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Voorwoord 
 
Voor u ligt mijn Masterscriptie welke is geschreven ter afsluiting van de Master Internationale Betrekkingen in 

Historisch Perspectief. Deze afstudeerscriptie markeert niet alleen het einde aan mijn huidige studie, maar 

tevens het einde van mijn studententijd. Ik ben in 2004 begonnen met de Bacheloropleiding Journalistiek 

aan de Hogeschool Utrecht om, na een uitstapje naar de opleiding Politicologie aan de Universiteit van 

Amsterdam, in 2008 te gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. De keuzes die ik in deze zeer verrijkende 

periode heb genomen lagen altijd nauw aan het hart en met mijn persoonlijke interesses in het achterhoofd. 

Om deze reden zou ik het voorwoord willen gebruiken om iets te vertellen over mijn persoonlijke drijfveer om 

mijn scriptie te schrijven over het complexe en hardnekkige conflict in de Nigerdelta van Nigeria.  

 Terugkijkend op mijn jeugd ligt het onderwerp van mijn Masterscriptie meer voor de hand dan ik 

aanvankelijk had gedacht. Het staat mij nog helder voor de geest dat ik als zevenjarig jongetje voor de 

televisie gekluisterd naar de beelden van burgeroorlogen in Somalië en Joegoslavië keek. Regelmatig vroeg 

ik mijn vader waarom deze mensen met elkaar vochten. Ook de beelden van de burgeroorlog in Rwanda in 

1994 op het NOS-jeugdjournaal, waarbij de situatie inzichtelijk werd gemaakt door de strijdende Hutu’s en 

Tutsi’s als groene en grijze poppetjes af te beelden, maakten veel indruk. In de loop der jaren ben ik mij 

steeds bewuster geworden van het gezegde: ‘hoe meer je weet, hoe minder je weet’. Hoewel ik mij terdege 

besef dat de wetenschap niet overal (direct) een antwoord op zal hebben en er niet zoiets bestaat als ‘de 

waarheid’, is het streven naar een zo compleet mogelijk antwoord voor mij de essentie geweest van mijn 

academische opleidingen. Een glimlach ontgaat mij echter niet als ik besef dat ik mij, een kleine twintig jaar 

later, op een wetenschappelijk niveau nog steeds bezighoud met dezelfde basale vraag uit mijn jeugd.  

  De belangrijkste motivatie voor mijn onderzoek naar de oorzaken voor de continuering van het 

geweld in de Nigerdelta is de grote mate van onenigheid in de wetenschap over het uitbreken en voortduren 

van (intra-statelijke) conflicten. Ook in de praktijk werd mij dit duidelijk toen ik in 2010 als stagiair werkzaam 

was op de Nederlandse ambassade in Nigeria. In deze periode heb ik met meerdere personen gesproken op 

diverse niveau’s en van verschillende achtergronden. Hoewel stabiliteit in de regio nagenoeg door iedereen 

als de belangrijkste doelstelling werd aangewezen, liepen de meningen uiteen over hoe dit bereikt zou 

moeten worden. Voorafgaand wil ik direct aangeven dat ik met deze scriptie niet de intentie heb om een 

definitief antwoord te geven voor het huidige conflict. Met behulp van een gedegen onderzoek naar de 

(historische) feiten, tracht ik echter een bijdrage te leveren aan het huidige aanbod van analyses over de 

crisis in de Nigerdelta.  

 Afsluitend zou ik het voorwoord willen gebruiken om de mensen te bedanken die mij hebben 

geholpen dit onderzoek tot een goed einde te brengen. Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn 

scriptiebegeleider, de heer dr. P.A.M. Malcontent, voor zijn kritische kanttekeningen en aangename en 

professionele ondersteuning tijdens het gehele proces. Tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan mijn ouders, 

vriendin en vrienden voor hun hulp, onaflatende vertrouwen en enthousiasme. 

 

Victor de Boer 
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Inleiding 
 
Very rarely do 'new wars' involve regular armies on both sides […]. An important consequence of this is that 
the distinction between war, organised crime and large-scale violations of human rights is largely blurred.1 
             

           João Gomes Porto 
 
Met de val van de Berlijnse Muur in 1989 kwam een conflict ten einde dat de wereld bijna een halve eeuw in 

zijn greep hield. In het kielzog van de Koude Oorlog werd door velen aangenomen dat dreigingen voor de 

internationale vrede en veiligheid aanzienlijk zouden afnemen en dat de wereld zou profiteren van, wat later 

bekend zou staan als, het 'vredesdividend'. Dit bewoog politiek-filosoof Francis Fukuyama zelfs om deze 

neo-liberalistische overwinning te bestempelen als het 'einde van geschiedenis'.2 De euforie bleek echter 

van korte duur.   

