, Anambra Astate samt andra amfibiebrigaden, 

Port Harcourt, Rivers State. I delstaten Anambra har operationerna främst 

utförts inom ramen för den kombinerade insatsen Operation Kpochapu 

(vilket betyder Operation Utplåning på lokalt språk) som består av armén, 

flottan, polisen, DSS och National Drugs Law Enforcement Agency. Liksom 

andra förekommande kombinerade säkerhetsinsatser är den ledd av 

militären.152 

                                                 
143 Mänsklig säkerhet, Victor Adetula & Henrik Angerbrandt, Growing discontent in Biafra, 2016-06-

22, s. 3 
144 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 7 
145 BBC, Can Nigeria and Cameroon learn any lessons from Catalonia?, 2017-10-17, 

http://www.bbc.com/news/world-africa-41587874 (hämtad 2017-10-17) 
146 IHS Jane's Intelligence Weekly, Banning of Nigerian secessionist group likely to provoke protests 

and riots but reduce civil war risks, 2017-09-22, http://www.janes.com/article/74337/banning-of-

nigerian-secessionist-group-likely-to-provoke-protests-and-riots-but-reduce-civil-war-risks (hämtad 

2017-10-30) 
147 Mänsklig säkerhet, Victor Adetula & Henrik Angerbrandt, Growing discontent in Biafra, 2016-06-

22, s. 3 
148 Frankrike, OFPRA, Rapport de mission en République fédérale du Nigeria du 9 au 21 septembre 

2016, 2016-09-21, s. 68 f. 
149 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 7 
150 Nigeria Watch, Nigeria Stability and Reconciliation Programme, Nigeria Watch Project: Sixth 

Report on Violence (2016), s. 17 f,  http://www.nigeriawatch.org/media/html/NGA-Watch-

Report16V7.pdf (hämtad 2017-10-26) 
151 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 7; Megan Turnbull, Visiting Assistant Professor, PhD, Department of Political Science, 

Skidmore College, EASO, Practical Cooperation Meeting on Nigeria, Rom, Italien, 2017-06-12/13, 

EASO COI Meeting Report Nigeria Practical Cooperation Meeting 12-13 June 2017, s. 31 
152 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 16 

http://www.bbc.com/news/world-africa-41587874
http://www.janes.com/article/74337/banning-of-nigerian-secessionist-group-likely-to-provoke-protests-and-riots-but-reduce-civil-war-risks
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Utöver de separatister som dödats eller skadats vid säkerhetsstyrkornas 

ingripanden har hundatals gripanden skett. Den tysklandsbaserade 

organisationen the Society for Threatened Peoples rapporterade den 16 

september 2015 att åtminstone 371 anhängare till MASSOB och IPOB gripits 

under president Buharis första hundra dagar vid makten.153 Advokaten 

Onkere Kingdom Nnamdi uppgav i april 2016 att mer än 200 personer hade 

gripits i samband med separatistdemonstrationer; vissa aktivister uppgavs 

vara spårlöst försvunna.154AI gjorde i november samma år gällande att 

hundratals medlemmar och anhängare till IPOB utsatts för godtyckliga 

gripanden sedan augusti 2015 (se även Avsnitt 4.5.2).155  

 

I april 2017 kom Nnamdi Kanu att friges mot borgen. Villkoren för borgen 

var bland annat att han inte fick tala offentligt och inte organisera 

massdemonstrationer.156 Den federala regeringen begärde därefter, den 25 

augusti 2017, att borgensförbindelsen skulle återkallas då man ansåg att Kanu 

brutit mot de ställda villkoren. Begäran kom dock inte upp till 

domstolsbehandling.157  

 

Efter ett i media uppmärksammat armétillslag i IPOB-ledarens hem den 14 

september 2017 rapporteras Nnamdi Kanus vistelseort vara okänd. Kanus 

bror Kingsley Kanu har hävdat att 20 IPOB-medlemmar dödats vid tillslaget. 

