[Skriv här]

Nigeria
Delstaten Edo – det nigerianska navet för
migration och människohandel

Rapportnummer: 43859

LANDINFORMATION

MIGRATIONSVERKETS NYA FUNKTION FÖR
LAND - OCH OMVÄRLDSANALYS
Den 1 maj 2019 inrättade Migrationsverket en ny funktion för land- och omvärldsanalys. Funktionen benämns Migrationsanalys och finns inom Migrationsverkets
Nationella samordningsavdelning. Migrationsverkets system för landinformation,
Lifos, fortsätter att vara den plats där rapporter publiceras.

1

Rapportnummer: 43859

LANDINFORMATION

LANDINFORMATION FÖR HANDLÄGGNING
AV MIGRATIONSÄRENDEN
Denna rapport är framtagen av Migrationsverket i enlighet med EU:s allmänna
riktlinjer för framtagande av landinformation (2008). Rapporten innehåller
landinformation avsedd för handläggning av migrationsärenden.
Rapporten bygger på noggrant utvalda informationskällor. Alla källor refereras
med undantag för beskrivning av allmänt kända förhållanden.
Informationen i rapporten återspeglar inte Migrationsverkets ståndpunkt i en
viss fråga och Migrationsverket har inte för avsikt att genom rapporten göra
politiska eller rättsliga ställningstaganden.

Landinformation: Nigeria. Delstaten Edo – det nigerianska navet för migration och människohandel
2019-12-16, version 1.0
Rapporten är utgiven av Nationella samordningsavdelningen, Migrationsanalys – Migrationsverkets
funktion för land- och omvärldsanalys. Rapporten har publicerats i Migrationsverkets databas för
landinformation, Lifos, © Migrationsverket (Swedish Migration Agency), 2019.
Publikationen kan laddas ner från http://lifos.migrationsverket.se

2

Rapportnummer: 43859

LANDINFORMATION

Innehåll
1. Inledning................................................................................................................................................................................. 5
1.1 Avgränsning................................................................................................................................................................. 5
2. Allmänt om delstaten Edo ............................................................................................................................................ 6
2.1 Historia ............................................................................................................................................................................ 6
2.2 Geografi .......................................................................................................................................................................... 6
2.3 Befolkning och språk............................................................................................................................................... 6
2.3.1 Folkgrupen edo ............................................................................................................................................... 7
2.4 Religion ........................................................................................................................................................................... 8
2.4.1 Edofolkets traditionella trosföreställningar ...................................................................................... 8
2.5 Ekonomi ...................................................................................................................................................................... 10
2.6 Sjukvård ....................................................................................................................................................................... 11
2.6.1 Allmänt .............................................................................................................................................................. 11
2.6.2 Sjukvård i delstaten Edo........................................................................................................................... 12
2.7 Styre ........................................................................................................................................................................... 13
2.7.1 Rättsväsende .................................................................................................................................................. 13
2.7.2 Polis

................................................................................................................................................................ 15

2.7.3 Traditionella institutioner ........................................................................................................................ 16
2.8 Kriminalitet och säkerhet ................................................................................................................................... 17
2.8.1 Allmänt om kriminalitet och säkerhet i delstaten Edo ........................................................... 17
2.8.2 Studentkulter ................................................................................................................................................. 18
3. Delstaten Edo och människohandel.................................................................................................................... 23
3.1 Rekrytering av människohandelsoffer........................................................................................................ 24
3.2 Nätverk för människohandel ........................................................................................................................... 25
3.3 Bekämpning av människohandel och stöd till återvändande...................................................... 28
4. Sammanfattande analys ............................................................................................................................................. 34
Summary ................................................................................................................................................................................. 36
Källförteckning....................................................................................................................................................................... 39
Elektroniska källor .......................................................................................................................................................... 39
Muntliga källor ................................................................................................................................................................ 43
Tryckta källor..................................................................................................................................................................... 43
Förkortningar.......................................................................................................................................................................... 44

3

Rapportnummer: 43859

LANDINFORMATION

Karta A och B: Nigeria med delstaten Edo. 1

1 FN, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Nigeria: Reference map, 201311-28 (den större kartan) url (hämtad 2019-10-03);Wikimedia Commons, Edo, 2011-11-11, url Creative
Commons. Licens: url (hämtad 2019-11-26)

4

Rapportnummer: 43859

LANDINFORMATION

1.

Inledning

Nigerias delstat Edo med staden Benin City rapporteras vara ett nav för såväl migration som
människohandel och många nigerianer i Europa har där sin härkomst eller åtminstone startpunkt för emigration. Migrationsanalys – Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys har identifierat ett behov av att belysa centrala förhållanden inom delstaten som berör
dess befolkning och de som vistas där tillfälligt. Eftersom delstaten och dess huvudstad lyfts
fram som ett centrum för människohandel, särskilt gällande nigerianska kvinnor och flickor
som hamnar inom prostitution i Europa, läggs särskild tonvikt vid faktorer som knyter an till
denna form av internationell brottslighet.

1.1

Avgränsning

Rapporten ger initialt i avsnitt 2 en översikt av Edos befolkning, sedvänjor, religion, ekonomi,
sjukvård, styre och rättsväsende. Denna del syftar till att ge ökad förståelse för de allmänna
förhållanden och levnadsvillkor som gemene man har och under vilka migration och människohandel blir ett alternativ för många och sysselsättning för vissa. Delen är både avsedd som
bakgrund till efterföljande avsnitt och som stöd vid bedömning av frågor såsom hemvist och
identitet.
Därefter följer en fördjupad del avseende säkerhet och kriminalitet i Edo. Särskild uppmärksamhet ägnas först de s.k. studentkulter som är inblandade i olika typer av grov brottslighet, inklusive människohandel. Därefter behandlar det sista avsnittet människohandel mer ingående. Avsnittet syftar till att belysa hur denna form av brottslighet är organiserad, hur den
bekämpas och hur dess offer kan erhålla stöd efter ett återvändande. Landinformationen kompletteras slutligen med en sammanfattande analys från Migrationsanalys.
Med människohandel avses vad som stipuleras i 4 kap 1 a § brottsbalken:
Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom
1. olaga tvång,
2. vilseledande,
3. utnyttjande av någons utsatta belägenhet som allvarligt begränsar personens alternativ, eller
4. annat sådant otillbörligt medel om det allvarligt begränsar personens alternativ rekryterar,
transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras
för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet
i en situation som innebär nödläge för den utsatte, döms för människohandel till fängelse i
lägst två och högst tio år.
Särskilda bestämmelser angående minderåriga återfinns i samma paragraf, andra stycket. 2
Rapporten avgränsas till människohandel av kvinnor/flickor och då i huvudsak med sexuell
exploatering som ändamål.
I huvudsak är rapporten baserad på öppna elektroniska källor. Migrationsanalys har försökt
använda ett brett spektrum av aktuella källor för att ge en så nyanserad bild som möjligt.

2

Svensk författningssamling, SFS 2019:464, Brottsbalk (1962:700), 4 kap. Om brott mot frihet och frid,
url (hämtad 2019-11-26)
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2.

Allmänt om delstaten Edo

2.1

Historia

Vid tiden för Nigerias självständighet 1960 var delstaten Edos nuvarande yta en del av den
Västra regionen, en då befintlig administrativ enhet som till stor del dominerades av yorubatalande befolkning. Efter en folkomröstning 1963 avyttrades de delar av regionen som inte var
yorubadominerade för att bilda en ny administrativ enhet. Från 1976 kom den att kallas Bendel
State. 1991 delades Bendel upp i delstaterna Edo och Delta. 3

2.2

Geografi

Delstaten Edo i Nigerias Sydsydzon har en yta om 17 802 km2, dvs. något större än Västergötland, 4 och täcks till största del av tropisk regnskog. Edo angränsar delstaterna Kogi, Anambra,
Delta och Ondo samt saknar kust. Längs dess östra gräns flyter dock Nigerfloden, vars delta är
närbeläget. 5
Dess huvudstad och största stad, Benin City, ligger cirka 250 km från Lagos. Staden är belägen vid en av Beninflodens förgreningar och ansluten till huvudvägarna från Lagos till landets östra delstater. Det löper också vägar från Benin City till Sapele, Siluko, Okene, and Ubiaja. 6
Bland delstatens övriga städer återfinns Auchi, Ekpoma och Uromi. 7
Delstaten Edo är administrativt indelad i 18 Local government areas (LGA) 8 och har tre
senatorsdistrikt: Edo South, Edo Central och Edo North. 9
Därtill kan Edo delas in de tre större zonerna: kungadömet Benin, Esanland samt det nyss
nämnda senatorsdistriktet Edo North. 10 För karta över delstaten Edo, se url. 11

2.3

Befolkning och språk

Nigerias statistikmyndighet National Bureau of Statistics har uppskattat invånarantalet i delstaten Edo till cirka 4,2 miljoner, varav hälften boende i Benin City. 12
I Edo förekommer ett tjugotal språk. Vissa kan knytas till folk som inte har sitt ursprung i
delstaten, men de flesta är klassade som edospråk. Därtill sker undervisning i engelska från och
med grundskolans fjärde år och även pidgin english används. 13 Skillnaderna i de olika edofolkens språk varierar i viss mån efter avståndet från Benin City. 14 Enligt Ethnologue talas språket

3

Encyclopedia Britannica. Edo State Nigeria, url; Schweiz, Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Focus
Nigeria. Profil de l’Etat d’Edo, 2019-03-22, url (båda hämtade 2019-10-03)
4 Nigeria, Edo State Government, Official Site of the Edo State, About Edo State, url (hämtad 2019-10-14)
5 Encyclopaedia Britannica, Edo State
6 Encyclopaedia Britannica, Edo State
7 Nigeria, Federal Republic of Nigeria, officiell websida, States, Edo State, 2019, url (hämtad 2019-10-14)
8 Nigeria, Edo State Government, Official Site of the Edo State, About Edo State
9 Schweiz, SEM, Focus Nigeria. Profil de l’Etat d’Edo, s. 7, 2019-03-22, url (hämtad 2019-10-03)
10 Schweiz, Focus Nigeria. Profil de l’Etat d’Edo, s. 20 f.; Nigeria, Edo State, Ministry of Budget, Planning and Economic Development, SEEFOR Intervention Works, Edo State, 2015-06-30, url (hämtad 201910-30); Simons, Gary F. & Fennig, Charles D. (Red.), Ethnologue. Languages of Africa and Europe, 2017,
SIL International Publications, s. 210 ff.
11 Schweiz, Staatssekretariat für Migration (SEM), Focus Nigeria. Profil de l’Etat d’Edo, 2019-03-22, s.
39
12 Schweiz, Focus Nigeria. Profil de l’Etat d’Edo, s. 7
13 Ibid.
14 Nigeria, Edo State Government, Official Site of the Edo State, About Edo State
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edo i Benin City, Ovia South West, Ovia North West, södra Uhunmwonde, Orhionmwon och
norra Oredo LGA. Esan talas i Esan Central, Esan North-East, Esan South-East och Esan-West
LGA. Det finns ett flertal dialekter inom esan. 15
2.3.1

Folkgruppen edo

Folkgruppen edo (även kända som binis, oviedos, oviobos och benins) är i stor majoritet i
delstaten och består av ett flertal undergrupper som har sitt ursprung i det forna kungadömet
Benin 16. Namnen benin och edo är idag synonyma beteckningar och representerar både territoriet och folket. De huvudsakliga etniska undergrupperna, som sinsemellan har vissa språkliga, sociala och kulturella skillnader, uppges vara benin (även kända som binis och Edo proper), esan (även kända som ishan), etsako (även kända som afemai), owan och akoko Edo. 17
Enligt delstaten Edos regering är benin den största av undergrupperna följt av esan. 18 I Edo
finns också en närvaro av invånare tillhörande folkgrupper som inte har sin härkomst i det
forna kungadömet Benin och personer från andra delstater. 19
Kungen, eller Oba, anses förkroppsliga edofolkets kultur. Enligt trosuppfattningen härstammar Oba från Himmelen eller Gud. Edofolket har så ett centraliserat styre där monarkins
säte är beläget i Benin City. Undergrupperna inom edofolket har olika funktioner inom det
kungliga palatset. Exempelvis besätter esan rollen som läkare. De har även en dominerande
position vad gäller ansvaret för Obans välmående. 20
De kulturella sedvänjorna är likartade inom edofolkets olika undergrupper i och med det
gemensamma ursprunget. Inte minst under kolonialtiden utgjorde traditionerna riktlinjer för
den inhemska befolkningen. Efter självständigheten är det dock många som väljer att inte följa
dem då de betraktas som ålderdomliga. Palatset kvarstår dock som de kulturella sedvänjornas
väktare. 21
Bland benins traditionella sedvänjor ingår patrilinjär härstamning. Familjens överhuvud är
fadern (erha) som förväntas bli åtlydd och vördad av alla inom hushållet. Han är å sin sida
ansvarig för familjens beskydd och så även inför myndigheterna avseende deras uppförande.
Traditionellt är faderns efterträdare den äldste sonen som tar över vid faderns död. Manliga
barn värderas högre än kvinnliga, eftersom familjenamnet lever vidare genom männen. Kvinnor utan söner uppges följaktligen inte vara högt värderade. Vidare är polygami en sedvänja
inom edo, vilket gör att varje man tillåts gifta sig med så många fruar han önskar. 22 Seden är
fortfarande vanligt förekommande i delstaten. 23

15

Simons, Gary F. & Fennig, Charles D. (Red.), Ethnologue. Languages of Africa and Europe, 2017, SIL
International Publications, s. 210 ff.
16 Inte identiskt med grannlandet Republiken Benin
17 Okojie, C., Okojie, O., Eghafona, K., Vincent-Osaghae, G. & V. Kalu, Trafficking of Nigerian Girls to
Italy, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, 2003, avsnitt 3.1, url; Olson,
James, S., The Peoples of Africa. An Ethnohistorical Dictionary, Greenwood Press 1996, s. 161, 169, url
(båda hämtade 2019-10-14); Simons, Gary F. & Fennig, Charles D. (Red.), Ethnologue. Languages of Africa and Europe, 2017, SIL International Publications, s. 235; Nigeria, Edo State Government, About Edo
State
18 Nigeria, Edo State Government, Official Site of the Edo State, About Edo State
19 Ibid.
20 Ezeh, Mary Dorothy, Human Trafficking and Prostitution Among Women and Girls of Edo State, Nigeria,
Xlibris Publishing 2017, avsnitt 3.1, url (hämtad 2019-10-14)
21 Okojie, C., Okojie, O., Eghafona, K., Vincent-Osaghae, G. & V. Kalu, Trafficking of Nigerian Girls to
Italy, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, 2003, avsnitt 3.2
22 Ibid.
23 EASO, EASO Country of Origin Information Report. Nigeria. Sex trafficking of women, 2015-10-01, s.
16, url (hämtad 2019-10-14)
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En mogen man kallas Okpioba (Obas man) och en kvinna Okhuoba (Obas kvinna). 24 Byhövdingar benämns enogie. 25
Det kan noteras att esan har kungar, inrättade av Oban av Benin, som bland annat spelar
en informell roll inom den politiska sfären. 26
Se även avsnitt 2.7.1.1 och avsnitt 2.7.3 om traditionell rätt och traditionella institutioner.