 Onderzoek naar gewapende conflicten spitsten zich in de Koude Oorlog grotendeels toe op oorlogen 

tussen verschillende landen, ofwel inter-statelijke conflicten. Kwesties zoals nucleaire afschrikking, 

machtsverhoudingen, allianties en de wapenwedloop kregen prioriteit boven burgeroorlogen of andere 

kleinschalige conflicten. Uit onderzoek blijkt echter dat het aantal gewelddadige conflicten binnen staten, 

ofwel intra-statelijke conflicten, tussen 1950 en 1990 enorm is toegenomen.3 Dit is voor een groot deel als 

gevolg van de vacuüm die na de Koude Oorlog ontstond door het wegvallen van onvoorwaardelijke steun 

van de Verenigde Staten en de Sovjet Unie aan ontwikkelingslanden.4 De nieuwe realiteit van de post-Koude 

Oorlog wereld veroorzaakte een fundamentele verschuiving in de analyse van oorlog en gewapende 

conflicten. Desalniettemin bleken de academische wereld en beleidsmakers in het Westen  grotendeels niet 

voorbereid te zijn op het analyseren van etnisch-nationalisme, religieus fundamentalisme, schaarste van 

grondstoffen, vredeshandhaving en humanitaire interventie. Hoewel veel vooruitgang is geboekt, is het beeld 

van de onderzoeken naar gewapende conflicten nog altijd versnipperd. We zien veel tegenstrijdige of elkaar 

uitsluitende theorieën.5  

 De complexiteit en hardnekkigheid van intra-statelijk geweld bemoeilijken de zoektocht naar 

mogelijke oplossingen voor deze conflicten. In tegenstelling tot conventionele conflicten hebben 'nieuwe' 

intra-statelijke conflicten vaak geen precies begin, aangezien in de overgrote meerderheid geen formele 

oorlogsverklaringen zijn uitgesproken. De conflicten zijn dynamisch, kunnen tientallen jaren duren en worden 

uitgevochten door los georganiseerde groepen met weinig of geen centrale autoriteit. Vaak zijn meer dan 

twee bevolkingsgroepen bij de strijd betrokken, alsmede externe partijen die de uitkomst trachten te 

beïnvloeden door middel van financieringen en in veel gevallen door het geven van directe militaire steun.6 

Een klimaat van armoede, sociaal onrecht en een slecht functionerende overheid maken dat bij deze 

conflicten de scheidingslijn tussen onrecht, hebzucht, vrijheidsstrijders, criminaliteit en terrorisme langzaam 

                                                
1 J.G. Porto, 'Contemporary Conflict Analysis in Perspective', in: J. Lind en K. Sturman (ed.), Scarcity and Surfeit: The Ecology of 

Africa’s Conflicts (Pretoria 2002), 5.  
2 Ibidem, 3. 
3 J. S. Levy, 'Big Wars, Little Wars, and Theory Construction',International Interactions: Empirical and Theoretical Research in 

International Relations 16:3 (1990), 219 
4  Porto, 'Contemporary Conflict Analysis in Perspective', 3-4. 
5 U. Ukiwo, 'Conflicts and Development in the Niger Delta', in: K.K. Aaron en D. George (ed.), Placebo as Medicine: The Poverty of 

Development Intervention and Conflict Resolution Strategies in the Niger Delta Region of Nigeria (Port Harcourt 2010), 42-43. 
6 K. Ballentine en H. Nitzschke, 'Beyond Greed and Grievance: Policy Lessons from Studies in the Political Economy of Armed 

Conflict', International Peace Academy Policy Report (2003), 2. 
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vervaagt.7 In dit licht heeft de vraag waarom een conflict voortduurt meer relevantie gekregen dan onderzoek 

naar de oorspronkelijke oorzaken voor het uitbreken van het geweld.8  

 Een prototypisch voorbeeld van een complex en hardnekkig intra-statelijk conflict, is de huidige crisis 

in de olierijke Nigerdelta regio van Nigeria. Al ruim twintig jaar zijn overheid, multinationale 

oliemaatschappijen en lokale milities verwikkeld in een strijd om zelfbeschikking en het beheer van 

natuurlijke grondstoffen.9 Dit literatuuronderzoek zal zich concentreren op het conflict in het volkrijkste land 

van Afrika. Daarbij zal worden gepoogd om, in de wirwar van tegenstrijdige en elkaar uitsluitende theorieën, 

de belangrijkste oorzaken van een alsmaar voortdurend conflict inzichtelijk te maken. Om dit te 

bewerkstelligen zal ik mij voornamelijk concentreren op de achterliggende motivaties van 

rebellenbewegingen in de Nigerdelta. Aangezien gewapende groeperingen niet in een vacuüm opereren, is 

het echter niet wenselijk om de ogen geheel te sluiten voor de andere belangrijke actoren in het conflict. Om 

deze reden zal tevens stilgestaan worden bij wat de wisselwerking is met de Nigeriaanse overheid en 

multinationale oliemaatschappijen. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt: Is de continuering van 

het huidige conflict in de Nigerdelta voornamelijk het gevolg van economische hebzucht of vormen de 

grieven van de lokale bevolking de belangrijkste motivatie?  