Nyhetsbyrån Reuters vittnen, en reporter och en kameraman, såg sex kroppar 

på ett bårhus som IPOB intygade var deras medlemmars kvarlevor. Militären 

har dock å sin sida förnekat tillslaget och uppgivit att Kanu inte är i dess 

förvar.158  

 

Under hösten 2017 deklarerade initialt militären att man betraktade IPOB som 

en terrororganisation. Uttalandet följdes av att regeringen den 20 september 

2017 formellt förbjöd gruppen såsom en dylik. Deltagande i IPOB:s samtliga 

aktiviteter deklarerades illegalt.159 BBC rapporterade kort därefter att 

gruppens medlemmar kan fängslas och ställas inför rätta under Nigerias anti-

terroristlag.160  I oktober 2017 angav BBC att det enligt den nya lagstiftningen 

är ett brott angränsande till (bordering on) terrorism att vara medlem av IPOB 

                                                 
153 Society for Threatened Peoples, Detained Biafra-activists threatened with long prison sentences, 

2015-09-16, https://www.gfbv.de/en/news/repression-against-biafra-activists-7678/ (hämtad 2017-11-

03) 
154 Frankrike, OFPRA, Rapport de mission en République fédérale du Nigeria du 9 au 21 septembre 

2016, 2016-09-21, s. 68 f. 
155 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 5 
156 Megan Turnbull, Visiting Assistant Professor, PhD, Department of Political Science, Skidmore 

College, EASO, Practical Cooperation Meeting on Nigeria, Rom, Italien, 2017-06-12/13, EASO COI 

Meeting Report Nigeria Practical Cooperation Meeting 12-13 June 2017, s. 30, 
157 Premium Times, Analysis: Nnamdi Kanu’s whereabouts: who takes responsability?, 2017-10-19, 

https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/246624-analysis-nnamdi-kanus-whereabouts-

takes-responsibility.html (hämtad 2017-10-27)    
158 Reuters, Tension grips Nigerian city as separatist leader goes missing, 2017-10-03, 

http://www.reuters.com/article/us-nigeria-security-biafra/tension-grips-nigerian-city-as-separatist-

leader-goes-missing-idUSKCN1C81IT (hämtad 2017-10-05) 
159 Vanguard, Why court granted FG’s request, to proscribe IPOB, 2017-09-21, 

https://www.vanguardngr.com/2017/09/court-granted-fgs-request-proscribes-ipob/ (hämtad 2017-09-

27); BBC, What does ban on Biafra separatists actually mean? 2017-09-21, 

http://www.bbc.com/news/live/world-africa-40829713 (hämtad 2017-10-27) 
160 BBC, What does ban on Biafra separatists actually mean? 2017-09-21 

https://www.gfbv.de/en/news/repression-against-biafra-activists-7678/
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/246624-analysis-nnamdi-kanus-whereabouts-takes-responsibility.html
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/246624-analysis-nnamdi-kanus-whereabouts-takes-responsibility.html
http://www.reuters.com/article/us-nigeria-security-biafra/tension-grips-nigerian-city-as-separatist-leader-goes-missing-idUSKCN1C81IT
http://www.reuters.com/article/us-nigeria-security-biafra/tension-grips-nigerian-city-as-separatist-leader-goes-missing-idUSKCN1C81IT
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eller att påträffas med affisher, flygblad eller klädesplagg med IPOB:s 

emblem eller namn i Nigeria.161 I september 2017 uttalade Abia State Police 

Commissioner Anthony Ogbozi att arresterade IPOB-medlemmar skulle bli 

ställda inför rätta för terrorism och personer som påträffas med Biaframaterial 

skulle bli gripna och åtalade.162   

 

Nigerias regering har uttalat att alla alternativ att bekämpa gruppen är 

möjliga; inklusive truppförstärkningar i sydost och gripanden. Förhandlingar 

med IPOB rapporteras dock inte vara uteslutet.163  

  

Storbritannien meddelade i slutet av september 2017 att IPOB inte var en 

förbjuden organisation i Storbritannien. USA och EU har också signalerat att 

man inte anser IPOB vara en terroristorganisation.164   

 

