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Introduktion: 

Movement for the Emancipation of the Niger Delta, eller bara MEND som de brukar förkortas, 

är en av de största och mest betydande väpnade grupperna i Nigeria i dagsläget. Speciellt för 

oljesektorn är MEND:s aktiviteter ett gissel då de bland annat försöker totalt utradera Nigerias 

förmåga att exportera olja (Howden, 2006). MEND har knutits till otaliga fall av sabotage, 

stölder, kidnappningar, gerillaattacker och andra attentat med dödlig utgång riktade mot 

petroleumindustrin i Nigeria.  

År 2006 dödades bland annat 9 höga tjänstemän från det italienska oljebolaget ENI i en 

attack och senare samma år lyckades man även skjuta en av de verkställande direktörerna för det 

amerikanska oljeservicebolaget Baker-Hughes i ett attentat vid Port Harcourt i Nigerdeltat. År 

2007 sprängde man tre stora pipelines och angrep flytande produktionsanläggningar vilket 

stängde ned betydande produktionskapacitet för oljebolagen Chevron och ENI. Attentaten nådde 

en ny rekordnivå år 2008 då man slog ut 170 000 fat per dag för SHELL i maj och bara några 

månader senare förstörde Bongafältets produktionsanläggningar, ett av världens största oljefält 

med kapaciteten över 200 000 fat per dag. Bortfallet av Bonga-plattformen stängde ned 10 % av 

hela Nigerias sammanlagda oljeproduktion.  

Attackerna mot internationella oljebolag och speciellt den välkoordinerade operationen 

mot Bongafältet visade att MEND har förmågan att framgångsrikt angripa och slå ut alla typer av 

oljefält och installationer i Nigeria. Professionella analytiker och terroristexperter konstaterade 

snabbt att MEND är en gruppering som man inte kan behandla lättvindigt.  

MEND:s aktiviteter spred sig till Nigerias största stad Lagos år 2009 långt från själva 

Nigerdeltat och man genomförde även nya sprängattentat mot oljeledningar som en signal under 

den ryske presidenten Medvedevs statsbesök för att skrämma bort ryska investerare (CNN, 

2009). 2010 eskalerade MEND:s attacker ytterligare med bombdåd mot regeringsbyggnader i 

Warri och ett bombdåd mot Nigerias president under en parad i huvudstaden Abuja (BBC, 2010). 

I bakgrunden pågår hela tiden de återkommande angreppen mot oljerelaterad infrastruktur.  

Framgångarna för MEND har slagit ut som mest över 20 % av Nigerias oljeproduktion. 

Sett till de reella kostnaderna för den bortfallna produktionen är MEND onekligen bland de mest 

kostsamma terroristgrupperingarna i världen och deras aktiviteter ger även global återklang 

genom den internationella oljemarknaden och världens stora oljeberoende (Courson, 2009).  
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Historisk uppkomst: 

Nigeria är en ursprungligen en gammal brittisk koloni som fick sin självständighet för ungefär 

femtio år sedan. MEND:s bombdåden i Abuja år 2010 inträffade på den stora paraden som skulle 

fira 50-årsjubileumet av självständigheten. Nigerias tillvaro som självständig stat har dock inte 

varit en dans på rosor utan flertalet på varandra följande diktaturer har styrt landet.  

 Jordbrukssektorn har länge varit en viktig sysselsättning och fortfarande arbetar 60 % av 

befolkningen inom detta område (Levy, 2004). Stora arealer bördig mark finns och långt ifrån 

allt utnyttjas fullt ut. Nigeria är världens största exportör av jordnötter, kakao och palmolja samt 

betydande producent av allt från citrusfrukter och kokosnötter till majs och kassava.  

Landet är rikt även naturresurser med stora mängder värdefulla malmer och andra 

geologiska resurser tillgängliga, även om exploateringen av dessa fortfarande är mycket blygsam 

på grund av brist på infrastruktur och svårtillgänglighet. Petroleumsektorn fick dock ett kraftigt 

uppsving på 1960-talet och är i dagsläget en av Nigerias dominerande ekonomiska sektorer.   