2.4

Religion

Det finns ingen exakt statistik till hands gällande de olika religionernas antal utövare. Kristendom är dock den dominerande trosåskådningen i Edo. Islam förekommer också, framför allt i
de norra delarna och staden Auchi, liksom traditionell religion. Religionsforskare signalerar att
såväl kristna som muslimer tenderar att behålla visst samröre med traditionell religion. Det ses
även som ett kulturellt inslag. Generellt råder en fredlig samvaro de religiösa grupperna emellan. Det förekommer frekvent att man konverterar från islam till kristendom och vice versa och
det finns par där makarna har olika trosuppfattning. 27
2.4.1

Edofolkets traditionella trosföreställningar

Edofolkets traditionella tro omfattar ett flertal gudar, förfädersdyrkan och förekomsten av ett
liv efter döden. Universum är indelat i två existensplan: den synliga konkreta världen med det
vardagliga livet (agbon) samt den osynliga andevärlden (erinmwin) som skapats av guden Osanobua (även kallad Osa). Andevärlden tros vara bebodd av Osanobua och andra gudar, förfäder, andar och övernaturliga makter. Andevärlden samexisterar och påverkar den synliga världen. Den har så en roll i de troendes vardagliga liv. 28
Osanobua är den högste guden, men är också enligt tron till åren kommen, vilket gör att
en del tillber gudens barn. Av dessa är den äldste sonen, havsguden Olokun, av särskild betydelse. Man vänder sig till Olokun för att få barn, rikedom och tur. Bland andra gudar återfinns
Ogun, guden för järn och metall, Osun, guden för medicin samt Ogiuwu, dödsguden. Esu är
gud över helvetet och förknippas med konst, makt, list och kunskap. Obiemwen anses vara
människornas moder. Förfädernas andar kallas Erinmwin N’Owa. 29
Såväl troende som helgedomar tillägnade de traditionella gudarna återfinns i byar och
städer. 30 Kultplatser för traditionell religion är tillägnade en eller flera gudar eller en särskild
förfader. 31 Den centrala helgedomen liksom Osanobuas, Osuns och Ogiuwas överstepräster
finns i Benin City. 32

24

Ezeh, Mary Dorothy, Human Trafficking and Prostitution Among Women and Girls of Edo State, Nigeria, Xlibris Publishing 2017, avsnitt 3.1
25 Azuonye, Chukwuma, Edo, The Bini people of the Benin Kingdom, The Rosen Publishing Group inc.
1996, s. 12, url (hämtad 2019-10-14)
26 Schweiz, Focus Nigeria. Profil de l’Etat d’Edo, s. 21 f.
27 Ibid,, s. 23 ff.
28 Okojie, C., Okojie, O., Eghafona, K., Vincent-Osaghae, G. & V. Kalu, Trafficking of Nigerian Girls to
Italy, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, 2003, avsnitt 3.2.; Ezeh, Mary
Dorothy, Human Trafficking and Prostitution Among Women and Girls of Edo State, Nigeria, Xlibris Publishing 2017, avsnitt 3.3.2.
29 Ibid.
30 Ezeh, Mary Dorothy, Human Trafficking and Prostitution Among Women and Girls of Edo State, Nigeria, Xlibris Publishing 2017, avsnitt 3.3.2.
31 Schweiz, Focus Nigeria. Profil de l’Etat d’Edo, s. 24
32 Ezeh, Mary Dorothy, Human Trafficking and Prostitution Among Women and Girls of Edo State, Nigeria, Xlibris Publishing 2017, avsnitt 3.3.2.
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Det finns två sorters traditionella religiösa ledare: präster (ohen) och teologer, på engelska:
Diviner/Herbalist, (obo). Präster kan vara manliga eller kvinnliga och får efter en lång initieringstid utföra olika ceremonier samt kommunicera direkt med gudomen. 33 Prästerna ska vara erkända och registrerade av det traditionella rådet vid kungens (Obas) palats. Samtidigt rapporteras religiösa kulter drivna av privatpersoner och vid sidan om den certifierade utövningen
ha brett ut sig i landet. 34

2.4.1.1

Juju

Juju eller ju-ju är ett ord med västafrikanskt ursprung, men kan härledas till franskans joujou
(leksak). 35 Ett annat ord är voodoo. 36 Begreppet är hänförligt till hundratals år gamla religiösa
föreställningar där den osynliga världen av andar och gudar existerar vid sidan om den materiella världen. De två sfärerna kopplas samman genom böner och andliga ritualer. 37 Andar och
gudar tros styra världen och varje aspekt av människors existens. De kan såväl skydda som
straffa. Genom besvärjelse och offer kan föremål, ord och gester laddas med övernaturliga
krafter. 38
Juju är djupt förankrat i samhället i Edo och många är troende – oberoende av samhällsklass och utbildning. Många nigerianer har amuletter i syfte att hålla borta onda andar och
otur. Det är dock endast jujupräster som anses kunna använda jujuns kraft. Jujuceremonier
utförs i helgedomar i Nigeria och ibland i migranters destinationsländer. 39
Jujuritualer kan förekomma bland annat i förberedelser till människohandel och utförs då
vanligtvis av en jujupräst (ohen, även kallade baba-loa, native doctor, père-savant, voodoo minister, medicine man och Head priest). I denna kontext sluts ett ”kontrakt”, i form av en ed, mellan människohandelsoffret och förövarna. Förövarna förbinder sig att stå för resans kostnader
medan offret lovar att sedan återbetala, vara respektfull gentemot förövarna samt inte ange
dem till polisen. 40 Den rituella eden inbegriper övernaturlig bestraffning vid överskridande av
förbindelsen och genomförs efter att föremål som anses innehålla offrets livskraft inhämtas –
exempelvis blod, hår och avklippta nagelbitar. Kvinnor kan bli skurna med rakblad och fås att
dricka eller tvätta sig i hopkokade brygder. Genom eden anses offret kunna kontrolleras bortom geografiska gränser. 41

33

Ibid.
Schweiz, Focus Nigeria. Profil de l’Etat d’Edo, s. 24
35 Institute for Public Policy Research (IPPR), Beyond Borders. Human trafficking from Nigeria to the UK,
januari 2013, s. 42, url (hämtad 2019-10-17)
36 EASO, EASO Country of Origin Information Report. Nigeria. Sex trafficking of women, 2015-10-01, s.
27
37 IPPR, Beyond Borders. Human trafficking from Nigeria to the UK, januari 2013, s. 42; EASO, EASO
Country of Origin Information Report. Nigeria. Sex trafficking of women, 2015-10-01, s. 27
38 IPPR, Beyond Borders. Human trafficking from Nigeria to the UK, januari 2013, s. 42
39 EASO, EASO Country of Origin Information Report. Nigeria. Sex trafficking of women, 2015-10-01, s.
27
40 IPPR, Beyond Borders. Human trafficking from Nigeria to the UK, januari 2013, s. 42; EASO, EASO
Country of Origin Information Report. Nigeria. Sex trafficking of women, 2015-10-01, s. 27
41 IPPR, Beyond Borders. Human trafficking from Nigeria to the UK, januari 2013, s. 42
34
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Många människohandelsoffer som utövar både kristendom och traditionell religion har
slutit liknande rituella överenskommelser tidigare, men i andra sammanhang än människohandel. Helgedomen är då liksom exempelvis kyrkan en plats dit man söker sig. 42 Särskilt vanligt förekommande i människohandelssammanhang har helgedomar tillägnade Ayelala blivit.
Guden har ett starkt fotfäste i delstaten Edo och särskilt i Benin City. 43

2.5

Ekonomi

Huvudnäringen i Edo är jordbruk. Kassava, palmolja, ris och majs är bland de största grödorna
för självhushållning, medan gummi och timmer är huvudsakliga avsalugrödor. 44 Jakt och fiske
är fortfarande en del av landsbygdens ekonomi. 45 Delstaten har stora tillgångar av olja, gas
och mineraler, men utvinningen är förhållandevis liten. 46
Vad gäller inkomst per capita indikerade de senaste uppgifterna från landets statistikmyndighet (från 2010) att 64 % av Edos befolkning befann sig under tröskeln för absolut fattigdom.
I jämförelse med landets övriga delstater var det en genomsnittlig nivå. 47 Arbetslösheten rapporterades 2018 ligga på 25 %. 48 Liksom i resterande delarna av landet är det endast en minoritet av befolkningen som arbetar inom den formella sektorn. Månadslönen är där fastslagen
till 18 000 naira, vilket motsvarar ungefär 500 SEK. 49
Penningförsändelser från diasporan är en viktig inkomstkälla för en del av befolkningen
och särskilt i Benin City. 50 Edo tillhör den minoritet av Nigerias delstater där skatter bidrar i
betydande utsträckning till finanserna. 51
Solid infrastruktur i Edo är en bristvara. Vattenförsörjningen är torftig och det är vanligt att
befolkning för sina hushållsbehov får hämta regnvatten från lokalt konstruerade reservoarer.
Elförsörjningen är opålitlig och vägarna som leder ut till byar och bosättningar beskrivs vara i
synnerligen dåligt skick. 52
Den utbredda fattigdomen och arbetslösheten anses ha bidragit till det stora antalet edobor som rest utomlands för att söka bättre livsvillkor. Den har även genererat ökad kriminalitet
och ökad prostitution (inhemsk liksom internationell). 53
Enligt Mary Dorothy Ezehs studie av människohandel och prostitution faller människor i
delstaten Edo offer för denna kriminalitet i huvudsak på grund av ojämn resursfördelning och

42

European Asylum Support Office. EASO, Nigeria - Practical Cooperation Meeting Report 12-13 June
2017 Rome, 2017-08-01, s. 51, url (hämtad 2019-10-17)
43 Frankrike, Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), Rapport de mission en République fédérale du Nigeria du 9 au 21 septembre 2016, 2016-09-21, s. 29, url (hämtad 2019-10-17);
EASO, EASO Country of Origin Information Report. Nigeria. Sex trafficking of women, 2015-10-01, s. 27
ff.
44 Encyclopaedia Britannica, Edo State
45 Azuonye, Chukwuma, Edo, The Bini people of the Benin Kingdom, The Rosen Publishing Group inc.
1996, s. 12
46 Okojie, C., Okojie, O., Eghafona, K., Vincent-Osaghae, G. & V. Kalu, Trafficking of Nigerian Girls to
Italy. Report of a Field Survey in Edo State, Nigeria, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, 2003
47 Schweiz, Focus Nigeria. Profil de l’Etat d’Edo, s. 9
48 Knoema, Nigeria, Edo, odaterad, url (hämtad 2019-10-14)
49 Schweiz, Focus Nigeria. Profil de l’Etat d’Edo, s. 9
50 Ibid.; Anonym källa A, 2018
51 Ibid.
52 Ezeh, Mary Dorothy, Human Trafficking and Prostitution Among Women and Girls of Edo State, Nigeria, Xlibris Publishing 2017, avsnitt 3.5.3
53 Okojie, C., Okojie, O., Eghafona, K., Vincent-Osaghae, G. & V. Kalu, Trafficking of Nigerian Girls to
Italy. Report of a Field Survey in Edo State, Nigeria, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, 2003
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avsaknad av inkomstkällor. Kvinnor och barn behöver i högre utsträckning än förut bidra till
familjens överlevnad och hushållen har blivit allt mer sårbara varefter marginalerna minskat.
Enligt Ezeh det aldrig funnits socialförsäkring i den här delen av Nigeria och det råder kronisk
brist på avlönat arbete, särskilt för outbildad arbetskraft. Ungdomsarbetslösheten är hög. 54
Ekonomisk omstrukturering driver kvinnor och flickor från landsbygden in till städerna för
att sedan under svåra förhållanden försöka hitta en bättre tillvaro. Som ett resultat av snabb
urbanisering utsätts kvinnor och flickor från landsbygden för nya inkomsts- och konsumtionsmönster som leder dem in i människohandel och prostitution. 55