 De relevantie van mijn vraagstelling ontleent zich aan de actualiteit van het conflict en het gebrek 

aan consensus in de wetenschap bij het analyseren van intra-statelijk geweld. Het is, vooropgesteld, niet 

mijn intentie om een definitief waardeoordeel te vellen over het conflict in de Nigerdelta. Evenmin heb ik de 

pretentie met mijn onderzoek een 'steen der wijzen' voor conflictpreventie in de Nigerdelta te vinden. Een 

dynamisch en complex conflict met meerdere geweldsuitbarstingen verspreid over verschillende periodes, 

verdient een zorgvuldig uiteengezette analyse. Om deze reden zal ik mij hoofdzakelijk concentreren op de 

factoren die dominant zijn voor de continuering van het conflict. Het onderzoek moet vervolgens als lens 

dienen waardoor de praktijk kritisch beschouwd kan worden. Dit onderzoek dient uiteindelijk als een 

aanvulling op het huidige aanbod van -vaak sterk verdeelde- analyses over de crisis in de Nigerdelta.10 

Tevens hoop ik dat dit onderzoek een aanvulling kan bieden op het huidige onderzoek naar intra-statelijk 

geweld in het algemeen.11  

 

In de zoektocht naar de belangrijkste oorzaken van intra-statelijke conflicten zijn verschillende benaderingen 

te onderscheiden. Bij de twee belangrijkste stromingen worden conflicten benaderd vanuit de hebzucht van 

strijdende partijen of juist vanuit diepliggende grieven zoals ongelijkheid en discriminatie: het greed-

grievance debat. Dit wetenschappelijke debat zal in dit onderzoek fungeren als theoretisch kader waartegen 

de dagelijkse realiteit van het conflict in de Nigerdelta kan worden afgezet.  

 Etniciteit en (groeps)identiteit worden door veel aanhangers van de grievance-theorie gebruikt om te 
                                                
7 Porto, 'Contemporary Conflict Analysis in Perspective', 3-4.  
8 L. Owugah, 'State's Violent Response Strategy to the Niger Delta Conflict: Resolution or Containment?', in: K.K. Aaron en D. 

George (ed.), Placebo as Medicine: The Poverty of Development Intervention and Conflict Resolution Strategies in the Niger Delta 
Region of Nigeria (Port Harcourt 2010), 180. 

9 M. Watts, 'Sweet and Sour', in: M. Watts (ed.), Curse of the Black Gold. 50 Years of Oil in the Niger Delta (New York 2008), 40.  
10 Zie voor onderzoeken over het conflict in de Nigerdelta: E. Courson, M. Watts, U. Ukiwo, V. Ukaogo, L. Owugah, T. O'Neill, C.I. Obi, 

A. Ikelegbe, O. Ibeanu, U. Engel, O. Douglas, I.A. Badmus, L.A. Afinotan of V. Ojakorotu. Verder zijn belangrijke rapporten 
geschreven door: Amnesty International, Council on Foreign Relations, Human Rights Watch, International Crisis Group of het 
United Nations Development Program Nigeria.  

11 Zie voor onderzoeken over de oorzaken van intra-statelijke conflicten: K. Ballentine, H. Nitzschke, K. Waltz, F. Stewart, I. de Soysa, 
J.D. Fearon, M.L. Ross, D.J.D. Sandole, J.G. Porto, S.M. Murshed, M.Z. Tadjoeddin, J.S. Levy, C. Cramer, P. Collier, A. Hoeffler, D. 
Rohner, E. Azar.  
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verklaren hoe factoren, zoals ongelijkheid, tot de uitbraak en continuering van conflicten kunnen leiden. 

Edward Azar kan gezien worden als een van de belangrijkste grievance-vertegenwoordigers. Hij bepleitte 

eind jaren zeventig dat strijd voortkomt uit discriminatie en sociale uitsluiting.12 De beroving van menselijke 

basisbehoeften als veiligheid en sociale rechtvaardigheid zou leiden tot onvrede en uiteindelijk conflict: “The 

source of protracted social conflict is the denial of those elements required in the development of all peoples 

and societies, and whose pursuit is a compelling need in all […] The real source of conflict is the denial of 

those human needs that are common to all and whose pursuit is an ontological drive in all”.13 Een andere 

belangrijke grievance-aanhanger is Ted Robert Gurr. In de jaren zeventig ontwikkelde Gurr het concept 

relatieve deprivatie, dat hij definieerde als de kloof tussen wat mensen willen en wat ze daadwerkelijk 

kunnen krijgen: het verschil tussen verwachtingen en gratificatie. Goede onderwijsprestaties verhogen de 

ambities van jongeren, maar kunnen tegelijkertijd tot frustratie en agressie leiden als zij werkloos blijven.14  