 

 
Figure 1. Nigerias historiska oljeproduktion. Källor: Campbell & Heapes (2008), BP (2011).  
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Globalt sett står Nigeria för 3 % av den globala oljeproduktionen och befinner sig bland 

de mest betydelsefulla exportländerna (BP, 2011), så det är stora pengar det handlar om. Nigerias 

petroleumsektor står för över 40 % av landets BNP och 80 % av regeringens intäkter. Oljan är 

koncentrerad till ett fåtal regioner inom Nigeria av petroleumgeologiska anledningar och bland 

dessa är Nigerdeltat den i särklass mest betydelsefulla (Campbell and Heapes, 2008). Av 

Nigerias sammanlagda oljeproduktion är det mer än 2 miljoner fat per dag som härstammar från 

oljefält i själva Nigerdeltat. Sedan 1970-talet har Nigerdeltat genererat omkring 75 % av de 

kumulativa exportintäkterna och över 95 % av den utländska valutaintäkten.  

Själva Nigerdeltat ligger runt Nigerfloden och omfattar över 70 000 kvadratkilometer 

land eller 7.5 % av Nigerias yta (Levy, 2004). Totalt bor över 31 miljoner människor från mer än 

40 olika etniska grupper i området. Ijaw kallas den mest inflytelserika folkgruppen och det är 

framför allt från denna som rekryteringen till MEND och dylika sammanslutningar av 

petroterrorister sker. Den absoluta majoriteten av intäkterna från petroleumsektorn sker på mark 

som ligger inom Ijaw-folkets traditionella områden som de själva helst ser som sin egen nation.  

 

Framdrivande orättvisor och missförhållanden: 

Fördelningen av inkomsterna från oljan har alltid varit ett hett omdebatterat ämne ända sedan 

Nigeria blev självständigt och började exploatera sin olja. Det man har tvistat om är hur stor 

andel av intäkterna som ska gå till den centrala statsmakten och hur mycket som ska fördelas på 

regional och lokal nivå. Fördelningskvoterna har varierat kraftigt med över 50 % till 

regional/lokal initiativ under den första republikens era med hög regional autonomi till mindre än 

10 % under de militära diktaturerna.  

 

Tabell 1. Fördelning av oljeintäkter i procent inom Nigeria mellan åren 1958 till 2001. Speciella 

projekt avser exempelvis väg och dylika infrastruktursatsningar. Källa: Världsbanken (2001).  

År Federal nivå [%] Delstatsnivå [%] Lokal nivå [%] Speciella projekt [%] 
1958 40 60 0 0 
1968 80 20 0 0 
1977 75 22 3 0 
1982 55 32.50 10 2.50 
1989 50 24 15 11 
1995 48.50 24 20 7.50 
2001 48.50 24 20 7.50 
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 Från de historiska fördelningskvoterna är det lätt att förstå att invånarna i Nigerdeltat är 

marginaliserade och endast får tillbaka en liten del av den betydande rikedom man faktiskt 

genererar. Trots den stora produktionen i området är det endast små delar som kommer 

invånarna till nytta. Detta är ofta en av grundpelarna i de ideologiska ramverken som väpnade 

sammanslutningar, terroristorganisationer eller politiska intressegrupper använder för att 

rättfärdiga sina krav. En systerorganisation till MEND, den numera inaktiva Niger Delta People's 

Volunteer Force (NDPVF), krävde frekvent att en större del av intäkterna från oljeproduktionen 

ska återinvesteras i regionen (Jane’s Information Group, 2011).  

Ironisk nog är Nigerdeltat en eftersatt region utvecklingsmässigt jämfört med andra delar 

av Nigeria. En rapport från FN utvecklingsprogram UNDP slår fast att den mänskliga 

utvecklingen i Nigerdeltat avstannat och att ökade fattigdom ackompanjeras av en intensiv 

känsla av att lokalbefolkningen borde ha det bättre givet de enorma naturtillgångarna i området 

(UNDP, 2006). Rapporten slutleder att fattigdom har blivit en livsstil beroende på ekonomisk 

stagnation, arbetslöshet, låg levnadsstandard beroende på brist på essentiella varor och faciliteter, 

en ohälsosam miljö och regeringens okänslighet. Speciellt centralregeringen får kritik och fall av 

diskriminering, likgiltighet och brist på representation.  