2.6

Sjukvård

2.6.1

Allmänt

Det nigerianska sjukvårdssystemet är organiserat i tre nivåer: primär-, sekundär- och tertiärvård
(primary, secondary och tertiary care). Den är även indelad i ett privat och ett statligt system.
Ansvaret för den statliga vården är fördelat mellan den federala staten, delstaterna och de
lokala myndigheterna (LGA). Primärvård administreras så av de lokala myndigheterna och sekundärvården av delstaternas sjukvårdsministerier. Den federala regeringen är ansvarig för policy, reglering, övergripande styrning och tillhandahållande av tertiärvård. Tertiärvård ges på
specialist – respektive utbildningssjukhus. 56
EASO rapporterar att den lokala nivån (LGA) är den lägst finansierade och lägst organiserade inom den statliga administrativa hierarkin, vilket gör att man där brustit i finansiering och
organisation av primärvård. 57
Nigerias totala sjukvårdsutgifter utgjorde 4 % av BNP 2015. Vad beträffar medicinsk personal uppger EASO att det råder brist över hela landet, liksom ojämn fördelning – 44 % av alla
läkare finns i Sydvästzonen (som bl. a. inkluderar delstaten Lagos). Arbetskraften inom sjukvårdssektorn är dessutom koncentrerad till den urbana tertiärvården. 58
Den frivilliga sjukvårdsförsäkringen National Health Insurance Scheme (NHIS) upprättades
2005. Tio år senare var det dock endast cirka 5 % av den nigerianska befolkningen som var
försäkringstagare och därigenom fick betald sjukvård. En mindre del av dessa var anslutna till
privata försäkringar. 59 Det är därmed ytterst få vårdtjänster som är gratis eller subventionerade.
De flesta vårdutgifter beskostas av invånarna själva, både avseende undersökningar och mediciner. 60
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Ezeh, Mary Dorothy, Human Trafficking and Prostitution Among Women and Girls of Edo State, Nigeria, Xlibris Publishing 2017, avsnitt 3.4.1
55 Ibid.
56 Marriam - Webster definerar primary care som medicinsk vård given av professionell medicinsk personal
med vilken patienten har inledande kontakt och av vilken patienten kan bli remitterad till en specialist.
Samma källa definierar secondary care som medicinsk vård given av specialist eller inrättning dit läkare
remitterat patient. Tertiary care definieras som högt specialiserad medicinsk vård under en längre tidsperiod
och som involverar avancerade och komplexa förfaranden/behandlingar utförda av medicinsk expertis i
vårdinrättningar som återspeglar rådande teknisk nivå (Merriam-Webster, Dictionary, Secondary Care,
2019, url (2019-10-28); EASO, EASO Country of Origin Information Report - Nigeria. Key socio-economic
indicators, 2018-11-01, s. 47 f., url (båda hämtade 2019-10-15)
57 EASO, EASO Country of Origin Information Report - Nigeria. Key socio-economic indicators, 2018-1101, s. 47 ff.
58 Ibid.
59 Ibid.
60 Norge. Landinfo, Temanotat Nigeria: Returforhold for kvinner som har arbeidet i prostitusjon i Europa,
2017-03-20, s. 16, url (hämtad 2019-10-15)
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Över 60 % av Nigerias befolkning saknar tillgång till mediciner. En av EASO:s källor, en forskare, uppger att distributionssystemet för mediciner är kaotiskt och oorganiserat. Ett stort problem som lyfts fram är den obegränsade förekomsten av falsifierade produkter, dvs. undermåliga och uppblandade mediciner. Sedan leder bristande koordination av upphandling och leveranser till medicinbrist; något som är mycket vanligt inom primärvården och på statliga sjukhus. 61
Vad gäller psykiatrisk vård uppskattas antalet psykiatriker i landet uppgå till mellan 130
och 200, vilket får ställas i relation till invånarantalet som 2017 uppskattades till över 190 miljoner invånare. Eftersom denna vårdform är dyr tenderar befolkningen att vända sig till traditionella läkare i stället. Dessutom är mental ohälsa tabubelagt. På grund av rådande stigma
söker drabbade ofta hjälp först när de blivit svårt sjuka. 62
2.6.2

Sjukvård i delstaten Edo

I Edo finns både statliga och privata sjukhus som handhar vård upp till tertiärnivå. 63 Exempel
på statliga sjukhus är Benin Central Hospital och University of Benin Teaching Hospital (UBTH);
bland de privata kan nämnas Lily Hospital. 64 Schweiziska SEM uppgav, efter en utredningsresa
till Edo i september 2018, att majoriteten av invånarna i delstaten i likhet med nigerianer i
allmänhet har begränsad tillgång till medicinsk behandling på grund av ekonomiska skäl. Enligt samma källa finns uppskattningar om att cirka 25 % av befolkningen i Edo har tillgång till
sjukvård, vilket motsvarar förhållandena på riksnivå. Återvändande migranters tillträde till vård
faciliteras av organisationer (se avsnitt 3.3). 65
2017 uppgav Nigerian Medical Association att bland de inrättningar som drevs av delstaten
Edo och dess lokala myndigheter var det svårt hitta en enda där invånarna kunde få sin sjukdom botad. Delstaten avsåg renovera tjugo Primary Healthcare Centers (PHC) 2018. I november
samma år var arbetet genomfört i fem av dem. Arbetet har varit en del av ett program där
målet är att få 2200 PHC funktionsdugliga i delstaten. 66
I likhet med flera andra delstater har Edo valt att vid sidan om NHIS lansera sina egna försäkringsåtgärder. En obligatorisk försäkring med syfte att omfatta alla delstatens invånare 2021
uppges därmed vara under planering. 67
Levnadsförhållandena i Edos lantliga miljöer rapporteras vara mycket bristfälliga vad gäller
hygien på grund av de stora hushållen. Vissa familjer omfattar tio personer, men i de flesta fall
sex till tio. De dåliga förhållandena gör att de flesta ungdomar föredrar att leva på gatorna i
stället för i de trånga och fattiga hemmiljöerna. 68
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Ibid.
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63 EASO, EASO Country of Origin Information Report - Nigeria. Key socio-economic indicators, 2018-1101, s. 47 f.
64 Schweiz, Focus Nigeria. Profil de l’Etat d’Edo, s. 17 ff.
65 Ibid.
66 Ibid.
67 Ibid.
68 Ezeh, Mary Dorothy, Human Trafficking and Prostitution Among Women and Girls of Edo State, Nigeria, Xlibris Publishing 2017, avsnitt 3.3.3
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2.7

Styre

Nigerias president, f n Muhammadu Buhari, är stats- och regeringschef samt överbefälhavare.
Presidenten väljs i allmänna val på fyra år och kan väljas om en gång. För valseger krävs minst
25 procent av rösterna i minst två tredjedelar av landets delstater. Presidenten utser ministrar
som måste godkännas av senaten och det måste finnas minst en minister från varje delstat.
Nigeria består av 36 delstater samt det federala territoriet Abuja (Federal Capital Territory - FCT).
Nationalförsamlingen är det lagstiftande organen och består av två kamrar: senaten med representanter från varje delstat och från förbundshuvudstaden Abuja samt representanthuset.
Varje delstat har en folkvald guvernör och en delstatsförsamling. På lokal nivå finns sedan över
700 kommuner (LGA) med folkvalda fullmäktige. 69
I Edo är Godwin Obaseki från partiet All Progressives Congress (APC) guvernör sedan 2016.
Dess delstatsförsamling, Edo State House of Assembly, består av 24 ledamöter som väljs vart
fjärde år. Generellt utnämns en person från esanfolket som församlingens talman. APC är i
majoritetssits sedan valen 2007. 70
2.7.1

Rättsväsende

Rättsväsendet i Nigeria är baserat på engelsk s.k. common law, islamisk rätt och traditionell
rätt. 71 Högsta domstolen behandlar bland annat tvister mellan den federala regeringen och
delstater liksom mellan delstaterna. Under Högsta domstolen finns appellationsdomstolen.
Därutöver finns en federal domstol och domstolar i delstaterna. 72
Shariadomstolar som tillämpar islamisk rätt finns i landets 12 nordliga delstater samt i FCT.
Traditionella domstolar finns i de flesta av de 36 delstaterna. 73
Rättssystemet på delstatsnivå liknar de federala strukturerna. Varje delstat har sin egen
High court och sina Magistrates’ courts (första instans 74). Delstatens High court har obegränsad
jurisdiktion gällande civilrättsliga och straffrättsliga procedurer under samtliga delstatens lagar. 75
Generellt begränsas tillgången till domstolssystemet för många invånare i Nigeria på
grund av kostnaderna som är förknippade med att ta ett ärende till domstol och på grund av
lågt förtroende för rättsväsendets funktion. Ett alternativ är att söka lösning genom att vända
sig till Citizens Mediation Centres (CMC). Dessa upprättades ursprungligen för att erbjuda kostnadsfri medling och rättshjälp för fattiga och har fått ett allt högre antal klienter. Deras geografiska spridning har också ökat. 76
Ett annat förfarande avsett att lösa civilmål snabbt är Alternative Dispute Resolution centres
(ADR) – även kända som Multi-Door Courthouses (MDC) – som finns i vissa delstater, däribland
delstaten Edo. En källa har indikerat att dessa organ är oberoende, men knutna till en specifik
domstol; i fallet Lagos, Abuja och Kanua, är det respektive High court. Ärenden kan tas inför en
MDC direkt av individen eller vidarebefordras av en domare vid en High court (ibland en Magistrates’ court). 77
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Vidare finns Legal Aid Council of Nigeria som har som mandat att ge råd till eller försvara
personer som inte förmår betala en advokat. Rådet har representation i varje delstat. 78
US Department of State rapporterade i mars 2019 att författning och lagar stipulerar ett
oberoende rättsväsende, men att det alltjämt var mottagligt för påtryckningar från statens
exekutiva och lagstiftande delar. Politiska ledare uppgavs påverka rättsväsendet, särskilt på
delstats – och lokal nivå. Vidare rapporterades underbemanning, ineffektivitet, korruption och
bristande finansiering hindra rättsväsendet från att fungera på ett adekvat sätt. Enligt samma
källa är det en utbredd allmän uppfattning att domare är lättmutade och målsägande inte kan
lita på att domstolarna står för opartiska domslut. 79
Freedom House uppgav 2019 att rättsväsendet hade uppnått en viss grad av oberoende
och professionalism, men att politisk inblandning, korruption, avsaknad av finansiering, utrustning och utbildning fortfarande var stora problem. 80
Enligt australiensiska DFAT är det svårt för medborgarna att få upprättelse genom domstolssystemet på grund av den balans av ärenden som alstras genom bristande medel och låg
humankapacitet. Balansen uppgavs skapa extremt långa häktningstider. 81 Nigeriansk nationell
press rapporterade i augusti 2015 att domstolarna hade över fem miljoner ärenden i balans. 82
Vad gäller delstaten Edo har dess High court har 28 divisioner och lika många domare. 2018
var 14 av dem kvinnor. Beslut från Edos domstolar på lägre nivå kan överklagas till High court.
En advokat uppgav till SEM i september 2018 att en ökning av antalet domare nyligen skett,
vilket hade påskyndat processen. Ett ärende kunde generellt avgöras inom ett år. Vissa mål
kunde dock pågå i två till tre år, särskilt om vittnen ska resa från en avlägsen plats. 83
Förfarandet med MDC introducerades i Edo 2017. 84
Legal Aid Council of Nigeria har fem advokater, två tjänstemän och tre administratörer i
Benin City. Därtill finns två advokater i Auchi. Enligt rådets koordinatör för Edo finns ingen övre
nivå avseende lön eller förmögenhet för att få tillgång till rådets tjänster. Samma källa indikerade att den som har medel till att anlita en advokat skulle inte kunna tänka sig att vända sig
till rådet. Han uppskattade vidare att ett femtontal advokater skulle behövas för att lösa alla
rådets uppgifter. För att lindra bemanningsunderskottet anlitas personer som är s.k. Senior Advocate of Nigeria som tar sig an vissa ärenden gratis. 85

2.7.1.1

Traditionell rätt

Varje etnisk grupp i Nigeria har sin form av traditionell rätt som återspeglar dess kultur, värderingar och sedvänjor. Det kan även finnas variation inom etniska grupper. Traditionell rätt är
särskilt förekommande vad avser familjerelationer (t. ex. giftermål, skilsmässa, vårdnad av barn
samt arvföljd). 86
En pensionerad traditionell domare från en andrainstansdomstol i Edo uppgav i möte
med SEM 2018 att traditionell rätt utkristalliserats på basis av traditioner och folkliga sedvänjor
och är inte nedtecknad. De traditionella domstolarna för dock register över sina beslut. Som
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straff kan utdömas böter liksom en tids uteslutande från gemensamma aktiviteter och högtidligheter. Den f d domaren underströk att analfabetismen på landsbygden gör att befolkningen
där anpassar sitt leverne efter traditionell lag. Olika folk kan ha olika system. Det finns t. ex.
skillnader mellan benin och esan vad avser arvsrätt. Den traditionella rätten kan också förändras med tid. 87
Vidare enligt samma källa i Edo behandlas klagan i traditionella domstolar tillsatta av regeringen ofta av personer utan juridisk utbildning, även av ej läs – eller skrivkunniga. Två sådana tjänstemän bildar en panel om tre som tillsammans med en jurist står för domslut. Beslutet
kan i Edo överklagas till High court som slagits samman med Customary Court of Appeal under
2010-talet. Denna instans har domare som läst traditionell rätt som del av sin universitetsutbildning i juridik. 88
Andra domstolar har upprättats av Äldstes råd eller av traditionella ledare. Kungen, Oba
av Benin, är permanent ledare av Edos traditionella råd. Rådet utdömer inte alltid straff utan
kan även medla. 89
2.7.2