In het verlengde van relatieve deprivatie introduceerde Frances Stewart in 2000 het concept horizontale 

ongelijkheid. Net als bij relatieve deprivatie staat de ontevredenheid over ongelijkheid centraal bij intra-

statelijke conflicten. Het gaat hier echter niet om de perceptie van ongelijkheid, maar om meetbare 

ongelijkheid tussen verschillende groepen van een economische, sociale of politieke aard.15   

 Aanhangers van de greed-theorie kijken niet naar groepen, maar naar individuen die op grond van 

een afweging tussen kosten en baten voor henzelf een bepaalde beslissing kunnen maken. Deze 

benadering wordt ook wel de 'Rational Choice Theory' genoemd.16 Binnen de greed-theorie houdt dit in dat 

iemand voor geweld zal kiezen als dat volgens hem (financieel) de beste uitkomst lijkt te zijn. De hebzucht 

verklaring is ontwikkeld door econoom en voormalig hoofd van de Wereldbank Paul Collier. Etnische 

ongelijkheid, sociale uitsluiting en andere grieven spelen volgens greed-aanhangers geen of een 

ondergeschikte rol. Hoewel Collier enigszins is teruggekomen op het verwerpen van grieven als geheel, blijft 

hij betogen dat hebzucht de belangrijkste oorzaak vormt voor het uitbreken en continueren van conflicten. In 

samenwerking met Anke Hoeffler en Dominic Rohner benadrukt hij dat waar opstand en rebellie haalbaar en 

-belangrijker- winstgevend zijn, er altijd voor geweld gekozen zal worden. Hoewel het discours van strijdende 

partijen vaak gestoeld is op sociaal en cultureel onrecht, zal de werkelijke motivatie altijd hebzucht zijn.17 Het 

is daarom aan de internationale gemeenschap om de economische prikkels van de betrokken partijen zoveel 

mogelijk weg te nemen om langdurige conflicten te voorkomen. Hoewel Collier's stellingname hem op veel 

kritiek kwam te staan, is zijn theorie zeer invloedrijk in politieke kringen en heeft deze een grote rol gespeeld 

bij conflictpreventie en ontwikkelingssamenwerking. Zo zijn vredesmissies van de Verenigde Naties (VN) bij 

intra-statelijke conflicten in Angola, Sierra Leone en de Democratische Republiek Congo grotendeels 

geconstrueerd op basis van het greed-paradigma.18  

 

                                                
12 Porto, 'Contemporary Conflict Analysis in Perspective', 19-20. 
13 E. Azar, 'Protracted International Conflicts: Ten Propositions'  in: J. Burton en  F. Dukes (ed.), Conflict: Readings in Management and 

Resolution  (New York 1990), 146. 
14  Murshed en Tadjoeddin, 'Reappraising the Greed and Grievance Explanations for Violent Internal Conflict', 16. 
15 F. Stewart, 'Horizontal Inequalities and Conflict: An Introduction and Some Hypotheses', in: F. Stewart (ed.), Horizontal Inequalities 

and Conflict. Understanding Group Violence in Multiethnic Societies (Houndmills Basingstoke 2008), 7-8. 
16 S.M. Murshed en M. Z. Tadjoeddin, 'Reappraising the Greed and Grievance: Explanations for Violent Internal Conflict', Microcon 

Research Working Paper 2 (2007), 2-3. 
17 P. Collier, 'Economic Causes of Civil Conflict and their Implications for Policy', Department of Economics, Oxford University (2006), 

2-3. 
18 Ballentine en Nitzschke, 'Beyond Greed and Grievance', 4. 
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Het zuidelijk gelegen deltagebied van Nigeria beslaat een oppervlakte van ongeveer 70.000 vierkante 

kilometer en bestaat uit negen olie-producerende deelstaten. De regio wordt beschouwd als het grootste 

drasland van Afrika en bevat tevens een van de drie grootste mangrovebossen ter wereld. Het gebied heeft 

een bevolking van ongeveer 30 miljoen en kan met veertig verschillende etnische minderheden, ruim 13.000 

nederzettingen en maar liefst 250 gesproken talen en dialecten, gekenmerkt worden als een etnisch 

mozaïek.19 Naast een enorme etnische- en biodiversiteit, is de Nigerdelta de thuisbasis van Nigeria's olie en 

gas rijkdommen. Sinds de ontdekking van olie in 1956 door het Nederlands-Britse Shell, produceert Nigeria 

dagelijks 1.6 miljoen vaten olie.20 Het is hiermee de grootste olie-exporteur van het Afrikaanse continent en 

tevens de achtste olie-exporteur in de wereld. In economische termen vertegenwoordigt de Nigerdelta 

gemiddeld 79,5 procent van de totale overheidsinkomsten en 97 procent aan buitenlandse deviezen.21 De 

olie-industrie in de Nigerdelta wordt zowel door de regering van Nigeria aangestuurd, alsmede door 

dochterondernemingen van oliemaatschappijen zoals Shell, Eni, Chevron, Total en ExxonMobil. Het West-