 Miljöproblemen i området är också svåra tack vare den svaga centralregeringens 

oförmåga att få fram striktare miljölagstiftning och institutioner som har förmågan att kontrollera 

produktionsförhållanden systematiskt. Watts and Kashi (2008) konstaterade att Nigerdeltat råkat 

ut för mer än 7000 oljeutsläpp mellan 1970 och 2000. Konsekvenserna av utsläppet i 

Mexikanska Golfen bleknar i jämförelse mot vad Nigerdeltat har varit med om och folket där har 

fått leva med problemet i årtionden medan västvärlden ignorerat det hela (Vidal, 2010). Mark 

och fiskevatten som lokalbefolkningen tidigare var beroende av tas över av oljebolag eller 

förorenas till otjänlighet av oljeutsläppen i de känsliga ekosystemen.  

 Det hela blir inte bättre av den ”bunkring” som rebellrörelser eller desperata bybor 

sysslar med. Bunkring går till så att man borrar hål på en oljeledning, avlänkar oljan till en pråm 

eller dylikt och sedan säljer den själva mot passande ersättning. Otaliga explosioner och bränder 

med stort antal döda har inträffat när skärbrännare använts på naturgasledningar eller oljetankar 

av desperados som försökte få sig en del av det flytande svarta guldet. 
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MEND:s framväxt och väg till terrorism 

Det höga oljepriset gjorde att Nigeria tjänade mycket pengar och höll sig flytande under 

1970/1980-talet. Vid oljeprisets kollaps under 1980-talets början föll Nigeria in i ett ekonomiskt 

kaos. Landet tvingades be Världsbanken om lån och fick genomföra stora ekonomiska 

omstruktureringar i gengäld. Flera sårbara grupper i landet drabbades hårt av denna 

”shockterapi” samtidigt som oljeexploateringen i Nigerdeltat intensifierades eftersom det var den 

enda riktigt pålitliga inkomstkällan för centralmakten (Courson, 2009).  

 En fredlig gräsrotsrörelse vid namn Movement for the Survival of the Ogoni People 

(MOSOP) växte fram ur en av de lokala folkstammarna i Nigerdeltat. Deras politiska krav 

ignoerades av den federala militärregeringen, men år 1993 lyckades man blockera all 

oljeverksamhet på Ogonifolkets mark i fredliga massprotester. Den auktoritära militärledningen 

såg inte detta med blida ögon utan slog tillbaka hårt med arresteringar, tortyr, fängsling och den 

vida fördömda hängningen av MOSOP:s ledare Ken Saro-Wiva år 1995. Många av MOSOP:s 

ledare och aktivister gick i exil eller försvann under jorden.  

 Efter att MOSOP banat väg växte fler etniska motståndsrörelser fram. Ijaw-folkets 

ungdomsrörelse (1998) gjorde en mycket viktig deklaration år 1998 i staden Kaiama där både 

den upplevda orättvisan i fördelningen av oljeintäkterna så väl som miljöförstörelse 

uppmärksammades men även det faktum att Ijaw-folkets land hade blivit intvingat i Nigeria av 

britternas kolonialism. Denna deklaration är central för alla efterkommande Ijaw-grupperingar, 

däribland MEND.  

Militären fortsatte att behandla uppstudsighet lika hårt som tidigare. Hela byar kunde 

jämnas med marken om militären fått höra att de ställde krav på oljebolagen. Minskad framgång 

för de fredliga protesterna samt militärens hårda bemötande ledde till att motståndet i Nigerdeltat 

blev allt mer militariserat. Nya grupper som Niger Delta Vigilante (NDV), Niger Delta Peoples 

Volounteer Force (NDPVF) och Niger Delta Freedom Fighters trädde fram på slutet av 1990-

talet och början av 2000-talet. MEND bildades i slutet av 2005 efter att NDPVF och den första 

generationens militanta grupperingar fått problem med fängslande ledare och bristande 

framgång.  