Polis

Nigerias polismyndighet Nigeria Police Force (NPF) är det primära brottsbekämpande organet
i Nigeria. Författningen förbjuder delstater och LGA att bilda egna polisstyrkor. 90
Vad avser kapacitet uppger ett flertal källor att polisen i Nigeria saknar tillräckliga ekonomiska medel, passande personal, adekvat utrustning och utbildning samt stöd från den
federala regeringen. Den bristande finansieringen av polismyndigheten uppges gå tillbaka
till tiden för det militära styret mellan 1960-1999. 91 EASO uppgav 2018 att polisen generellt
anses vara oförmögen att utföra sina uppgifter på ett korrekt och effektivt sätt samt att de
flesta nigerianer inte uppfattar den som en effektiv brottsbekämpande myndighet. 92
US Department of States säkerhetsorgan Overseas Security Advisory Council (OSAC) rapporterade i augusti 2019 att kriminella grupper i Nigeria generellt inte fruktar att gripas eller åtalas
för sina brott. Samma källa uppgav även att lokal polis generellt varken avskräcker från eller
hindrar brottsliga gärningar. Det rapporterades dessutom vara sällan lokal polis grep misstänkta. 93
Vad avser integritet menade en av EASO:s källor att polisen är sedd av allmänheten som
den mest korrupta och våldsamma institutionen i Nigeria. 94 Lokala och internationella observatörer har rapporterat att polisen gör sig skyldig till övergrepp såsom tortyr och godtyckliga
gripanden i landet. För att bemöta sekteristiskt våld eller protester förekommer ofta övervåld,
då även skarp beskjutning. 95 En annan källa uppger att polisen, särskilt i Edo, liksom stora delar
av den statliga förvaltningen, inklusive. tull - och immigrationsmyndigheterna, är drabbade av
korruption. 96
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I en sociologisk undersökning publicerad i juni 2017 uppgav 75 % av urvalet, alla invånare
i Edo, att de varit utsatta för illegala aktiviteter utförda av polis. Bland aktiviteterna nämndes
samarbete med kriminella och mutbrott vid vägpatrullering. 97
I Edo var 10 276 poliser posterade 2012. I Benin City fanns åtta polisstationer. 98 Källor inom
civilsamhället uppgav 2018 att man sett en förbättring av säkerhetssituationen i delstaten sedan Johnson Babatunde Kokumo tillträtt som för delstaten ansvarig Commissioner of Police i
oktober 2017. 99
2.7.3

Traditionella institutioner

Vid Nigerias bildande förenade den brittiska kolonialmakten ett antal kungadömen som existerat sedan länge inom ett territorium. De traditionella ledarnas roll reducerades sedan i och
med införandet av det brittiska styrelseskicket indirect rule till att verkställa kolonialadministrationens beslut samt agera mellanhand till sina respektive samhällen. I regioner där det inte
existerade traditionella ledare införes det nya utan historisk förankring. 100 Under åren 19301950 försvann deras administrativa och exekutiva makt. Deras synlighet och sociala prestige
som kunglig institution finns dock kvar. 101
I delstaten Edo formulerades de traditionella ledarnas funktion 1979 i lagen Traditional
Rulers and Chiefs Edict till att: 1) komma med allmänna råd till sitt respektive LGA eller till samtliga delstatens LGA, 2) harmonisera och koordinera utvecklingsplaner för sina LGA genom diskussion och rådgivning, 3) bistå med upprättandet av allmän ordning. 102
Vid sidan om språkliga olikheter förekommer det skillnader även avseende traditionella
institutioner i Edos tre större zoner: kungadömet Benin, Esanland och Edo North. Två lokala
källor som SEM sammanträffade med 2018 menade att tradition gjort ett särskilt stort avtryck
avseende sociala relationer på landsbygden. 103
Kungadömet Benins område idag motsvarar delstatens sju sydliga LGA: Ovia South West,
Ovia North East, Egor, Oredo, Ikpoba-Okha, Uhunmwonde och Orionmwon. Kungen bär titeln
Oba och är den högst rankade traditionella ledaren i Edo. Den nuvarande kungen som tidigare
har varit ambassadör i ett flertal europeiska länder heter Oba Ewuare II. Han har sitt palats i
centrala Benin City där han styr Traditional Council. I likhet med andra kungar i delstaten är
Oba permanent ordförande i sin domstol som både dömer och medlar. 104
I Benin Citys kvarter och i kungadömets byar indelas den manliga befolkningen av tradition i tre åldersgrupper inom vilka de har specifika funktioner: de yngsta städar vägar och underhåller tempel, en mellangrupp fäller träd och bygger hus och de äldsta bildar Äldstes råd
som leds av den allra äldsta mannen (edionwele). 105
I Esanland, där folkgruppen esan har sitt ursprung, och som täcker Esan West, Esan Central,
Esan North East, Esan South West och Igueben LGA, finns kungadömen inrättade av Oban av
Benin sedan 1400-1500-talet. Exempelvis regerar kungen (Enogie) av Ekpoma över tolv byar
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med en befolkning om närmre 50 000 invånare. SEM som sammanträffade med nuvarande
enogie 2018 rapporterar att han bland annat har till uppgift att vara ordförande i sin domstol
som sammanträder och fattar beslut var femte dag. Han spelar också en informell roll inom
den politiska sfären. Bland annat verkar han för att regeringen ska förverkliga infrastrukturprojekt. 106
I esanbyar organiseras styret enligt tradition på basis av hög ålder. I en familjekonflikt har
den äldste mannen i släkten den medlande rollen. I fall då konflikt utbryter utanför familjekretsen är det den äldste mannen i byn, edionwele, som träder fram. Edionwele är ordförande och
sammankallande i Äldstes råd. På lägre nivå sammanträder män i medelåldern och diskuterar
gemensamma intressen inklusive byns försvar. De yngsta männen har till uppgift att sopa torg
och vägar. Kvinnor kan bli hörda i traditionella domstolar och Äldstes råd, men saknar beslutandemakt. 107
Senatorsdistriktet Edo North, som har en befolkning bestående av framför allt etsakofolket
(även kända som afemai), täcker sex LGA: Etsako West, Etsako Central, Etsako East, Owan East,
Owan West och Akoko Edo. Etsako har inte någon central traditionell ledare, men bland de
traditionella institutionerna och makthavarna finns Okumagbe av WeppaWanno (Agenebode), Ogieneni av Uzairue (Jattu), Aidonogie av South Ibie, Otaru av Auchi, Oba av Agbede,
Otaru av Igarra, Oliola av Anegbette och Okumagbe av Iulehaklanen. 108
SEM rapporterar att vissa byhövdingar i Edo North bär titeln Oba och betalar tribut till
kungadömet Benin, medan andra är mer oberoende. 109
De socio-politiska privilegierna i Edo North följer i allmänhet ålder. Ett exempel är samhället Otwa där män mellan 15 och 25 år är arbetare, män mellan 35 och 55 år innehavare av
titlar och de mellan 55 och 79 styrande. De allra äldsta är åldermän och är rådgivande i viktiga
frågor. 110

2.8

Kriminalitet och säkerhet

2.8.1

Allmänt om kriminalitet och säkerhet i delstaten Edo

EASO rapporterar att säkerhetssituationen i den geopolitiska Sydsydzonen, till vilken Edo hör,
främst utmärks av skeendet i Nigerdeltat (delstaterna Bayelsa, Delta och Rivers) där våldsamheter förknippade med oljeutvinning har förekommit genom åren. Det finns dock även andra
våldsmönster i zonen, såsom i Edo. EASO uppger att vapen som politiska aktörer försett ungdomar med för att begå politiskt motiverade brott i samband med val har spridits. De har
därefter använts vid kidnappningar, rån och mord, inklusive politiska sådana. 111 Kidnappningar
inträffar, inte minst i de norra delarna av Edo, och attacker tillskrivna fulaniherdar har också
förekommit – under 2018 orsakade de tio dödsfall. Edo har dock i jämförelse med vissa kringliggande delstater varit förhållandevis skonat från den sistnämnda formen av incidenter. 112
Mellan 2010 och 2018 orsakade kriminalitet cirka 40 % av de våldsamma dödsfall som rapporterats i media och av polis i Edo. Under samma period var medeltalet per år 104 döda på
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Ibid., s. 21 f.
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108 Nigeria, Edo State, Ministry of Budget, Planning and Economic Development, SEEFOR Intervention
Works, Edo State, 2015-06-30, url (hämtad 2019-10-30)
109 Schweiz, Focus Nigeria. Profil de l’Etat d’Edo, s. 21 f.
110 Ibid.
111 EASO, Country Focus Nigeria, juni 2017, s. 26, url (hämtad 2019-10-31)
112 Schweiz, Focus Nigeria. Profil de l’Etat d’Edo, s. 26
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grund av kriminalitet. Det finns inte motsvarande dokumentation avseende våld som inte resulterat i dödsfall. 113
Armed Conflict Location & Event Data Projects (ACLED) bevakning av våldet i Edo mellan
januari och slutet av oktober 2019 ger indikationen att 66 % av våldet inträffat i Benin City
(Oredo LGA) och 14 % i Etsako West LGA (i synnerhet i Auchi). 114 ACLED uppger att den största
delen sina registrerade uppgifter är insamlade från öppna källor och därför kan ge en förringad
bild av våldet. 115
Nigeria Watch som registrerar våldsincidenter omskrivna i nigeriansk press noterade i Edo,
under perioden 1 januari till 19 oktober 2019, 51 våldsincidenter (exklusive olyckor) vilket resulterade i totalt 121 dödsfall. I många fall var gärningsmännen oidentifierade. 12 incidenter
rapporterades vara relaterade till de kriminella sammanslutningar som kallas för kulter (se avsnitt 2.8.2) och ett flertal utgjordes av våldsamma sammandrabbningar mellan dem. Vid dessa
incidenter rapporteras 42 personer ha dödats. I de flesta fall var grupperna inte nämnda vid
namn. De som omnämts är Black Axe Confraternity, Supreme Eiye Confraternity och Jurist Cult. 116
I jämförelse med andra delstater i landet kan nämnas att Edo befann sig på delad tjugoandra
plats av 35 delstater vad avser (högst) antal våldsincidenter under det andra kvartalet
2018. 117
Den väpnade islamistiska rörelse som brukar kallas Boko Haram, och som sedan 2016 är
splittrad i två grupper: Islamic State-West Africa (ISIS-WA) och Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati
wal-Jihad (JAS), har numera huvudsakligen en närvaro i Tchadsjöregionen, och då även i vissa
områden i Tchad, Kamerun och Niger. 118 En researcher från Human Rights Watch (HRW) i Nigeria informerade Migrationsanalys i september 2019 att det inte dokumenterats någon Boko
Haram-aktivitet utanför delstaterna Borno, Adamawa och Yobe de senaste tre åren. Inte heller
någon militäroperation mot rörelsen har dokumenterats de senaste åren utanför dessa områden. Under Boko Harams tidigare period förekom rapportering om aktivitet i delstater såsom
Kano. 119
2.8.2

Studentkulter

Begreppet kult används i Nigeria för olika typer av grupperingar som håller sina syften och/eller modus operandi hemliga. Avsnittet avgränsas till s.k. studentkultur (även benämnda confraternities) som rapporteras ha mycket starkt fotfäste i delstaten Edo. 120
Studentkulter uppges ha sina rötter i 1950-talet då universitetsstudenter organiserade sig
i Pyrates Confraternity för att öka akademisk spetskompetens och bekämpa förtryck. Under
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second quarter 2018: Update on incidents according to ACLED – Updated 2nd edition, 2018-12-20, url
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1980-talet uppstod nya såsom Black Axe Confraternity. 121 Från att vara civilsamhälleliga sammanslutningar kom de att utvecklas till grovt kriminella organisationer. Verksamheten spreds
också utanför universitetscampus och medlemmar fortsatte verka efter sin universitetstid. 122
Numera uppges studentkulter likna maffiaorganisationer. 123 De associeras bland annat
med aktiviteter såsom mord, människohandel, droghandel, smuggling, utpressning och prostitution. 124 En del kulter verkar på såväl nationell som internationell nivå. Inte sällan anlitas de
av politiker som använder dem för att med våld (inkl. mord) förverkliga mål på lokal nivå. 125
Utöver Edo rapporteras studentkulter ha en stark närvaro i närliggande delstaterna Rivers,
Bayelsa och Delta. 126 En representant för National Human Rights Commission (NHRC) uppgav
dock till franska OFPRA 2016 att kulter generellt minskat i styrka i jämförelse med tidigare. 127
Inte sällan utspelas våldsamma sammandrabbningar på gatorna mellan olika av dessa
grupperingar i strävan efter dominans. I beväpningen ingår skjutvapen, machetes och knivar.
Man tillämpar även jujuritualer i syfte att uppnå sina mål. Amuletter används för beskydd. 128
David Pratten som är professor i socialantropologi vid University of Oxford och har intevjuat
kultmedlemmar uppger att unga män (främst, men inte uteslutande) ansluter sig för att få
skydd och på grund av grupptryck. Det rapporteras om både frivillig och tvångsmässig anslutning och ett fokus på nya studenter. Kulter tenderar vidare att rekrytera över etniska skiljelinjer. 129 Generellt är det dock inte mycket som är klarlagt vad avser rekrytering och initiering. 130
Initieringsritualer rapporteras bruka innefatta juju och övernaturliga inslag. 131 Pratten uppger
att även misshandel är vanligt förekommande och att det finns många rapporter om våldtäkt.
Väl invald är det mycket svårt för personen att lämna gruppen eller tala om sina upplevelser. 132
Vad gäller studentkulters interna organisation understryker vissa av franska OFPRA:s källor
kulters flexibilitet och andra deras hierarkiska uppbyggnad. En senior forskare som studerat
kultfenomenet uppger att gruppernas uppbyggnad omfattar:
•
•
•
•

