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Casus ‘De toekomst van de klimaatvluchteling’ 

 

Nigeria is een land in West-Afrika, ten zuiden 

van de Sahel-regio. Nigeria is een erg 

dichtbevolkt land en een groot deel van de 

bevolking leeft in armoede. Binnen Nigeria 

zorgt de terroristische beweging Boko Haram 

de laatste jaren voor veel problemen en onrust. 

Als gevolg is er sprake van een grote mate van 

politieke en economische instabiliteit. Vooral 

het noordoosten van Nigeria ervaart hier de 

consequenties van. 

 

Klimaatverandering 

In ditzelfde gebied (op de grens met Niger, Kameroen en Tsjaad) ligt het Tsjaadmeer, dat 

ernstig bedreigd wordt door klimaatverandering. Hoewel dit meer vaker drogere en nattere 

perioden heeft gekend is het wateroppervlak sinds 1970, als gevolg van veranderingen in het 

klimaat, met maar liefst 90% afgenomen en kampt de regio nu al lange tijd met hevige 

droogte. Oorspronkelijk diende het meer voor velen als een bron van inkomsten, door 

middel van visserij, landbouw of veehouderij, maar de huidige visvangst en teelt van 

gewassen is vaak niet genoeg om van te leven. Ook veehouders zien hun kuddes krimpen, als 

gevolg van een gebrek aan voedsel. Het resultaat: een groot gedeelte van de bevolking lijdt 

honger en de voedseltekorten blijven zich opstapelen.  
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Onrust en terreur als gevolg van klimaatverandering 

Klimaatverandering draagt (wereldwijd) bij aan een toename in onrust en terreur. De 

moeilijke situatie in Nigeria en de rest van de Tsjaadmeer-regio creëert een gunstig 

strijdtoneel voor de terroristische organisatie Boko Haram. De levensomstandigheden van 

de bevolking zijn erg slecht waardoor de kans toeneemt dat mensen zich aansluiten bij Boko 

Haram. Ook kan de terreurgroep voedingsbronnen inzetten als oorlogswapen, bijvoorbeeld 

door de toegang naar een waterput te blokkeren. Vooral op het grensgebied tussen Nigeria 

en Tsjaad is Boko Haram actief. Maar ook buurlanden Kameroen en Niger lijden onder de 

terreur. Door de aanwezigheid en acties van de terroristengroep zijn er al miljoenen mensen 

op de vlucht geslagen. De vluchtelingenstroom blijft in een snel tempo groeien. Inmiddels is 

de situatie geëscaleerd tot een humanitaire crisis. 

 

Klimaatvluchtelingen 

De inwoners van de regio zien de toekomst somber in. De droogte, de voedseltekorten en 

het oplaaiende terreur maken het leefklimaat zeer slecht. Men ziet vaak geen andere optie 

dan vluchten, hopelijk naar een plek die kans biedt op een beter leven. De één zoekt 

onderdak in buurlanden en de ander maakt zich klaar voor een lange tocht naar Europa. In 

totaal telde de Verenigde Naties (VN) tot nu toe 208.000 Nigeriaanse vluchtelingen buiten 

Nigeria, en 1,7 miljoen intern ontheemde Nigerianen. Maar niet alleen het noordoosten van 

Nigeria kent deze problemen. In het gehele Tsjaadmeerbassin (Nigeria, Kameroen, Niger en 

Tsjaad) telde de VN maar liefst 2,6 miljoen ontheemden. 

De stroom aan klimaatvluchtelingen zal stevig blijven groeien. Nigeria, zijn buurlanden en 

Europa worden door de Verenigde Naties opgeroepen om een vergadering bij te wonen over 

deze problematiek. De situatie moet onder controle worden gebracht. 100.000 toekomstige 

Nigeriaanse klimaatvluchtelingen moeten worden opgenomen en er moet op korte- en/of 

lange termijn geïnvesteerd worden in Nigeria, zodat de verdere gevolgen van 

klimaatverandering kunnen worden bestreden. 

 