MEND:s väg mot våld och terrorism följer ju en klassisk bana där fredliga metoder 

misslyckats och rörelsen därmed har känt sig tvingat att bli mer och mer våldsam för att få 

uppmärksamhet eller driva igenom sina krav. Von Clausewitz (1863) skrev att ”krig bara är 



7 
 

fortsättningen av politik med andra medel” och detta är synnerligen applicerbart på MEND då 

deras frågor redan tidigare drivits med fredligare medel utan önskad framgång. Ukiwo (2007) 

styrker detta ytterligare genom att peka på att mycket av dagens problem med MEND och andra 

våldsamma grupper i Nigerdeltat kan förstås som resultatet av oljebolagen och regeringens 

misslyckade hantering av fridfulla protester under de tidigare årtiondena.    

Idag har MEND tre officiella mål som man har förmedlat i sina politiska kommunikéer.  

1) Frisättandet av den fängslade NDPVF-ledaren, Alhaji Dokubo-Asari, och den före detta 

guvernören i Bayelsa-delstaten Diepreye Alamieyeseigha (båda två förespråkade 

energiskt en omstrukturering av fördelningen av oljeintäkterna).  

2) 1.5 miljarder US dollar som kompensation för den miljömässiga förstörelsen orsakad av 

oljeproducerande bolag i Nigerdeltat.  

3) Större andel av de nationella oljeinkomsterna. 

 

MEND:s metoder:  

Rörelsen utnyttjar en lång rad olika metoder för att få igenom sina krav, finansiera sin 

verksamhet samt väcka uppmärksamhet för sin fråga. När det gäller riktade sabotage mot 

oljebolagens installationer tjänar dessa två syften, dels att skada centralregeringens intäkter och 

därigenom destabilisera den, men även att skicka ett budskap till utländska investerare att hålla 

sig borta. I sviterna av detta kan då lokalbefolkningen få sin rättmätiga del av oljerikedomen och 

därmed vända centralregeringen ryggen till förmån för ett självständigt Nigerdelta eller Ijaw-

land. Flera av terrorismens strategier som Townshend (2002) omnämner finns representerade.  

 Kidnappande av utländska arbetare tjänar också flera syften. Dels kan lösensummor 

användas för att finansiera kampen, vilket ger dessa handlingar en pragmatisk mening. Dels kan 

metoden sätta skräck i utländska arbetare och förhoppningsvis därmed driva bort dem ur landet. 

Mer än 200 utlänningar har tagits i gisslan av MEND sedan 2006, men de flesta har även släppts 

oskadade (Philip, 2010). Kidnappade personer används ofta som hävstång för att få mer tyngd 

bakom sina krav, och man kan då ana att MEND anser att målet helgar medlen.  

 Dödsskjutningar av regeringens representanter är ett tydligt sätt att försöka underminera 

den och skrämma bort dess tjänstemän från Nigerdeltat. Nedskjutningarna av uppsatta 

representanter från utländska oljebolag tjänar samma syfte som kidnappningarna och avses nog 

mest som varningssignaler och regelrätt skrämsel. I många fall kan man ana att 
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dödsskjutningarna uppstår när kidnappningsförsök gått fel eller som ett sätt att visa allvaret vid 

ett försök att ta gisslan.  

  

Kan man förstå MEND:s handlingar? 

Townshend (2002) omnämner de goda terroristerna som grupper vars handlingar anses vara 

rättfärdiga i kontrast till förtrycket i det system de kämpar mot och detta passar väl in på MEND. 

Det råder inget tvivel om att centralmakten har gått fram hårt emot Nigerdeltats olika folk samt 

att de har det svårt både ekonomiskt och ekologiskt tack vare exploateringen av olja. Det är lätt 

att fördöma MEND och dylika grupperingar som giriga terrorister eller bara en hop missnöjda 

bybor som tagit till vapen för att hävda sin rätt. Men på samma sätt kan man även förstå dem 

som frihetskämpar som genuint värnar om lokalbefolkningen som blivit nedtrampad av hungriga 

kapitalisters jakt på naturresurser att pumpa upp.  

