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Nigeria
Nigeria is een bron-, bestemmings- en doorvoerland voor vrouwen en kinderen die worden
onderworpen aan dwangarbeid en prostitutie. De meeste slachtoffers worden meestal van
het platteland gehaald en in mindere mate uit de steden. De vrouwen en meisjes worden
vaak gevangen gehouden als huishoudelijke slaaf en/of als prostituee. De jongens moeten
vaak dwangarbeid verrichten in de straatverkoop, huishoudelijk werk, mijnbouw, landbouw,
textielproductie en in sommige gevallen moeten zij bedelen. De jonge jongens die
gedwongen worden om te bedelen zitten vaak in de Koran scholen. Nigeriaanse vrouwen en
meisjes worden onderworpen aan gedwongen prostitutie in heel Europa. Ook worden ze
getransporteerd naar bestemmingen in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Azië
waar ze gevangen worden gehouden in de seksindustrie of ze komen in de dwangarbeid
terecht. Nigeriaanse bendes brengen grote aantallen Nigeriaanse vrouwen naar Tsjechië en
Italië om hen te dwingen tot prostitutie. Europol heeft de georganiseerde criminaliteit in
Nigeriade grootste uitdaging op het gebied van wetshandhaving genoemd voor de Europese
regeringen. Verslaggevers en internationale waarnemers melden dat de terroristische
organisatie Boko Haram kinderen van rond de 12 jaar gebruiken als kindsoldaten. Ook
ontvoeren zij vrouwen en meisjes in het noorden van Nigeria, die vervolgens worden
onderworpen aan huishoudelijke slavernij, gedwongen arbeid en prostitutie. Een deel van de
meisjes en vrouwen wordt gedwongen te trouwen met militairen van de Boko Haram.
De regering van Nigeria voldoet niet volledig aan de minimumnormen die worden gesteld
om mensenhandel tegen te gaan en krijgt hierdoor een Tier 2. De regering doet wel
pogingen om mensenhandel tegen te gaan. Zo is er door de overheid een amendement
aangenomen voor de 2003 anti-traffic law. Deze wet legt beperkingen op bij het opleggen
van boetes, waardoor de rechters eerder en gemakkelijker celstraffen op kunnen leggen.
Ook moet de wet helpen bij het opsporen, vervolgen en veroordelen van mensenhandelaren.
Slachtoffers van mensenhandel kunnen door een bepaling die in de 2003 anti-traffic law is
opgenomen niet meer gestraft worden voor feiten die strafbaar zijn gesteld, maar die het
gevolg zijn van het slachtoffer zijn van mensenhandel.

Nigeria heeft een nationale organisatie, The National Agency for the Prohobition of

Trafficking in Persons and Other Related Matters (NAPTIP), die slachtoffers identificeren en
hulp verlenen. Ook houden zij uitgebreide voorlichtingscampagnes over mensenhandel in
het hele land. Dit doen zij via lokale programma’s, de radio en gedrukte media. NAPTIP doet
ook aan belangenbehartiging, dit doen zij door bezoeken aan bepaalde gemeenschappen,
traditionele leiders, religieuze leiders en ambtenaren op lokaal en nationaal niveau te
brengen. In januari 2015 heeft de procureur-generaal van Nigeria een advies uitgegeven die
het standpunt van de Nigeriaanse regering herhaald. Het gaat hier om het standpunt dat er
in het land gewaarschuwd moet worden voor de strafrechtelijke vervolging van daders die
kindsoldaten ronselen en gebruiken. De Borno gouverneur heeft ook gewaarschuwd dat het
werven en gebruiken van kindsoldaten door de Civilian Joint Task Force
(verder te noemen CJTF) verboden is, echter blijft de overheid de CJTF steunen met financiële
middelen en in natura. De CJTF is een groep van allerlei militairen die is gevormd in
Maiduguri, in Nigeria, om de Boko Haram uit de steden te verdringen.
De regering heeft samen met ngo’s 914 slachtoffers van mensenhandel in het land
geïdentificeerd, waaronder 336 slachtoffers van vrouwenhandel en 578 slachtoffers van
dwangarbeid. In het vorige verslagjaar waren het er in totaal 777. De NAPTIP doet eerst
screenings bij de slachtoffers en verwijzen de slachtoffers, nadat zij geïdentificeerd zijn,
door naar opvangvoorzieningen voor verdere medische zorg, onderwijs, opleiding en
onderdak. Er zijn procedures opgesteld door de Nigeriaanse overheid die voorschrijven hoe
de rechtshandhaving, immigratie en opvangvoorzieningen uitgevoerd moeten worden. Ook
zijn er formele richtlijnen opgesteld voor de immigratieambtenaren en richtlijnen om de
dienstverlening aan slachtoffer van mensenhandel te verbeteren.
Er worden aanbevelingen gedaan in het TIP rapport om de mensenhandel in het land tegen
te gaan. Zo moet de overheid zowel de financiële steun en de steun in natura aan het CJTF
niet meer verlenen zolang zij kindsoldaten werven en gebruiken. Er moet beter onderzoek
worden gedaan naar personen die kindsoldaten werven, gebruiken en vrouwen in de
prostitutie dwingen. Personen die deze strafbare feiten plegen moeten vervolgd worden voor
mensenhandel. Ook moeten ze beter onderzoek doen naar ambtenaren die zich schuldig
maken aan corruptie en mensenhandel. De activiteiten van NAPTIP moeten voldoende
gefinancierd worden, voornamelijk de vervolging van mensenhandelaren en de zorg voor de
slachtoffers. Er wordt aanbevolen om een programma op te zetten voor de re-integratie van
ex-kindsoldaten in de samenleving, hierbij moet rekening gehouden worden met de
specifieke behoeftes van het kind. De overheid zal regelmatig trainingen moeten verstrekken
aan politie en immigratieambtenaren om slachtoffers van mensenhandel te kunnen
identificeren. Ook moet de bestrijding van mensenhandel volledig worden geïntegreerd in
het werk van de Nigeriaanse politie en het Ministerie van de Arbeid.