Den 17 oktober 2017 återupptogs rättegången mot Nnamdi Kanu i Federal 

High Court i Abuja. Rättegången kom dock att ajourneras då Kanus 

vistelseort fortfarande var okänd och han inte inställt sig.165 

 

 
4.5.2. Gripanden av IPOB-medlemmar/anhängare 

 

AI uppgav i november 2016 att efter varje incident man dokumenterat under 

perioden augusti 2015 – september 2016 genomförde militär och polis 

gripanden av tiotals IPOB-medlemmar och anhängare. I stället för att 

arrestera samtliga närvarande gjordes, enligt AI:s bedömning, slumpartade 

gripanden. De arresterade fördes till militärbarracker och i vissa fall sedan 

vidare till polisstationer eller sjukhus. I sex av incidenterna gick militären från 

sjukhus till sjukhus och grep skadade personer. I de flesta av AI:s 

dokumenterade fall utfördes gripandena i samband med pro-

Biafrasammankomster. Gripanden uppges även ha skett i IPOB-

medlemmars/anhängares hem. Somliga rapporteras ha släppts medan andra 

blivit åtalade för förräderi, vilket är behäftat med dödsstraff enligt nigeriansk 

lag.166  

 

Den nigerianska regionala tidningen The Neighbourhood återger i en artikel 

den 18 maj 2016 vittnesmål om hur polis och militär genomfört sökinsatser 

efter IPOB- och MASSOB-aktivister i Onitsha (som tillhör delstaten 

                                                 
161 BBC, Can Nigeria and Cameroon learn any lessons from Catalonia?, 2017-10-17, 

http://www.bbc.com/news/world-africa-41587874 (hämtad 2017-10-17) 
162 Vanguard, Police arrest 59 IPOB members, say members will be tried as terrorists, 2017-09-18, 

https://www.vanguardngr.com/2017/09/police-arrest-59-ipob-members-say-members-will-tried-

terrorists/ (hämtad 2017-11-03) 
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Anambra) med omnejd. Säkerhetsstyrkorna ska ha besökt skolor, 

ofullbordade byggnader, varuhus, hotell, pubar, kyrkor med mera i sökandet 

efter Biafraförespråkare.167  

 

AI anger att det är oklart hur många som har utsatts för godtyckliga gripanden 

och frihetsberövanden i sydöstra Nigeria med anledning av misstänkta 

kopplingar till IPOB eller stöd för Biafra. Det är dock frågan om hundratals 

gripna IPOB-medlemmar och anhängare.168 

 

Sedan oktober 2015 ska DSS, enligt AI, ha gripit minst åtta personer med 

ledande befattning inom IPOB. De flesta av dessa uppgavs vara fängslade 

incommunicado utan kontakt med omvärlden, utan tillgång till advokat och 

utan att ha ställts inför rätta.169  

 

Efter sammandrabbningar mellan IPOB-anhängare och säkerhetsstyrkor i 

delstaterna Abia och Rivers i september 2017 har nigeriansk press rapporterat 

om flera åtal av personer misstänkta för att vara IPOB-medlemmar. Över 60 

personer har rapporterats vara föremål för anklagelser såsom mordförsök och 

terrorism.170 

 

US Department of State’s rapportering bekräftar att polis och säkerhetsorgan 

utför godtyckliga gripanden och frihetsberövanden – utan att specifikt 

omnämna personer med koppling till IPOB – trots att sådana förfaranden är 

förbjudna enligt författning och lagstiftning. Som exempel uppges militären 

sedan 2013 ha utfört godtyckliga gripanden och frihetsberövanden av 

tusentals personer i kampen mot Boko Haram i nordöstra Nigeria.171   

 

 
4.5.2.1. Behandling av gripna IPOB-medlemmar/anhängare 

 

Nigerias författning och lagstiftning förbjuder tortyr och annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling. The Administration of Criminal 

Justice Act (ACJA) från 2015 förbjuder dylik behandling av gripna personer. 