Afrikaanse land dat zich in 1971 aansloot bij de Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC), heeft 

over de afgelopen jaren een geschatte 600 miljard dollar aan olieopbrengsten opgestreken.22  

 In de afgelopen decennia hebben de bewoners van de Nigerdelta paradoxaal genoeg weinig 

gemerkt van de immense oliewelvaart. In tegendeel, de regio wordt gekenmerkt door extreme armoede en 

een verwoeste leefomgeving. Een groot deel van de bevolking bevindt zich dan ook onder de armoedegrens 

van twee dollar per dag. Een recent rapport van de United Nations Development Program (UNDP) over de 

menselijke ontwikkeling in de Nigerdelta stelde dat “poverty has become a way of life due to economic 

stagnation, unemployment, poor quality of life due to shortages of essential goods and facilities, an 

unhealthy environment and government insensitivity.”23 De grootschalige milieuverontreiniging in het gebied 

komt voort uit de exploratie naar en productie van olie. Geschat wordt dat zich tussen 1976 en 1996 meer 

dan 60.000 olielekkages hebben voorgedaan, wat gelijk staat aan ruim twee miljoen vaten olie.24 Een rapport 

van Amnesty International uit 2009 stelt dat zo'n 60 procent van de bevolking afhankelijk is van de natuurlijke 

omgeving van de regio: “The damage from oil operations is chronic and cumulative, and has acted 

synergistically with other sources of environmental stress to result in a severely impaired coastal ecosystem 

and compromised the livelihoods and health of the region’s impoverished residents”.25  Daarnaast 

concludeerde het UNDP-rapport: “A critical issue in the delta is not only the increasing incidence of poverty, 

but also the intense feeling among the people that they ought to do far better given the enormous resources 

flowing from their region.”26 

 In de afgelopen 25 jaar is onvrede in de Nigerdelta langzaam uitgegroeid tot een guerilla-conflict 

waarbij jaarlijks honderden mensen de dood vinden. Het conflict is ontstaan uit grote sociale bewegingen    

die claimden voor de rechten van lokale gemeenschappen te vechten. De frequentie en felheid van de 

                                                
19 Watts, 'Sweet and Sour', 40.  
20 International Crisis Group, 'Nigeria: Seizing the Moment in the Niger Delta' (2009), 2.  
21 United Nations Development Program Nigeria Nigeria, 'Niger Delta Human Development Report' (2006), 1. 
22 C. I. Obi, 'What happens to us after they suck out all the wealth from our lands? Globalisation, Environment and Protest Politics in 

Nigeria', Politeia 28:1 (2009), 91-92. 
23 UNDP Nigeria, 'Niger Delta Human Development Report', 36. 
24 L. A. Afinotan en V. Ojakorotu, 'The Niger Delta Crisis: Issues, Challenges and Prospects', African Journal of Political Science and 

International Relations, Vol. 3:5 (2009), 194-195. 
25 Amnesty International, 'Nigeria: Petroleum, Pollution and Poverty in the Niger Delta', (2009), 14.  
26 UNDP Nigeria, 'Niger Delta Human Development Report', 35. 
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gewelddadigheden is met de komst van de rebellenbeweging Movement for the Emancipation of the Niger 

Delta (MEND) in 2005 toegenomen. De gewapende groeperingen richten zich vooral op het ontwrichten van 

de olie-industrie, maar ook de overheid vormt een belangrijk doelwit. Dit heeft onder andere geleid tot een 

stijging van de mondiale olieprijzen en een miljardenverlies voor de Nigeriaanse overheid en 

oliemaatschappijen.27 Hoewel sommige groepen aangeven voor de rechten van de bewoners van de regio te 

strijden, zijn tal van groepen betrokken bij criminele activiteiten zoals ontvoering, oliediefstal en illegale olie- 

en wapenhandel.28 Er zijn meerdere pogingen ondernomen om de crisis te beslechten, maar de effectiviteit 

daarvan laat zeer te wensen over en lijkt de kern van het conflict te missen. De International Crisis Group 