The Leader (den högste ledaren),
The Chief Priest (den spritiuelle ledaren),
The President (leder möten och är sekreterare),
The Chief Butcher/Minister of Defense (leder operationer. Det uppges normalt
finnas fyra eller fem Butchers)
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123 EASO, Country of Origin Information Repor. Nigeria. Targeting of individuals, 2018-11-29, s. 43 ff..
124 Ibid.
125 Pratten, David, EASO, Practical Cooperation Meeting on Nigeria, 12-13 June 2017, s. 80 ff., url (hämtad 2019-10-17)
126 Frankrike, OFPRA, Rapport de mission en République fédérale du Nigeria du 9 au 21 septembre 2016,
2016-09-21, s. 48
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129 Ibid.
130 Kanada, Immigration and Refugee Board of Canada (IRB), Nigeria: The Eiye confraternity, including
origin, purpose, structure […], 2016-04-08, url (hämtad 2019-10-23)
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19

Rapportnummer: 43859

LANDINFORMATION

•

Åldermän (rådgivare), varav the Eye/Minister of Intelligence, överser operationer och informerar om potentiellt hotade personer. 133

Enligt en studie publicerad i Journal of African American Studies kallas ledarna för de flesta studentkulter för capones, en beteckning som kommer från gangsterledaren Al Capone. Enligt
samma källa finns capones på olika hierarkiska nivåer. Samma kult kan med andra ord ha en
nationell capone och därunder lägre rankade capones på exempelvis kampusnivå. Konkurrensen om dessa positioner beskrivs som ytterst rå och för att bli vald krävs bevis på mod och
brutalitet. 134
Enligt forskaren Onike Rahaman använder kulter sig av särskiljande tecken såsom: färger
på kläder/kepsar/baskrar, kodord (inkl. hälsningsfraser som endast medlemmar förstår),
kroppsutsmyckningar (t.ex. tatueringar och piercings). 135 Universitetskulter är vanligtvis inte
blandade vad avser kön och de flesta är för manliga studenter. Det finns dock ett flertal kvinnliga kulter. 136
I Edo antogs lagen Secret Cult (Prohibition) Bill år 2000, enligt vilken 21 års fängelse kan
utdömas till kultmedlemmar inom statliga inrättningar och utbildningssektorn. I juni 2004 förbjöds omkring 100 kulter i landet genom lagen Secret Cult and Cult Related Activities (Prohibition) Bill. 137 Enligt Pratten har varken förbud av kulter eller senare försök med exempelvis amnesti haft större genomslag. 138
Här nedan följer avsnitt om två av de mest framträdande studentkulterna, Black Axe Confraternity och Supreme Eiye Confraternity; båda har kopplingar till delstaten Edo och bedriver
såväl nationell som internationell brottslighet.

2.8.2.1

Black Axe Confraternity

Så som nämnts ovan rapporteras studentkulter ha mycket starkt fotfäste i Edo. 139 Bland nigerianska universitet uppges University of Benin (UNIBEN) i Benin City vara särskilt ansatt med
minst 16 grupperingar närvarande. 140 Kulten Black Axe Confraternity, eller bara Black Axe, grundades vid detta lärosäte. 141 Vissa källor daterar uppkomsten till sista hälften av 1970-talet,
andra till 1980-talet. 142 Det råder även delade meningar om gruppen även benämns Neo Black
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Movement of Africa (NBM) eller inte. Enligt vissa uppgifter kallas Black Axe även för Marxist Youth
Movement. 143
Inspirerade av amerikanska Black Panthers hade organisationen ursprungligen som syfte
att bekämpa neo-kolonialism och slå vakt om svartas sak. Dessa mål kom dock med tiden att
överskuggas av grov brottslighet. 144 Bland annat förknippas Black Axe numera med narkotikabrottslighet, människohandel, kidnappning och kontrakterade mord. 145 Gruppen har med
åren blivit en av de mest framträdande och ökända kulterna och rapporteras ofta vara inblandade i våldsamheter, såväl inom som utanför universitetsområden. 146 Kulten uppges även ha
förbindelser med politiker och statstjänstemän som anlitar dem till kriminella tjänster mot betalning. Black Axe är en av de organisationer som förbjudits i Nigeria. 147
Det finns frekvent rapportering om rivaliteter och sammandrabbningar mellan Black Axe,
Supreme Eiye Confraternity och andra kulter. Mellan åren 2009 – 2012 rapporteras åtminstone
60 personer har dödats på grund av liknande sammandrabbningar med Black Axe i Benin City
och andra platser i Edo. 148
Enligt en forskningsrapport publicerad i tidskriften South Asian Anthropologist är Black
Axe’ symbol en yxa med ett brett blad och deras motto Aye! Axemen. Medlemmar i kulten
uppges vara kallade Axe-neb eller butcher. 149
Australiens utrikesdepartement uppger att Black Axe är inriktade på att rekrytera studenter
som medlemmar. De som vägrar att ansluta sig uppges kunna utsättas för trakasserier, hot
och ibland våld. 150
Black Axe’ verksamhet är numera inte begränsad till Edo eller Nigeria utan har utvecklats
till en internationell företeelse. I Italien har gruppen etablerat sig i Palermo, Sicilien, där man
bland annat rapporteras vara inblandade i människohandel, prostitution, drogförsäljning och
kriminella penningöverföringar mellan Nigeria och Europa. Närvaron på Sicilien, ett territorium
som annars hör till den italienska maffian Cosa Nostras intressesfär, sägs ha etablerats genom
avtal mellan de två organisationerna. 151 Tidningen The New Yorker uppger att Black Axe dessutom har celler runt om i Italien. Samma källa uppger att nigerianska människohandelsnätverk,
utan närmre specifikation, har infiltrerat italienska mottagningscentra. 152
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I Frankrike avslöjade polisen 2018 ett nätverk misstänkt för att ha samlat in pengar genererat av prostitution för överföring till Black Axe och Supreme Eiye Confraternity. 153
Av information från den svenska polismyndigheten framkommer att Black Axe spridit sin
verksamhet till norra Europa och Sverige. Gruppen ska tidigare ha bedrivit aktiviteter i bland
annat Malmö och Göteborg och uppges enligt underrättelseinformation nyligen ha etablerat
sig i Stockholm. Polisen har misstankar om etablering i Uppsala. 154
Verksamheten består enligt den svenska polisen framför allt av människohandel i prostitutionssyfte och narkotikabrott. Migrantkvinnor kontrolleras bland annat med hjälp av juju och
övertygelser om att de kommer att råka illa ut i fall de lämnar verksamheten. Black Axe förmår
också migranter att agera narkotikakurirer och uppges bedriva försäljning av kokain och heroin. En av polisens insatsledare i Stockholm indikerade att det inte är säkert att personer som
bedriver illegal försäljning på låg nivå känner till att det är Black Axe de arbetar för. En svensk
polischef var av uppfattningen att Black Axe är ett av världens mest effektiva brottssyndikat. 155
Cambridge Centre for Applied Research in Human Trafficking (CCARHT) karaktäriserar
Black Axe som en hänsynslös organisation som dominerar sina människohandelsoffer genom
rädsla, trakasserier, utpressning och juju. 156

2.8.2.2

Supreme Eiye Confraternity

Studentkulten Supreme Eiye Confraternity (Eiye), även kallad Air Lords och National Association
of Airlords, grundades vid University of Ibadan i Oyo State. 157 Kulten uppges i Nigeria främst
vara lokaliserad i Lagos och Ibadan, men har enligt inhemsk media varit inblandad i våldsamma sammandrabbningar i andra delstater, däribland Edo. Eiye har även rapporterats vara
involverat i människohandel med kvinnor från bland annat Benin City. 158
BBC har uppgivit att gruppen bildats på 1970-talet och att deras intentioner ursprungligen
varit att bidra på ett positivt sätt till samhället. 159 OFPRA, som daterar uppkomsten till 1965,
uppger att det ursprungliga syftet hos Eiye var att bevara den traditionella yorubakulturen och
att man initialt inte var engagerade i våldsamma aktiviteter. Gruppen har dock sedermera
övergått till att inrikta sig på organiserad brottslighet. 160
I Nigeria uppges Eiye bland annat ha varit inblandat i rån, mordbrand, vandalism, innehav
av droger och vapen samt våldsamma attacker mot andra kriminella grupper och polis samt
mot universitets studenter och personal. Eiye är en av de organisationer som förbjudits i Nigeria. 161
Internationellt rapporteras gruppen bedriva narkotika- och människosmuggling samt dokumentförfalskning. Eiye har också varit inblandat i smuggling av stulen olja in i Europa. 162
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BBC har uppgivit att Eiye har ett mycket stort närverk involverat i handel av kvinnor och droger
och med medlemmar på plats i städer i Europa, Nord-, Öst- och Västafrika, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern och Asien. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) har bekräftat att celler är etablerade i Europa, Västafrika, Nordafrika och Mellanöstern. 163
Enligt italienska myndigheter att Eiye varit aktiva i Italien sedan åtminstone 2014 och liknar
välkända maffiaorganisationer både vad avser organisationsnivå och användning av våld och
hot. 2014 grep samma myndigheter 34 personer med kopplingar till kulterna Eiye och Aye för
bland annat inblandning i människohandel av unga kvinnor från Benin City. 164 Vad gäller Spanien rapporterade Reuters 2016 att Eiye kontrollerade en stor del av prostitutionen i Katalonien. Även här har förts kvinnor från Benin City (och andra platser i Nigeria). 165
Enligt UNODC är Eiye organiserat i ett strikt hierarkiskt system med ett direktorat längst
upp och ett antal celler (forum) därunder som agerar på lokal nivå, men är kopplade till andra
celler runt om i världen. Varje cell uppges vara oberoende och medlemmarna har specifika
och hierarkiskt ordnade roller. Kopplingar baserade på familjetillhörighet eller andra relationer
sägs existera. 166
Flera källor anger att ordet capone används för att beteckna ledare i Eiye. 167 BBC har rapporterat att lokala ledare i Katalonien kallas ibakkas. I Katalonien uppger BBC att ibakkas, driver
prostitutionen genom att inhämta intäkter från lägre nivåer (s.k. madamer), som in sin tur insamlat pengarna från människohandelsoffer. För penningöverföring används hawalasystem.
Ledarna rapporteras kontrollera offren genom att hota deras familjer i hemlandet. Familjemedlemmar sägs även ha “försvunnit” [sic] när offren vägrat betala sina madamer. 168
En tidningsartikel i nigerianska Vanguard indikerar att majoriteten av medlemmarna av
Eiye är ungdomar och tonåringar. 169 Kulten uppges ha initieringsritualer för nya medlemmar. 170
Eiyes emblem visar en fågel (ordet eiye betyder fågel på yoruba). 171

3.

Delstaten Edo och människohandel

Nigeria är det vanligaste ursprungslandet för människohandelsoffer som migrerar till EU enligt
Frontex rapportering 2018. Offren är för det mesta kvinnor och flickor och de flesta har sin
härkomst i södra Nigeria. Den största andelen av identifierade människohandelsoffer inom EU
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har förts dit för sexuell exploatering. 172 Omfattningen av människohandel inom gruppen nigerianska kvinnliga migranter rapporteras vara enorm. Flera källor uppskattade att 80 % av de
cirka 10 000 nigerianska kvinnor/flickor som ankom till Italien 2016, via den centrala medelhavsrutten, skulle involveras i prostitution inom EU. 173 International Organization for Migration
(IOM) rapporterade 2017 en 600 procentig ökning i jämförelse med föregående år av potentiella människohandelsoffer ankommande till den italienska kusten. De flesta hade rest från Nigeria. 174
Människohandeln anses ha påbörjats under sent 1980-tal då kvinnor från delstaten Edo
blev den första generationen nigerianska prostituerade i Italien. Kvinnorna förde sedan över
släktingar, vänner och andra, varpå företeelsen tog fart på 1990-talet. 175
Edo är nu ett migrations – och människohandelsnav med uppbyggd infrastruktur för att
möjliggöra denna verksamhet. Det går exempelvis att lära sig spanska, tyska och italienska
inför resan. Det är också det ställe i Västafrika som tar emot mest penningförsändelser från
Västeuropa och de flesta av dem är från kvinnor. Trots skulder upp emot 60 000 EUR som offren
är skyldiga människohandlare lyckas man sända hem lite pengar till Edo. 176 Benin City har varit
ett migrationsnav de senaste 10-20 åren enligt forskaren Plambech. 177