Varje delstat måste dock individuellt anta ACJA för att lagstiftningen ska vara 

gällande utöver Federal Capital Territory (FCT) och federala organ. I 

december 2016 hade endast delstaterna Lagos, Ekiti, Anambra och Enugu, 

antagit lagen.172 

 

Oaktat vad författning och lagstiftning stipulerar gör AI i sin rapportering 

från november 2016 gällande att de flesta personer gripna efter IPOB-

                                                 
167 Irland, Refugee Documentation Centre (Ireland), Legal Aid Board, Is there COI that there is a 

group called Indigenous People of Biafra (IPOB) that were involved in a astruggle for the 

indepencence of the state of Biafra from Nigeria in 2015, and at present? […], 2017-05-12,  

https://coi.easo.europa.eu/administration/ireland/PLib/143528.pdf (hämtad 2017-11-03) 
168 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 18, 47 
169 Ibid., s. 46  
170 Vanguard, 60 IPOB members docked, remanded in prison, 2017-09-26 
171 USA, US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2016 - Nigeria, 

2017-03-03, s. 9  
172 USA, US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2016 - Nigeria, 

2017-03-03, s. 5 
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sammankomster som organisationen talat med uppgivit att de blivit slagna 

eller utsatta för andra former av misshandel; män liksom kvinnor. Vissa sade 

sig ha blivit torterade under frihetsberövande. Därtill uppges att AI 

identifierat ett flertal fall där säkerhetsstyrkor nekat skadade personer tillgång 

till medicinsk vård.173  
 

Nigeria Watch uppger att ett flertal rapporter, och då inte minst från AI och 

HRW, har understrukit arméns inblandning i svåra människorättsövergrepp i 

samband med kväsandet av IPOB (och MASSOB) i sydost.174 Lifos noterar 

att Nigeria Watch härvid inte specificerar om, och i så fall i vilken mån, 

övergreppen inkluderar illabehandling av gripna personer. 
 

Ytterligare information om övergrepp specifikt begångna mot gripna IPOB-

medlemmar/anhängare har inte hittats i de källor Lifos konsulterat. Däremot 

har mer övergripande rapportering om säkerhetsstyrkors övergrepp i samband 

med gripanden och frihetsberövanden påträffats. US Department of State 

uppger att polisen ofta använder tortyr för att få fram erkännanden som sedan 

används vid rättslig prövning. Samma källa uppger att lokala enskilda 

organisationer samt internationella människorättsgrupper fortsatt anklagar 

säkerhetsorganen för otillåtna frihetsberövanden, inhuman behandling samt 

tortyr av demonstranter, misstänkt kriminella, aktivister och frihetsberövade 

personer. US Department of State rapporterar även om uppgifter att militära 

styrkor har utfört utomrättsliga avrättningar och tortyr inom ramen för 

terrorbekämpningen i norra Nigeria. Därtill framförs uppgifter om att 

säkerhetsorganen begått våldtäkter och andra former av våld mot kvinnor och 

flickor; ofta med straffrihet.175 US Department of State rapporterar att 

förhållanden i fängelsen och förvarsanläggningar är svåra och livshotande.176   
 

HRW skriver i sin årsrapport gällande 2016 att anklagelser om övergrepp, 

inklusive godtyckliga gripanden, tortyr, påtvingade försvinnanden och 

utomrättsliga avrättningar fortsätter att följa säkerhetsoperationer i landet. 

HRW uppger i samma rapport att armén efter påtryckningar har upprättat ett 

människorättskontor  som ska kunna ta emot anmälningar om övergrepp mot 

civila. Kontoret är dock ännu inte i drift.177 

 

Avocats sans Frontière France (ASF France - Advokater utan gränser. 