(ICG)29, omschreef het ontbreken van een duidelijke en realistische overheidsstrategie als een belangrijke 

reden voor de continuering van geweld.30 De door MEND opgeëiste aanslag op 1 oktober 2010 in de 

hoofdstad Abuja waarbij tientallen doden vielen, laat zien dat een definitieve oplossing voor het conflict 

geenszins nabij is.31   

 
Dit onderzoek zal uitsluitend gebruik maken van primaire en secundaire literatuur. Onder primaire literatuur 

reken ik officiële rapporten en onderzoeken van non-gouvermentele en intergouvermentele organisatie.  De 

secundaire literatuur in dit onderzoek omvat gepubliceerde wetenschappelijke artikelen die onderworpen zijn 

aan collegiale toetsing (peer review). Zonder pretentie van volledigheid biedt deze literatuur mijns inziens de 

noodzakelijke wetenschappelijke onderbouwing om sluitende conclusies te maken. Om het belang en de 

reikwijdte van mijn vraagstelling te kunnen beantwoorden, zal in het eerste hoofdstuk een uiteenzetting 

volgen van het theoretische kader van dit onderzoek, namelijk het greed-grievance debat. Door de 

verschillende theorieën en begrippen uiteen te zetten en vervolgens in te gaan op kritiek en relevantie, wordt 

een eerste stap gemaakt naar een analyse van het conflict in de Nigerdelta. Tevens zal dit hoofdstuk 

gebruikt worden om duidelijkheid te scheppen over hoe termen en begrippen zich tot elkaar verhouden, 

welke conclusies hieraan worden verbonden en welke definities gehanteerd worden voor de rest van de 

scriptie. In hoofdstuk twee zal worden ingegaan op de oorsprong van het conflict in de Nigerdelta. Tegen de 

achtergrond van het greed-grievance debat zal in dit hoofdstuk de golf van geweld in de jaren ‘90 centraal 

staan en antwoord worden gegeven in hoeverre deze geweldsescalatie heeft bijgedragen aan de 

langdurigheid van het huidige conflict. Het derde en laatste hoofdstuk zal ingaan op de continuering van 

gewelddadigheden en stilstaan bij de opkomst van MEND. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de 

dynamiek van het huidige conflict, waarbij de focus wordt gelegd op de partijen die belang hebben bij het in 

stand houden van het conflict. Het hoofdstuk moet antwoord geven in hoeverre de huidige rebellengroepen 

in de Nigerdelta criminele organisaties zijn met een eigen economische agenda of daadwerkelijk voor het 

leed van de bevolking strijden. Kan er gesproken worden van een strijd tegen ongelijkheid en sociale 

uitsluiting, is het hebzucht die de regio in haar greep houdt, of spelen andere belangrijke factoren een rol?  

                                                
27 Council on Foreign Relations, 'Understanding the Armed Groups of the Niger Delta', (2009), 3-5. 
28 A. Ikelegbe, 'The Economy of Conflict in the Oil Rich Niger Delta Region of Nigeria', African and Asian Studies 5:1 (2006), 24. 
29 De International Crisis Group is 's werelds grootste onafhankelijke niet-partijgebonden bron van informatie en advies op het  gebied 

van conflictmanagement en conflictpreventie. De organisatie brengt advies uit aan overheden en intergouvernementele organisaties 
zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank. – http://www.crisisgroup.org. 

30 ICG, 'Nigeria: Seizing the Moment in the Niger Delta', 2.  
31 A. Nossiter, 'Nigerian Government Searches for Culprits Behind Bombings', International Herald Tribune, 5/10/2010. 
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1. Greed versus grievance: een theoretisch kader  
 
The debate that continues to occupy […] scientists is whether conflict is produced by selfless opposition to 
tyranny or whether tyranny derives from the vanities of a few men.32 

    
Indra de Soysa 

 
1.1 Conflictonderzoek  
 
Na het einde van de Koude Oorlog heeft zich een verschuiving voorgedaan in de wijze waarop intra-

statelijke conflicten geanalyseerd worden. Aanvankelijk werden burgeroorlogen en andere kleinschalige 

conflicten vaak verklaard tegen de achtergrond van het discours van die tijd. Vanuit de Neomarxistische 

school, de dependencia theorie en de wereldsysteem-theorie, werden conflicten veelal over één kam 

geschoren en kregen labels opgeplakt als klassenstrijd, de emancipatie van boeren of revolutionaire 

bewegingen. De oorzaken van een of twee conflicten in Zuidoost-Azië werden gegeneraliseerd en gevat in 

theorieën die alle andere conflicten moesten verklaren. Het gevaar van een dergelijke methode was dat de 

afwezigheid van een conflict vaak (onterecht) werd gelijkgeschakeld met het ontbreken van objectief onrecht 

in een land.33  

 Na de Koude Oorlog keerden steeds meer wetenschappers en beleidsmakers zich tot de 

verschillende groepen die betrokken waren bij gewapende conflicten. Om zelfbeschikking, onafhankelijkheid 

en afscheiding te verklaren, werden oorzaken niet meer op een systematisch niveau gezocht, maar op het 