3.1

Rekrytering av människohandelsoffer

Rekryteringen avseende nigeriansk människohandel till Europa är starkt koncentrerad till delstaten Edo. 178 De flesta av offren kommer från Benin City och byar i dess närhet. Rekrytering
från landsbygden förefaller ha ökat med åren. Enligt forskaren Sine Plambech uppskattas 85
% av nigerianska kvinnor som säljer sex i Europa ha rest från Benin CIty, men inte nödvändigtvis ha sitt ursprung i staden. 179 Enligt en källa kommer människohandelsoffer särskilt från
Oredo LGA (till vilket Benin City tillhör) 180 och vissa av esanfolkets LGA. 181
Rörande migranter från Nigeria som beger sig till Italien via den Centrala Medelhavsrutten
överlag börjar en typisk route i Benin City med Abuja som transiteringspunkt. Även för migranter med visering och som reser med flyg är Benin City en vanlig passage. Man kan flyga
till Lagos eller Abidjan i Elfenbenskusten och sedan direkt till Europa. 182
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Profileringen av de kvinnliga människohandelsoffren tecknar inte en identisk bild av de
som utsatts och förändras dessutom över tid. Flera källor pekar dock på vissa gemensamma
nämnare att ta fasta på. 183 Den stora majoriteten av de nigerianska kvinnor som förs till Europa
för prostitution tillhör folkgruppen edo, men andra etniciteter förekommer. 184 Däribland personer från folkgrupperna yoruba, igbo och grupper vid Nigerdeltat. 185 EASO rapporterar att
kvinnliga människohandelsoffer vanligen kommer från stora, fattiga familjer drabbade av arbetslöshet. Offren tenderar vara analfabeter eller endast ha grundläggande skolgång bakom
sig. 186 Tillhandahållandet av lån till resan gör att även de allra fattigaste kan migrera och falla
offer för människohandel. 187 Enligt en studie utförd av Women’s Link Worldwide är kvinnor och
minderåriga i delstaten Edo särskilt sårbara för denna brottslighet, eftersom de i polygama
relationer ofta överges av familjefäder som inte har råd att underhålla flera familjer. Polygami
är vanligt förekommande i delstaten. 188
University of Bedfordshire/IOM lyfter fram följande faktorer bland huvudorsakerna till människohandeln i Nigeria: fattigdom, bördan av stora familjestorlekar, arbetslöshet, avsaknad av
eller inadekvat välfärdssystem, familjemedlemmars missbruk av traditionell fostran, utbredd
analfabetism vilket underlättar för förövare att vilseleda sina offer, sönderfall av kulturella och
moraliska värden, liksom ökad global efterfrågan på sex och arbetskraft. Brottets lönsamma
natur för förövarna ansågs också vara en nyckelfaktor. 189

3.2

Nätverk för människohandel

Italienska Instituto per gli studi di politica internatzionale (ISPI) uppger att människohandeln har
blivit ytterst välorganiserad och extremt komplex. Allmänheten i Nigeria är inte i hög grad
medveten om dess olika aspekter eller i vilken mån den är organiserad av kriminella grupper. 190
Enligt UNODC varierar typ, storlek och organisationen stort hos nigerianska människohandlare. Storleken och graden av organisation kan bero på operationernas storlek och antalet
kvinnor som berörs. 191
Vissa aktörer verkar i lösa nätverk och använder mest familjemedlemmar för att rekrytera
offer. En lös och mer flexibel struktur uppges kunna vara effektivt samtidigt som det försvårar
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polismyndigheters brottsbekämpning. Andra aktörer är välstrukturerade med personer på en
rad olika funktioner inom sina led (se nedan). 192
Av CCARHT:s rapport från 2017 framgår att nigerianska människohandelsnätverk kan indelas i tre kategorier. Den första typen av struktur är den s.k. pyramiden eller hierarkin med
stora organisatörer, s.k. crime barons som ofta tillhör eliten, och som är kopplade till en mängd
kriminella operationer på andra platser i världen. Den andra typen är flexibla nätverk där relativt små kriminella organisationer, baserade på familjeband, etnisk tillhörighet eller vänskap,
agerar inom större nätverk som liknar handelsorganisationer snarare än traditionella maffiahierarkier. Nätverket ger stöd, struktur och kontakter. Den tredje typen är självständiga celler
med ett fåtal personer som har specifika ansvarsområden. Cellerna är oberoende enheter och
tar initiativ till att skapa och utnyttja möjligheter inom den kriminella världen. 193
Enligt FN är den minsta människohandelsstrukturen den som sköts av en kvinna, en madam (en form av kvinnlig hallick), 194 som exploaterar en eller fler kvinnor. Om madamen kan
få stöd av sin make eller fästman kan ett av offren vara en flicka. Denna form av tvåpersonsstruktur kan exploatera upp till tre kvinnliga offer, varav ett kan vara minderårigt. Den uppges
också vara den mest representativa formen av struktur. 195
Människorättsorganisationen HRW uppger att merparten av de 76 offer som de intervjuade mellan 2017 och 2018 uppgav att man utnyttjades av personer de kände genom falska
löften om utbildning och arbete. 196 Samtidigt framstår det för Migrationsanalys som att offer
även kan ha begränsade kunskaper om förövare, inte minst om det rör sig om studentkulter
som utmärks av sin ljusskygga verksamhet (se avsnitt 2.8.2).
Nätverk upprättas genom både lokala kopplingar baserade på släktskap eller lokal gemenskap samt genom internationella förbindelser mellan personer boende i Nigeria och befolkning i diasporan. Det finns samband mellan offrens geografiska härkomst och deras destination. Sambandet speglar ofta etablerade migrationsmönster som inkluderar människohandel
eller som har utvecklats i den riktningen. 197
Nigerianska människohandlare finns verksamma inom högst välorganiserade kriminella
nätverk runtom i Europa. 198 Se exempelvis avsnitten 2.8.2.1 och 2.8.2.2 om Black Axe Confraternitys och Supreme Eiye Confraternitys verksamhet. I vilken utsträckning organisationer av denna
karaktär är delaktiga i människohandel till Sverige är oklart för Migationsanalys.
CCARHT uppgav i juni 2017 att välorganiserade nigerianska brottssyndikat kan penetrera
strukturer inom värdlandets offentliga sektor för att få kontroll och idka bedrägeri. 199 I en artikel om människohandel till Italien rapporterade brittiska The Guardian i februari 2018 att
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kvinnliga offer är tungt skuldsatta innan de börjar arbeta. Pengarna fördelas mellan rekryterare
i Nigeria, traffickers och smugglare som sköter kvinnornas resa samt nigerianska kriminella nätverk som behöver betala italienska brottssyndikat i de områden där kvinnorna tvingas arbeta. 200
Europol uppgav i en rapport 2011 att grupper inom den nigerianska organiserade brottsligheten var skickliga på att producera förfalskade resedokument till människohandel. Offren
sades också ofta använda äkta dokument som utfärdats till personer med snarlikt utseende.
Europol uppgav vidare att viseringsinstrumentet och asylsystemet missbrukades inom denna
brottslighet: somliga offer gör sig av med sina handlingar vid ankomst och hävdar medborgarskap i ett annat land för att sedan avvika från mottagningsanläggningen och ansluta sig till
människohandlaren/madamen. 201
Människohandel är inte enbart en företeelse som involverar professionellt kriminella.
Många människor blandas in i verksamheten med anledning av deras yrkesfärdigheter till vardags. Människohandlare uppges också kunna vara välrespekterade personer på uppsatta positioner. Personer inom kristna församlingar har exempelvis omnämnts som delaktiga i kontakter med professionella människohandlare. 202 Enligt US Department of State börjar många
offer arbeta för människohandlarna i utbyte mot att själva slippa bli exploaterade. 203
Bland de olika aktörer som omnämns inom människohandelsstrukturer finns sponsorer,
s.k. groomers (mama, madam), controllers (seniora, eller f d, prostituerade som övervakar nyanlända offer), crossers (arrangerar gränspassage och tillfälligt uppehälle), recruitment agencies
(mellanhänder som förhandlar med offrens familjer), familjekontakter (kollaboratörer som
handlar med sina fruar/döttrar i sexindustrin), lawyers, jujupräster (som tar hand om eder enligt
traditonell religion), travel agencies och förfalskare (arrangerar resedokument), finansiärer samt
personer från rättsvårdande myndigheter. 204
Enligt en källa är de av människohandlarna vanligast anlitade yrkesgrupperna jurister och
migrationstjänstemän. Även kontakter inom banker uppges förekomma. Jurister kan hjälp offrens familjer med dokument såsom affidavit gällande ålder eller civilstånd samt kontrakt om
skuldåterbetalning. 205
Enligt en källa opererar människohandlare i Nigeria huvudsakligen i urbana områden. På
platser såsom Edo och Benin City når de även unga kvinnor i byar på landsbygden genom
etablerade nätverk. 206
Majoriteten av nigerianska människohandlare rapporteras tillhöra folkgruppen edo och
komma från delstaten Edo. 207 Likaså är de kvinnor som är inblandade i organisationen av människohandeln, så kallade madamer, vanligtvis från delstaten Edo och med samma etniska bakgrund. På senare år har dock allt fler personer med annan härkomst bosatt sig i Benin City för
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att facilitera den irreguljära migrationen, inte minst genom arbete med falsifiering av dokument. Benin City rapporteras vara en plats dit man beger sig om man vill fortsätta till Europa.
Det är därmed inte säkert att kvinnor som rest från Benin City har sociala eller etniskt baserade
nätverk i staden. 208
Sine Plambech menar att de primära rekryterarna är kvinnor som redan finns i Europa. De
är madamer och kan alltså vara rekryterare samtidigt. De kan identifiera kvinnor i byar som de
tror kan vara intresserade att resa och låter sedan andra hjälpa till med det fortsatta arbetet.
Allt oftare är det män som deporterats från Europa, och därmed har kunskaper inom migrationsområdet, som tar vid. 209 I en artikel i European Journal of Criminology skrivs att kvinnor kontrollerar kvinnor inom nigerianska nätverk. Det kvinnliga offret är under madamens kontroll
tills skulden för rekrytering och transport är betald. 210 I Spanien uppges den nigerianska kulten
Supreme Eiye Confraternity arbeta med två former av madamer i sin människohandelsverksamhet; de på lägre nivå som håller sig på gatorna för att kontrollera de prostituerade, och de på
högre nivå som samlar in pengar från sina underordnade för vidare förmedling till lokala ledare
inom kulten. 211
Människohandlare rapporteras ha en rad olika metoder för att rekrytera och hålla kvar sina
offer, både mer visuella tvångsmetoder till subtilare former av hot och bedrägerier. I sina studier inom området har IPPR noterat att våld eller hot om våld kan förekomma, men vilseledande var en vanligare metod. Även jujuritualer används för att förmå offret att lyda och inte
berätta om sina upplevelser. 212

3.3

Bekämpning av människohandel och stöd till återvändande

I Edo har ett flertal statliga organ och icke-statliga organisationer utvecklat verksamhet mot
människohandeln och till stöd för dess offer sedan början av 2000-talet. Arbetet omfattar såväl
åtal av förövare och annan brottsbekämpning, som skydd och rehabilitering av offer. Aktiviteter mot irreguljär migration och människohandel kom att få större uppmärksamhet i november 2017 i samband med att migranter fängslats och misshandlats i Libyen. Därefter koordinerade IOM frivilligt återvändande med flyg till Lagos. Edo tog emot fler än 4200 invånare
mellan januari och oktober 2018. 213
Återintegreringsprogram som är en del av stödet är inte uteslutande avsedda för hemvändande människohandelsoffer. Stödet för en person som återvänt beror på en bedömning
av hennes sårbarhet och behov liksom på tillgängliga resurser. Programmen innefattar vanligen yrkesutbildning och stöd för att starta en kommersiell aktivitet. Delstatsregeringen rekommenderar också att personen skriver in sig hos arbetsförmedlingen Edojobs. Enligt sociologer
spelar ett socialt nätverk och stöd från familjen likväl en viktig roll i återintegrationen. Enligt
sociologernas bedömning ersätter återvändandestödet inte de sistnämna faktorerna. Ett flertal organisationer är också engagerade i medling mellan återvändande och deras familjer. 214
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3.3.1.1