 Zizek (2008) omskriver det systematiska våldet och de katastrofala konsekvenserna av 

hur samhällets ekonomiska och politiska system fungerar. Traditionellt fokuserar många på de 

subjektiva våldsformerna, där terror och mord bland annat ingår, medan det systematiska våldet 

blir bortglömt. Utifrån MEND:s perspektiv så bekämpar man det objektiva och strukturella 

våldet från centralregeringen men även västvärlden genom de internationella oljebolagen på de 

ända sätt man kan, nämligen via terroristattacker och gerillakrigsföring. Nigerdeltats folk är 

dåligt representerade i Nigerias regering och ofta bortglömda i debatten (UNDP, 2006). Det 

faktum att Nigerdeltats problematik är sällan diskuterat i västerländsk media (Vidal, 2010) och 

hur USA/Europa skickar militär personal och utrustning till Nigerias centralmakt för att kväsa 

”piratverksamhet” (Akpuru-Aja, 2003; Gambrell, 2010), kan mycket väl upplevas som 

systematiskt våld i Zizeks mening och därmed rättfärdiga en subjektiv motreaktion ”i 

självförsvar”.  

Många försöker även förklara MEND och snarlika grupperingar med den teoribildning 

som brukar kallas resursförbannelsen (de Soysa, 2000, Collier & Hoeffler, 2001; le Billon, 

2001;). Det är välkänt att naturresurser kan vara ett motiv till våldsamma konflikter, speciellt om 

en del av befolkningen berövas den finansiella välfärden som kommer från exploatering av 

naturresurser samtidigt som de lider ekologiskt och socialt av själva produktionen (eng. motive of 

grievance). Dock finns det även en möjlighet att våldsamma grupperingar vill tillförskansa sig 
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kontrollen över en viktig ekonomisk tillgång eftersom det inte bara ger pengar utan även makt. 

Sådant brukar då betecknas med ett girighetsmotiv (eng. motive of greed).  

Ofta kan det vara svårt att separera dessa två motiv från varandra då det ena kan ses som 

en sorts motreaktion på det andra. I fallet för Nigeria kan man se centralregeringen som en girig 

aktör som vill tillförskansa sig så mycket av kakan som möjligt medan då folket i Nigerdeltat, 

mer specifikt MEND, känner besvär över detta och gör motstånd. Men det är fullt möjligt att se 

det hela omvänt också och hur centralregeringen försöker värna om hela Nigerias välfärd medan 

MEND och snarlika Ijaw-grupperingar är giriga och vill ha Nigerdeltats rikedomar för sig själva.  

Bakom Kaiama-deklarationen från 1998 kan man också ana två andra motiv till den 

ökade militariseringen i Nigerdeltat, nämligen nationalism och konservatism rörande Ijaws 

traditionella kultur. Det poängteras först och främst att Ijaw-regionen tvingades in i Nigeria via 

brittisk kolonialism och att Ijaw hade kunnat vara en egen, självstyrande och välmående nation 

om det inte hade varit för västerländsk imperialism. Västerländska oljebolag, som agerar i joint 

venture med Nigerias nationella oljebolag, kan därför ses som en symbol för fortsatt imperialism 

och därmed användas som en kraftfull symbol för behovet av fortsatt frihetskamp. Precis som 

IRA, ETA och en rad andra självständighetsrörelser kan därför MEND falla in i ett fack som 

frihetskämpar vilket gör att dess aktivister kan se sig som ”goda terrorister” i Townshends 

(2002) mening.  

Ken Saro-Wiva, MOSOP:s framlidne ledare, konstaterade att miljö är människans första 

rättighet och att utan en säker miljö kan man inte kämpa för andra rättigheter (Courson, 2009). 

Oljeutsläppen och förstörandet av Nigerdeltas mangroveträsk drivit bönder och fiskare till 

endemisk fattigdom när deras tidigare försörjning ligger i ruiner. De stora och plötsliga 

intäkterna från oljan har helt kullkastat den traditionella maktstrukturen och fått 

jordbrukssamhällets stammentalitet att skakas om i grundvalarna. MEND:s motreaktion kan 

därmed också förstås som en självförsvarshandling mot det upplevda systematiska våld som 

Zizek (2008) beskriver.     

Hur man än ser på det är MEND-gerillan och hela situationen i Nigerdeltat ett resultat av 

en komplex blandning av missnöje, girighet, marginalisering, politiskt förtryck och en kamp för 

social rättvisa och jämlikhet men även en betydande miljömässig katastrof. Problemet med 

MEND och snarlika grupperingar kommer sannolikt att bestå under lång tid framåt om man inte 

radikalt ändrar den politiska hanteringen av dem.  
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