niveau van lokale actoren en achtergronden. Deze verbreding van het onderzoeksterrein maakte het 

onderzoek echter ook meer gecompliceerd. Conflicten die voorheen steevast werden weggezet als 

burgeroorlog, werden nu opgesplitst in verschillende typen conflicten zoals genocide, revolutie of rebellie 

tegen de staat, afscheidingsconflicten en geïnternationaliseerde oorlogen.34 Met de uitbreiding van de 

typologie van intra-statelijk geweld, ontstond tevens een breder scala van risicoverhogende factoren zoals 

grondgebied, etniciteit en religie, natuurlijke grondstoffen, marktwerking en wraak. In een poging om orde in 

de chaos van conflictonderzoek te scheppen, werd steeds vaker gestreefd naar een 'magische' alles 

verklarende formule voor conflictpreventie.35 De verbreding van het onderzoeksterrein leidde echter tot een 

grote verscheidenheid van concepten en theorieën. Professor en politicoloog Kalevi Holsti omschrijft  de 

verdeeldheid in het hedendaagse onderzoek naar conflicten als volgt: “For the most part, the causes of war 

remain as obscure as ever. Modern research has left a trail of uncertainty, partial clues, contradiction, and 

continued mystery”.36 
 Binnen de leer van internationale betrekkingen draaien discussies over conflictonderzoek veelal om 

het 'level-of-analysis', ofwel het niveau van de analyse. De niveau-analyse benadering werd oorspronkelijk 

uitgedacht door Kenneth Waltz en gepresenteerd in zijn invloedrijke 'Man, the State and War' dat in 1959 

werd uitgegeven.37 Waltz was van mening dat een kritische evaluatie van conflicten langs drie belangrijke 

                                                
32 I. de Soysa, 'Paradise is a Bazaar? Greed, Creed, Grievance and Governance', World Institute for Development Economics 

Research (2001), 1. 
33 Ibidem, 2-3. 
34 Ukiwo, 'Conflicts and Development in the Niger Delta', 37-39.  
35 Porto, 'Contemporary Conflict Analysis in Perspective', 6.  
36 Ibidem, 1. 
37 K. Waltz, Man, the State and War: A Theoretical Analysis (New York 2001), 14.  
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hoofdlijnen diende te verlopen. Hij noemde deze de 'images of international relations'. De drie categorieën 

betroffen het individuele beeld, het beeld van de natiestaat, en tenslotte het beeld van het statenstelsel. In 

Waltz' optiek hadden conflicten niet één, maar meerdere oorzaken. Om conflicten echt te kunnen 

doorgronden was het daarom essentieel om een combinatie van de drie niveaus of beelden te gebruiken. 

Onderzoek naar hoe deze verschillende niveaus zich tot elkaar verhielden  was volgens Waltz van cruciaal 

belang.38 Meer recentelijk is Dennis Sandole met een empirische versie van Waltz' niveau-analyse gekomen. 

Sandole onderscheidt net als Waltz drie categorieën, namelijk het niveau van besluitvorming, het 

maatschappelijke niveau en het trans-maatschappelijke niveau. Ook hier ligt de kern van de niveau-analyse 

benadering in het voorkomen van een tunnelvisie bij onderzoek naar de oorzaken en continuering van 

conflicten.39 Karen Ballentine en Heiko Nitzschke gaan ook in op de hedendaagse benaderingen van de 

oorzaken van gewapende conflicten. Om een 'rebel-centric' of 'state-centric' benadering te voorkomen die 

zich enkel richt op de besluitvorming van rebellen of van de staat, is het van belang elk conflict-niveau te 

analyseren.40  

 Wat de niveau-analyse benadering duidelijk maakt, is dat bij intra-statelijk geweld niet uitgegaan kan 

worden van slechts één oorzaak of één niveau. Dit leidt enkel tot een incompleet beeld van de 

oorspronkelijke oorzaken en -belangrijker- de continuering van een conflict. Hoewel het bij een conflict als in 

de Nigerdelta aantrekkelijk is om verklaringen enkel te zoeken in de motivaties van de mensen die 

daadwerkelijk de wapens oppakken, is het daarom essentieel om tevens stil te staan bij de andere actoren in 

het conflict. Gewapende milities opereren immers niet in een vacuüm en worden in conflicten dagelijks 

blootgesteld aan invloedrijke factoren die bepalend kunnen zijn voor het handelen van een groepering.41 

Tegen deze achtergrond kan hardhandig overheidsoptreden bijvoorbeeld een averechts effect hebben en 

juist tot geweldsescalatie leiden. Aan de andere kant kan de perceptie van schijnbare straffeloosheid, 

bijvoorbeeld als gevolg van het uitblijven van ontwikkeling in een conflictgebied, criminaliteit stimuleren. 