Statliga organ

Den nationella myndigheten National Agency for the Prohibition of Traffic in Persons and Related
Matters (NAPTIP) upprättades genom federal lag 2003. 215 Dess uppgifter innefattar identifiering och mottagning av offer, skyddat boende, rådgivning och utbildning, familjespårning,
återvändande/repatriering, integration, uppbyggnad av offrens handlingskraft (empowerment), uppföljning samt åtal av människohandlare. NAPTIP är indelat i zonkommandon, varav
det i Benin City, som täcker både delstaterna Edo och Delta, har 65 anställda. 216 Genom NAPTIP
kan människohandelsoffer få tillgång till skyddat boende, rättsligt -, medicinskt - och psykologiskt bistånd liksom olika former av yrkesutbildning. 217 Enligt HRW är det enbart genom de
skyddade boendena som NAPTIP tillhandahåller ett omfattande stöd till offer. 218 NAPTIP har
10 skyddade boenden (shelters) för människohandelsoffer på olika ställen i landet och en total
kapacitet om 334 platser. 219 De har inget boende för manliga offer. 220 I vissa av NAPTIP:s boenden vistas inte enbart människohandelsoffer, utan även våldsoffer. 221 NAPTIP:s skyddade
boende i Benin City har 40 sängplatser och är avsett för människohandelsoffer och personer
som misstänks vara det. 222
Vistelsen på boendena är begränsad till initialt sex veckor. Förlängning beror på om offret
samtycker till att medverka i rättsliga åtgärder/åtal. Om personen behöver längre än sex veckors vistelse, men inte vill medverka hänvisar NAPTIP dem till enskilda organisationers omsorg.
Enligt US Department of States rapport avseende perioden april 2018 till mars 2019 har NAPTIP
inte rapporterat hur många offer man hänvisat till enskilda organisationer för ytterligare
stöd. 223
NAPTIP uppmuntrar till en snabb återförening med familjen för att undvika stigmatisering.
I deras boenden är rörelsefriheten begränsad, något som FN:s särskilda rapportör för människohandel beklagat. Offren tillåts inte lämna området utan sällskap, vilket begränsar möjligheterna till utbildning och arbetstillfällen. Offer som stannar längre tid får dock i allmänhet gå
ut själva för att delta i rehabiliteringsaktiviteter. 224 Enligt NAPTIP:s generaldirektör hade i slutet
av juli 2018 13 000 offer vistats vid myndighetens skyddade boenden. 225
Vilken grad psykiska besvär offren har beror på hur länge de varit föremål för människohandel, i vilken utsträckning de arbetat som prostituerade och hur de behandlats av människohandlarna. Offer kan ha varit tvingade att missbruka droger eller alkohol för att kunna förmå
ta sig an så många kunder som möjligt och arbeta under långa perioder. 226 Vid behov hänvisar
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NAPTIP offer till sjukhus och kliniker de har förbindelser med för medicinsk och psykologisk
behandling. 227
Norska Landinfo rapporterade 2017 att det inte fanns särskilda vårdtjänster avsedda för
återvändande från prostitutionen i Europa utöver NAPTIP:s erbjudanden om hälsoundersökning och uppföljning för kvinnor som anländer med assisterade återvändande program för
människohandelsoffer. 228
Den federala regeringen antog 2014 respektive 2015 lagstiftning riktad mot frågor såsom
människohandel. Åtgärderna uppges ha stärkt NAPTIP:s operationella kapacitet att gripa, åtala
och straffa människohandlare samt rehabilitera brottsoffren. Samtidigt sägs många poliser,
domare och advokater behöva utbildas i ämnet. 229 Vad gäller åtal mot människohandlare behandlades i september 2018 33 fall i Edos High court. Den juridiska processen mot människohandlare möter svårigheter när det gäller att samla bevis. Enligt NAPTIP är det svårt att få fram
vittnesmål, vilket man uppger bero på hotelser från de brottsmisstänkta. 230 2015 uppgavs
många människohandlare slippa fängelsestraff genom att betala böter. 231
US Department of State uppger att Nigeria inte uppfyller minimumstandard för eliminering
av människohandel, men vidtar betydande åtgärder för att kunna göra så. Under perioden
april 2018 till mars 2019 ökade regeringen sina ansträngningar att förhindra denna brottslighet. Det dömdes betydligt fler människohandlare än föregående period och åtal inleddes mot
sju myndighetspersoner för inblandning. För femte året i rad fälldes dock ingen myndighetsperson, trots rapportering om medverkan i olika former av relaterad brottslighet varje år. Regeringen ska vidare ha identifierat färre offer och budgeten till NAPTIP betalades inte ut till
fullo. Regeringen minskade även sina ansträngningar att identifiera och skydda människohandelsoffer. 232
Regeringen rapporterades ha gjort mindre, men konkreta, framsteg avseende delaktighet
i människohandel. Samtidigt uppgavs samtliga nivåer inom den statliga administrationen, inklusive säkerhetsstyrkorna, vara berörda av utbredd och genomgripande korruption, vilket försvårar ansvarsutkrävande i fall av människohandel. 233
På delstatsnivå antog Edo i maj 2018 en ny anti-människohandelslag som illegaliserade
människohandel innefattande sexuell exploatering och arbetskraft. Man tillsatte även mer resurser i kampen mot denna form av brottslighet. I lagen inkluderades Edo State Task Force
(ESTF) som har till uppgift att vid sidan av NAPTIP undersöka och åtala människohandelsfall i
Edo. ESTF ska också koordinera nationella och internationella aktörers skydd och insatser för
återintegrering av återvändande människohandelsoffer. Styrkan företog även informationskampanjer in Edo. 234 ESTF tar emot personer som är hemvändande med flighter under IOM:s
översyn, men generellt inte passagerare med flighter under Frontex mandat. 235
Better Life-programmet instiftades 1997 i varje delstat i syfte att förbättra landsbygdskvinnors levnadsförhållanden och medvetandegöra resten av Nigeria om dessa kvinnors problem.
Den federala regeringen finansierar programmet med hjälp av UNESCO, UNODC, UNICEF,
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WHO och ILO. I Edo finns statliga planeringskommittéer, kommittéer på LGA-nivå och bykoordinatörer som mobiliserar kvinnor på landsbygden för att se att de också är tillgodoses av
programmet, detta genom seminarier, workshops, vuxenskolor, kooperativ och community
banks till hjälp för kvinnor. 236
HRW rapporterade i augusti 2019 efter besök vid NAPTIP:s boenden i Lagos och Benin City
att den federala regeringen verkar för att ge människohandelsoffer tillgång till skyddat boende
och annat stöd, samtidigt som många utmaningar kvarstår. De mest centrala av dessa bedömdes vara 1) ett alltför stort fokus på skyddade boenden som det primära sättet att tillhandahålla
säkerhet och stöd, 2) otillräckliga resurser, 3) slitna och illa utrustade boenden, 4) för långtgående begränsningar av offrens rörelsefrihet samt 5) bristande kommunikation med offren. 237
Vidare uppgavs arbetet med rehabilitering och återintegrering hämmas av brist på individualiserat och mångsidigt stöd anpassat efter behoven i det enskilda fallet. 238
Samma källa menade vidare att det inte fanns tydliga kriterier för bedömning av vilka offer
som ska beviljas plats i NAPTIP:s skyddade boenden. En tjänsteman vid NAPTIP uppgav att
endast ”förtjänta” offer är placerade i boenden och att bedömningen i frågan baseras på intervjuer. En chef i Benin City uppgav att bedömningen beror på individuella omständigheter. 239
Enligt HRW är kvinnor och flickor inte fria att lämna sina boenden när de så vill och därmed
föremål för godtyckligt frihetsberövande i strid mot internationell lag. NAPTIP har uppger att
man inte håller kvar offer mot deras vilja. Boendenas slutna karaktär förklaras med att man vill
trygga de inneboendes säkerhet. 240 NAPTIP:s boende i Benin City uppges vara slutet för att
förhindra hämndaktioner från människohandlare och även för att motverka upprepad människohandel (s.k. re-trafficking). 241
EASO:s rapport om människohandel 2015 indikerade att offer ofta önskade återvända till
Europa, antingen av egen vilja eller på grund av påtryckningar från människohandlare eller
madamen till vilka de inte återbetalat sin skuld. Det kan också vara på grund av tryck från familjen som är besvikna att kvinnan inte uppfyllt deras förväntningar om rikedom. 242
Forskaren Sine Plambech som specialiserat sig i människohandeln från Nigeria lyfte vid ett
EASO-möte i Rom i juni 2017 fram våldet mot återvändande offer i Nigeria. Samtliga kvinnor
Plambech hade följt i sin forskning 243 hade drabbats av allvarliga former av våld vid återvändandet. Det var inte nödvändigtvis från människohandlare, även om det hänt. Enligt hennes
mening var våldet baserat på kvinnornas utsatta situation till följd av upplevelserna i Europa.
Även om de fått stöd från enskilda organisationer behövde de återhämta sig efter sina trauman. Hade kvinnorna inte ett familjehem att återvända till, vilket många av dem inte hade, var
de tvungna att hyra ett litet rum i Benin Citys utkanter, vilket enligt Plambech är mycket osäkert för en ensamstående kvinna med eller utan barn. 244
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3.3.1.2

International Organization for Migration (IOM)

IOM Nigeria inledde sina aktiviteter 2001 och arbetar med frivilliga återvändanden från utlandet, bekämpning av människohandel samt återintegrering av migranter som strandat på sin
vägg mot slutdestinationen. 245 IOM organiserar regelbundet repatriering av nigerianska migranter. 246
Vid återvändandet till flygplatsen i Lagos får migranten IOM:s telefonnummer samt en
summar pengar för att kunna återvända till sin hemort. Därefter, beroende på personens profil,
hänvisar IOM personen till samarbetsorganisationer, såsom SEYP, NAPTIP, Cosudow och Idia
Renaissance samt till sjukhus för kroppsliga och/eller psykiska besvär. IOM:s program inleds
med utbildning och följs av förberedande stöd för kommersiell verksamhet. De individuella
programmen är generellt riktade till sårbara personer som inte har sitt boende i Benin City.
Kollektiva program anordnas genom att samla ett flertal personer med gemensamma intressen eller kompetens för utbildning och påbörjande av inkomstbringande aktivitet. Program
riktade till samhällen är avsedda för orter som finns starkt representerade bland de återvändande. De företas genom konsultation med traditionella ledare. 247

3.3.1.3

Enskilda organisationer

Ett stort antal icke-statliga organisationer är involverade i arbetet med återintegrering av människohandelsoffer samt informationskampanjer. 248 För kopplingen mellan organisationerna
och NAPTIP, se avsnitt 3.3.1.1.
Enligt IPPR:s rapport från 2013 får dessa icke-statliga organisationer ett svagt stöd och är
illa koordinerade, även om vissa är högst professionella och kunniga. Enigt samma källa upplever organisationerna själva att de inte får tillräckligt stöd från NAPTIP:s sida. Vidare uppgavs
låg kapacitet hos organisationerna innebära att stödet kan vara osäkert. Det var heller inte
säkert att de kunde erbjuda det specialiststöd som offren var i behov av. Boendena betraktades inte som säkra trots gallerförsedda fönster. 249
Norska Landinfo rapporterade i mars 2017 att finansiering är en utmaning för de många
lokala organisationerna. De ekonomiska medlen från nigerianska myndigheter och privata donatorer uppgavs vara ringa. 250 EASO rapporterade 2015 att enskilda organisationer uppger sig
sakna resurser för offers skolavgifter, yrkesutbildning och hjälp till etablering av ekonomisk
verksamhet. Personal i skyddade boenden sades ha begränsad kapacitet att ge psykosocialt
stöd och rehabilitera mentalt handikappade offer. Uppföljning av rehabilitering rapporterades
också vara inadekvat. 251 Här nedan följer information om några av de aktörer som verkar inom
den icke-statliga sektorn.
Committee for the Support of the Dignity of Woman (COSUDOW)
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COSUDOW bildades formellt 1999, 252 och har som huvudsakligt syfte att återintegrera och
rehabilitera kvinnor som återvänt från Europa, frivilligt eller med tvång, och som utnyttjats
sexuellt. SEM indikerar att de även har en lite bredare upptagning, då man tar emot återvändande migranter som bedöms vara sårbara, varav vissa med små barn. Organisationen styrs
av katolska nunnor och har med ekonomiskt stöd från bland annat italienska Caritas och ickestatliga organisationer i Tyskland och Nederländerna byggt ett skyddat boende i Benin City.
2017 vistades 50 kvinnor i boendet. 253
Generellt inleds återintegreringsarbetet med en hälsokontroll och två veckors vila i boendet. Därefter hålls personliga möten med den återvända för att utforma insatsen, återfinna
familjen eller försöka få till försoning med den. Enligt boendets föreståndarinna är det under
eftersökningen av familjen inte alltid lätt att urskilja familjemedlemmar från människohandlare. Om de inneboende ska gå ut ska de informera boendet vart de ska, och i fall de inte avser
komma tillbaka innan kl. 18. Enligt föreståndarinnan är regeln till för att skydda kvinnorna från
människohandlare som skulle kunna följa dem. 254 COSUDOW har ett nära samarbete med
NAPTIP. 255
Society for the Empowerment of Young Person (SEYP)
SEYP bildades 2004 och har som syfte att skydda och utbilda kvinnor och ungdomar liksom
motverka barnmisshandel och exploatering och handel med människor. SEYP har ett skyddat
boende i Benin City som kan härbärgera tolv kvinnor. Organisationen arbetar även med familjemedling. En vistelse kan vara mellan en och sex månader. Därefter finansierar SEYP hyra för
en lägenhet om ett eller två rum under ett år. Inom ramen för yrkesförberedande verksamhet
kan organisationen även finansiera lokalhyra för under ett år. Efter SEYP:s stödinsats finns det
inget systematiskt upprätthållande av kontakten mellan organisationen och den som biståtts. 256
NAME Foundation
NAME Foundation skapades 2010 och uppges bekämpa prostitution, människohandel, barnmisshandel och droger. Organisationen har kontor och möteslokal i Benin City, men inget
skyddat boende. 257
Global Initiative Against Illegal Migration (GIAIM)
GIAIM bildades 2017 i Ubiaja, Edo Central, som liksom Benin City rapporteras ha en avsevärd
nivå av invånare som emigrerat till Europa. GIAIM har inget skyddat boende, men i Ubiaja ett
utbildningscenter för IT, sömnad och hårvård. 258
Idia Renaissance
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Organisationen Idia Renaissance i Benin City bildades 1999 av Eki Igbinedion, fru till den då
blivande guvernören i Edo. Organisationen verkar för att skapa alternativ till människohandel i
sexuellt syfte. Man initierar därmed program för överlevare och sårbara kvinnor/flickor i landet.
Idia Renaissance hade tidigare ett skyddat boende för återvändande i Benin City. Det kom dock
att överföras till NAPTIP:s regi under 2010-talet. Organisationen verkar inom åtminstone tre sektorer; yrkesutbildning, HIV och stöd till missgynnade barn. Idias utbildningscenter är inte enbart
avsett för återvändande migranter som hänvisats dit av organisationer såsom NAPTIP och IOM.
Man tar även emot män. 259
Edo State NGO Coalition Against Trafficking in Persons (ENCATIP)
ENCATIP är en sammanslutning av sex icke-statliga organisationer som verkar för att förhindra
människohandel till Europa genom information och rehabiliteringsinsatser för människohandelsoffer/återvändande. ENCATIP består av representanter från African Women Empowerment
Guild (AWEG), COSUDOW, Girls Power Initiative (GPI), Idia Renaissance, International Reproductive Rights Research Action Group (IRRRAG), och National Council of Women Societies (NCWS). 260
För förslag till ytterligare läsning om förhållanden för återvändande människohandelsoffer, se fotnot. 261

4.