Frankrike) uppgav till franska OFPRA vid de senares utredningsresa i Nigeria 

i september 2016 att man bevittnat tortyr som begåtts av säkerhetsstyrkor. I 

95 % av fallen uppgavs tortyren ha utförts under förhör med en misstänkt; 

innan personen sänts till fängelse. Dessa fall rörde framför allt personer som 

var misstänkta för terrorism, väpnad stöld eller kidnappning, vilka är 

                                                 
173 AI, Nigeria: 'Bullets were Raining Everywhere' Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, 2016-

11-25, s. 8, 44 
174 Nigeria Watch, Nigeria Stability and Reconciliation Programme, Nigeria Watch Project: Sixth 

Report on Violence (2016), s. 18,  http://www.nigeriawatch.org/media/html/NGA-Watch-

Report16V7.pdf (hämtad 2017-10-26) 
175 USA, US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2016 - Nigeria, 

2017-03-03, s. 5, 15 f.  
176 Ibid., s. 6 
177 HRW, World Report 2017 – Nigeria, 2017-01-12, s. 2 f.  

http://www.nigeriawatch.org/media/html/NGA-Watch-Report16V7.pdf
http://www.nigeriawatch.org/media/html/NGA-Watch-Report16V7.pdf


Lifos Temarapport: Nigeria – Indigenous People of Biafra (IPOB)   

 

 2017-12-19, version 1.0 31 (38) 

 

behäftade med dödsstraff i vissa delstater. ASF France arbetade vid tillfället 

med femtio fall av tortyr i delstaten Enugu.178 

  

AI:s rapport ‘Welcome to hell fire’ - Torture and other ill-treatment in 

Nigeria’ från september 2014 gör gällande att tusentals personer omkommit 

under frihetsberövande inom Boko Haramkrisens terroristkontext i nordöstra 

Nigeria; många till följd av utomrättsliga avrättningar och tortyr.179  

 

 
4.5.3. Lifos kommentar 

 

Landinformationen indikerar att de federala myndigheternas toleransnivå 

gällande IPOB och dess aktiviteter har reducerats avsevärt. Från att 

myndigheterna initialt haft ett mer passivt förhållningssätt anammades en 

restriktiv hållning som sedan, i september 2017, utmynnade i att rörelsen 

förbjöds såsom en terroristorganisation. I och med regeringens förbud har 

samtliga IPOB:s aktiviteter deklarerats illegala. Medlemmar rapporteras 

därmed också riskera att ställas inför rätta under landets terrorlagstiftning. Ett 

flertal gripna har åtalats för förräderi; en åtalspunkt belagd med dödsstraff. 

Enbart innehav av IPOB-material förefaller kunna leda till gripande och 

eventuell lagföring.  

 

Av allt att döma betraktar de federala myndigheterna IPOB:s aktivism som 

ett hot mot Nigerias säkerhet och troligen även mot dess integritet, även om 

stödet för ett självständigt Biafra ännu inte förefaller vara starkt ens bland den 

mest berörda folkgruppen: igboerna.  

 

De federala myndigheterna har övergått till en kraftfull respons mot IPOB:s 

aktivism; i väsentlig del delegerad till militären som driver operationer i 

sydöstra Nigeria. Tillslagen mot IPOB förefaller ha skördat mer än 200 

dödsoffer mellan 2015 – 2017,  varav det stora flertalet civila. Därtill 

rapporteras om hundratals gripna medlemmar och anhängare.  

 

Säkerhetsstyrkorna uppges ha utfört svåra människorättsövergrepp under 

insatserna mot IPOB i en miljö av straffrihet. Utöver skjutningar med dödlig 

utgång signalerar AI att många frihetsberövanden innefattat misshandel och 

vissa tortyr, vilket får ses i ljuset av annan internationell rapportering om 

säkerhetsstyrkors frekvent förekommande övergrepp gentemot 

frihetsberövade i landet generellt.   

 

Utsattheten för gripna personer misstänkta för samröre med IPOB kan 

möjligen ha ökat efter det att myndigheterna terrorstämplat rörelsen i 

september 2017. Internationell rapportering om frekvent förekomst av tortyr 

och annat våld riktat mot terrormisstänkta överlag antyder att så kan vara 

fallet. 

                                                 
178 Frankrike, OFPRA, Rapport de mission en République fédérale du Nigeria du 9 au 21 septembre 
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179 AI, 'Welcome to hell fire': Torture and other ill-treatment in Nigeria, 

2014-09-18, s. 42, https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentAttachmentId=41374 
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