NIGERIA

Aantal inwoners: 191.8 miljoen
BBP per capita: 5636$
Werkeloosheid: 5,4%

INTRODUCTIE
Nigeria was van 1 januari 1914 tot 1960 een Britse kroonkolonie en protectoraat. Sinds 2009
wordt het land geteisterd door de terroristische radicale islamitische groep Boko Haram, die een
gewelddadige strijd voert voor een kalifaat in West-Afrika. In 2014 nam het geweld van Boko
Haram toe: inmiddels zijn duizenden Nigeriaanse burgers ontvoerd of vermoord.
De problematiek in het land wordt echter verergerd door de kritieke toestand in de Tsjaadmeer
regio. Het Tsjaadmeer, bron van vers water voor meer dan 40 miljoen mensen, is in de afgelopen
jaren met 90% afgenomen. De combinatie met de terroristische dreiging als gevolg van Boko
Haram, zorgt momenteel voor een omvangrijke stroom van vluchtelingen binnen en buiten de
Tsjaadmeer regio. Daar waar een deel van deze zogenoemde klimaatvluchtelingen in de regio
zullen blijven, is voorspeld dat een groot aantal van hen de reis naar Europa zal wagen.

Klimaatvluchtelingenbeleid

Politiek, Economie en Demografie

In 2015 nam de regering van Nigeria een
‘Nationaal Migratiebeleid’ aan, met steun van
de Internationale Organisatie voor Migratie
(IOM) en de Europese Unie. Een werkgroep
over migratie en ontwikkeling (Nigeria’s
Technical Working Group on Migration and
Development) werd opgezet, bestaande uit
ministeries, departementen, bureaus, NGOs,
academici en ontwikkelingspartners. Het
voorziet Nigeria van een juridisch kader voor
het monitoren en reguleren van interne en
internationale migratie. Binnen het nationale
migratiebeleid wordt ook aandacht besteed
aan het causale verband tussen
klimaatverandering en migratie in Nigeria. Er
moet meer onderzoek gedaan worden naar de
effecten van klimaatverandering op migratie
binnen het land en de capaciteiten van
nationale instituties betrokken met het
milieumanagement van Nigeria moeten
worden versterkt, zo stelt de werkgroep.

Olie-export is het belangrijkste element van de
Nigeriaanse economie: het zorgt voor 75% van
de staatsinkomsten. Het land is dan ook de
belangrijkste exporteur van gas en olie. Het
gaat redelijk goed met de Nigeriaanse
economie: deze groeide in 2017 met 5.2% en
zal in de komende jaren naar verwachting met
eenzelfde percentage blijven toenemen. De
Nigeriaanse economie is dan ook een van de
grootste van Sub-Sahara Afrika. Dit heeft
echter nog geen significant effect gehad op de
mate van armoede in Nigeria: 62% van de
bevolking leeft nog steeds in extreme
armoede.
Daarbij zal de Nigeriaanse bevolking naar
grote waarschijnlijkheid groeien naar 392
miljoen mensen in 2050: werelds op drie na
dichtstbevolkte land. Er is nog geen
geboortebeperkingsprogramma ingevoerd, als
gevolg van een gebrek aan politieke wil,
staatsfinanciering, beschikbaarheid van de
juiste diensten en middelen en een culturele
voorkeur voor grote gezinnen.
Nigeria kende in het verleden vele militaire
staatsgrepen, maar heeft nu een gekozen
leiderschap: president Buhari.

Publieke opinie

Investeringen

Volgens Pew Research Center heeft 75%80% van de Nigerianen een hekel aan
Boko Haram. Meer dan 80% van de
Nigerianen geeft ook aan dat corruptie een
zeer groot probleem is en veel zijn het dan
ook niet eens met de regering.

Nigeria heeft het Parijs Akkoord 2017
geratificeerd en zal proberen haar uitstoot
in 2020 met 20% te hebben verminderd.
Dit kan het echter niet alleen: het land
heeft, aldus president Buhari, financiële en
technische steun nodig. Momenteel
promoot het land o.a. duurzaam land
management, water efficiëntie en schone
energie.

Belangen en prioriteiten
•

Nigeria is het eens met de verdeelsleutel van de voorzitter.

•

Nigeria wil meer hulp van andere landen (financieel, technisch)

•

Deze financiële en technische hulp moet zoveel mogelijk gelinkt worden aan
samenwerking met Nigeriaanse bedrijven en burgers, zodat de Nigeriaanse
economie er ook op vooruit gaat.

•

Een belangrijk doel voor Nigeria is het bestrijden van de terroristische groep
Boko Haram

•

Het is belangrijk het bondgenootschap met Tsjaad en Niger te behouden: zij
zijn belangrijke partners in de strijd met Boko Haram. Ook Frankrijk is
hierin een belangrijke partner.

•

Nigeria sloot in 2017 een deal met Marokko met betrekking tot een
gaspijplijn tussen de twee landen. Het is dan ook belangrijk voor Nigeria om
Marokko erop te wijzen wat eventuele gevolgen kunnen zijn van een
afwijzing van de huidige verdeelsleutel.

•

Ook Frankrijk drijft veel handel met Nigeria.