Sammanfattande analys

I delstaten Edo är fattigdomen djup och utbredd; arbetslösheten har nått nivåer om 25 %, och
drabbar inte minst ungdomen. Befolkning har i snabb takt lämnat landsbygden och numera
uppskattas hälften av invånarna bo i huvudstaden Benin City. Utmärkande är de många kvinnor och flickor som sökt sig till staden för att söka en bättre tillvaro för att sedan under svåra
omständigheter hamna i prostitution och människohandel.
Den nigerianska statsmakten som i Edo verkar genom federala, delstatliga och lokala myndigheter uppvisar svåra brister inom centrala områden såsom sjukvård, rättsväsende och
brottsbekämpning, både vad avser kapacitet och integritet. Det finns uppskattningar om att
endast 25 % av befolkningen har tillgång till sjukvård i delstaten – i likhet med andra delstater
begränsas den ekonomiska skäl. Landinformationen visar att Nigerias rättsväsende är belastat
med ansenliga brister: korruption och politisk inblandning vad avser dess integritet och bristande finansiering, underbemanning, utbildningsbehov samt synnerligen omfattande ärendebalanser vad gäller kapacitet. Befolkningens tillgång till rättsväsendet hämmas av ekonomiska skäl, men även av ett lågt förtroende för dess funktion. På den positiva sidan har en källa
signalerat att man i Edo lyckats påskynda rättsprocessen genom rekrytering. Därtill har flera
alternativa lösningar upprättats i syfte att underlätta konfliktlösning, tillgängliggöra rättshjälp
och påskynda förfarandet.
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Migrationsanalys finner att Nigerias nationella polismyndighet utmärks av långtgående
brister vad gäller såväl kapacitet som integritet. Utöver en oförmåga att effektivt bekämpa
brott förknippas den av såväl lokala som internationella observatörer med övervåld och inblandning i kriminella aktiviteter. Allmänhetens förtroende för myndigheten framstår som ytterst lågt, vilket borgar för att gemene man överväger alternativa lösningar för att få skydd och
kriminella blir mindre benägna att låta sig avskräckas från vidare kriminalitet.
Vad gäller säkerhetssituationen och brottsligheten är delstaten förhållandevis skonad från
de internationellt mest uppmärksammade oroligheterna i Nigeria under senare år: våldsamheter mellan jordbrukare och fulaniherdar (har dock förekommit), Nigerdeltats väpnade konfrontationer samt det Boko Haram-relaterade våldet. Våldsnivån i Edo befann sig i förhållande
till landets övriga delstater i mittspannet 2018. Under 2019, fram till den 19 oktober, har inhemsk press rapporterat om åtminstone 120 våldsrelaterade dödsfall.
Våldsmönstren i Edo utmärks bland annat av s.k. studentkulter som har stark förankring i
delstaten och förefaller utnyttja det manöverutrymme som rättsväsendets och polisens brister
skapar. Rekryteringen till kulter ser ut att underlättas av det låga förtroendet för polis- och
rättsväsendet och uppfattningen att man kan erhålla skydd genom att ansluta sig. Bland kulterna finns Black Axe Confraternity och Supreme Eye Confraternity – maffialiknande organisationer som kännetecknas av våld och inblandning i grov brottslighet såsom människohandel.
Deras verksamhet har såväl nationell som internationell räckvidd. I Sverige uppger polisen att
Black Axe Confraternity numera etablerat sig inom narkotika – och människohandel. I vilken
utsträckning organisationer av denna karaktär är delaktiga i människohandeln till Sverige är
för Migationsanalys oklart.
Andelen kvinnliga nigerianska migranter i Europa som är offer för människohandel i sexuellt ändamål har rapporterats vara enorm: 2016 uppskattades den uppgå till 80 % av de cirka
10 000 kvinnor/flickor som anlände till Italien via den Centrala Medelhavsrutten. Ungefär lika
stor andel uppskattas ha rest från Benin City i Edo. De flesta sägs ha sin hemvist i Benin City
eller byar i dess närhet och den mest förekommande folkgruppen, både bland offer och förövare, uppges vara edofolket.
Migrationsanalys konstaterar att det finns stor variation avseende typ, storlek och organisation bland människohandelns förövare. Små konstellationer kan bestå av några närstående
som i vissa fall kan ha förbindelser med större nätverk. Större aktörer rapporteras ibland ha
kopplingar till eliten och kan såsom Black Axe Confraternity vara del av den organiserade brottsligheten som även bidrar starkt till lokal kriminalitet. Människohandeln involverar vidare en rad
olika kategorier av människor som är delaktiga efter yrkesfärdighet eller position, även myndighetspersoner.
De svåra levnadsförhållandena har av allt att döma starkt bidragit till det nav för migration
och människohandel som etablerats i Edo och Benin City. Migrationsanalys finner därtill att
statens bristande kapacitet och integritet inom centrala områden är en mycket viktig faktor i
sammanhanget och så även externa faktorer såsom internationell efterfrågan på sex och arbetskraft samt sedan länge etablerade relationer med Europa.
Trots de omfattande utmaningarna inom samhälleliga kärnområden kan Migrationsanalys
konstatera att den nigerianska staten upprättat särskilda insatser och strukturer för att bekämpa människohandel och understödja dess offer. I spetsen verkar statliga NAPTIP som samarbetar med både internationella aktörer (bl. a. IOM) och lokala hjälporganisationer. NAPTIP,
som har ett kontor för delstaterna Edo och Delta i Benin City, verkar för att människohandelsoffer vid behov ska få tillgång till skyddat boende, rättsligt -, medicinskt - och psykologiskt
bistånd liksom olika former av yrkesutbildning. Inom brottsbekämpningen driver man bland
annat rättsprocesser mot förövare.
Även inom dessa riktade insatser signalerar landinformationen dock brister. I huvudsak
förefaller de vara kapacitetsrelaterade. Stöd som erbjuds är beroende av den sårbarhetsbedömning som görs i det individuella fallet liksom de ekonomiska resurser som finns till hands.
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Enligt HRW:s granskning begränsas insatsernas verkan av brist på individanpassning och
mångsidighet. Vad gäller skyddat boende noterar Migrationsanalys uppgifter om otydliga
statliga riktlinjer om vem som ska erbjudas plats och även oklarheter om i vilken utsträckning
vistelsers längd är adekvat för enskilda individers behov. Då värdet av ett socialt nätverk och
stöd från familjen lyfts fram framstår arbetet med medling och återförening med offrets familj
som en betydelsefull del för utsikterna till lyckad återintegrering.
Framgångsrik rehabilitering och återintegrering, genom vilka brottsoffret får bättre förutsättningar att hantera de förhållanden som föranlett emigrationen, liksom de nya som uppstått till följd exploatering, torde vara av stor betydelse för att undvika s.k. re-trafficking (upprepad människohandel). Den sistnämnda företeelsen har signalerats vara aktuell i många fall
och uppges kunna ske av egen vilja eller efter påtryckningar från familj eller människohandlare.

Summary
Edo State is situated in Southern Nigeria between the mega-city of Lagos in the West, and the
oil-rich Niger Delta in the very South. The population is estimated to be around four million
inhabitants, of which the Edo people, and its sub-groups, are in large majority. Ethnic groups
of different origin are also present in the state though – some attracted by the evolving migration industry. Culturally, the traditional customs of the Edo people are dominant. The influence of traditions was stronger during the British colonial rule. They can, however, still be seen
within several areas.
Despite having considerable amounts of natural resources, agriculture is dominating the
economy. Of the limited exploitation of gas, oil etc. it is hard to distinguish any notable financial gains for the population in general. Poverty is deep and widespread; unemployment has
amounted to 25 %, and strikes the youth in particular. Additionally, the infrastructure is highly
flawed.
Edo State has seen a rapid urbanisation, and currently 50 % of the population is estimated
to reside in the capital – Benin City. A distinguishing feature is the many women and girls that
have left the countryside in search of a better life, only to end up in prostitution and trafficking
due to the destitution.
The Nigerian State, acting through federal, state, and local authorities in Edo, exhibits serious deficiencies within central areas of administration, such as health care, the judicial system, and crime fighting – both regarding capacity and integrity. There are estimates indicating
that only 25 % of the population has access to health care. As in other states, access is limited
due to economic reasons. Further, the country of origin information shows that the Nigerian
judiciary is burdened with important shortcomings: corruption and political interference in
terms of integrity, and, pertaining to capacity: lack of financing, staff shortage, lack of training,
and a very high level of pending cases pertaining. Population access to the judicial system is
hindered by poverty, but also by low confidence in its performance. On the positive side, one
source indicated that the judicial process in Edo State has been improved time wise through
recruitment. Additionally, several alternate solutions have been established in order to facilitate mediation, access to legal aid and an accelerated procedure.
Migration Analysis, Swedish Migration Agency, finds that consulted sources characterise
the Nigerian National Police Force (NPF) as hampered by profound deficiencies regarding
both capacity and integrity. Let alone an inability to fight crime efficiently, local and international observers also associate it with excessive violence and involvement in criminal activities.
People’s confidence in the police authority appears to be particularly low, which bodes for
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alternate solutions for inhabitants seeking protection, as well as inadequate deterrence from
crime.
Concerning the security situation and crime, Edo State is comparatively spared from the
violent situations gaining most international attention, i.e. hostilities between farmers and Fulani herders (even though Edo also has been affected), confrontations between military forces
and local armed groups in the Niger delta, and the Boko Haram related violence. In comparison with the other states in the country, violence in Edo State was reported to be at mid-level
in 2018. In 2019, unto October 19, national media reported at least 121 violence related casualties in Edo State. The patterns of violence are partly characterised by so-called student cults
reported to be strong in Edo. These groups seem to profit on the room given by the deficiencies of the judiciary and the NPF. Recruitment is likely to be facilitated by the low level of
confidence in law enforcement, and the notion that protection can be achieved when joining
a cult. Black Axe Confraternity and Supreme Eye Confraternity, both student cults, are described as mafia-like violent organisations distinguished by their involvement in serious crime
such as trafficking in human beings (THB), narcotics, and politically motivated violence. Their
operations are carried out both on national and international level. The Swedish Police Authority has stated that Black Axe Confraternity has an established presence in Sweden involved
in narcotics, and THB. The country of origin information consulted by Migration Analysis does
not indicate to what extent Nigerian cults are involved in THB to Sweden.
The proportion of female Nigerian migrants in Europe, who are victims of THB for sexual
exploitation, is reported to be staggering: in 2016 it was estimated to amount to 80 % of the
approximately 10 000 women/girls having arrived to Italy via the Central Mediterranean route.
Approximately as big a proportion was estimated to have travelled from Benin City in Edo
State. Most victims are reported to have their residence in Benin City or in villages nearby. The
most commonly represented ethnic group, both among victims and perpetrators, is said to
be Edo.
In terms of actors perpetrating THB, Migration Analysis finds there is a large variety in type,
size, and organisation. Smaller constellations may consist of a few relatives of the victim. In
some cases, they may have connections to larger networks. Major actors are sometimes reportedly connected to the elite, and can also, like Black Axe Confraternity, be involved in organised crime operating at local level. Further, THB involves a number of different categories
of people taking part in accordance with their professional skills or position, including officials.
All indications are that the difficult living conditions have contributed strongly to the migration and THB hub established in Edo State and Benin City. The shortcomings in capacity
and integrity in central state sectors appear to be a very important contributing element, together with external factors such as international demand on sex and labour and historically
established relations with Europe.
Despite major challenges in core areas, Migration Analysis finds that the Nigerian State,
through concentrated efforts, and structures, actively engage in THB prevention, and victim
support. The governmental organisation NAPTIP is at the fore with concerted actions involving both international actors, such as IOM, and local non-governmental organisations. NAPTIP,
based in Benin City for operations in both Edo and Delta State, strives to give THB victims
access to shelters, legal -, medical-, and psychological aid, as well as vocational training.
NAPTIP also engages in crime fighting through legal pursuit against perpetrators, and other
means.
According to the consulted sources, also these concentrated efforts contain inadequacies.
They chiefly appear to be capacity related. The support offered depends on vulnerability assessments conducted in the individual cases, as well as on economic resources at hand. According to Human Rights Watch, the assistance is not comprehensive or individualised
enough, which reduces the outcome. In terms of shelters, Migration Analysis firstly notes the
indications on unclear government directives deciding who should be offered access, and
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secondly, the uncertainties as to what extent the length of the stays meets individual needs.
Sources put forward the value of a social network, and family support. The country of origin
information thus indicates that efforts pertaining to mediation and reunification with the victim’s family constitute an important component for successful reintegration.
Successful rehabilitation and reintegration, through which the victim can get better preconditions to cope with the circumstances that prompted the emigration, as well as those
having arised due to the exploitation, ought to be of great importance for the prevention of
re-trafficking. The latter issue has been signalled as a commonly occurring issue in many cases.
Re-trafficking is reported to be initiated due to the victim’s own wish or to pressure from the
family or traffickers.
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