Deze factoren kunnen stuk voor stuk invloed hebben op de loop en duur van een conflict en dienen  

zorgvuldig geanalyseerd te worden. Hoewel de focus van dit onderzoek nog steeds ligt op de 

rebellenbewegingen van de Nigerdelta, zal de wisselwerking met de Nigeriaanse overheid en de 

multinationale oliemaatschappijen daarom eveneens een cruciale rol innemen.   

 Een ander belangrijk aspect bij intra-statelijk geweld is de duur van het conflict. Intra-statelijke 

conflicten zijn vaak zeer langdurig en kunnen na periodes van relatieve rust weer oplaaien en escaleren. 

Zoals ik in de inleiding heb aangeven is het bij dit soort langdurige conflicten van belang om niet alleen te 

kijken naar waarom een conflict is uitgebroken, maar vooral naar waarom het voortduurt. Sandole heeft zich 

bij zijn onderzoek naar de oorzaken van intra-statelijk geweld daarom tevens op de levenscyclus van 

conflicten gericht.42 In zijn optiek is het essentieel om onderscheid te maken tussen het uitbreken van een 

conflict en het conflict als proces. Dit laatste houdt in dat het conflict na een bepaalde periode zelf de 

belangrijkste bron kan worden van zijn eigen voortzetting en langdurigheid: “Conflict-as-startup conditions is 

seen to generate conflict-as-process, and once process comes to characterise conflict, it does not matter 

                                                
38 Waltz, Man, the State and War, 236. 
39 D.J. D. Sandole, Capturing the Complexity of Conflict. Dealing with Violent Ethnic Conflicts of the Post-Cold War Era (London, New 

York 1999), 178. 
40 Ballentine en Nitzschke, 'Beyond Greed and Grievance', 3-4. 
41 Porto, 'Contemporary Conflict Analysis in Perspective', 17-18. 
42 Sandole, Capturing the Complexity of Conflict (London, New York 1999), 74-75 
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how (or when) the conflict started”.43  

 Ook in de Nigerdelta lijkt het conflict een dynamiek aangenomen te hebben waar de oorzaken voor 

de continuering van het conflict belangrijker zijn geworden dan de oorspronkelijke oorzaken. Om deze reden 

richt dit onderzoek zich vooral op de oorzaken voor de continuering van het geweld. Hier dient echter de 

kanttekening te worden geplaatst dat aangezien strijdende partijen zich vaak beroepen op hun 

oorspronkelijke motieven voor geweld, het onmogelijk en niet wenselijk is om hier geheel de ogen voor te 

sluiten. In de volgende paragrafen van dit theoretisch kader zullen de belangrijkste theorieën en concepten 

betreffende intra-statelijk conflictonderzoek uiteen worden gezet. Er zal worden stilgestaan bij de 

ontwikkeling van deze benaderingen, de kritiek die erop bestaat en de specifieke relevantie van de theorieën 

voor dit onderzoek.  

 
1.2 De katalysator van conflicten 
 
Bij hedendaags onderzoek naar intra-statelijke conflicten wordt onderscheid gemaakt tussen grofweg twee 

typen conflicten. Deze typen zijn respectievelijk 'etnische conflicten' en 'conflicten om natuurlijke 

hulpbronnen'. Dit verschil komt overeen met de twee belangrijkste stromingen binnen conflictonderzoek, 

namelijk hebzucht en grieven. Etniciteit wordt door veel aanhangers van de grievance-theorie gebruikt om te 

verklaren hoe identiteit, ongelijkheid en ander onrecht tot conflicten kunnen leiden. Greed-aanhangers zijn 

daarentegen van mening dat de afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen de kans op conflicten verhoogt 

en geweld vooral voortkomt uit opportunisme.44 Hoewel beide benaderingen zich concentreren op de 

uitbraak van conflicten, staat de continuering hiervan eveneens centraal. Bij grievance-aanhangers zal de 

nadruk liggen op het wegnemen van ongelijkheid en ander onrecht, terwijl voorstanders van de greed-

theorie eerder de nadruk zullen leggen op economische diversificatie en andere stimulansen om 

economische groei te bewerkstelligen. Om het belang van beide benaderingen inzichtelijk te maken zal deze 

paragraaf stilstaan bij de oorsprong en daarmee de fundamenten van beide theorieën.  

 In de jaren ‘90 werd het begrip 'etnisch conflict' de meest populaire uitdrukking om burgeroorlogen te 

verklaren. De classificatie etniciteit riep echter meer vragen op dan deze beantwoordde. Hoe konden 

uiteenlopende conflicten in Bosnië en Herzegovina, Sri Lanka en Rwanda immers op een zelfde manier 

verklaard worden? De belangrijkste wetenschappelijke benaderingen van etniciteit zijn te vinden in drie 

stromingen: primordialisme, instrumentalisme en constructivisme.45 De primordialisten zien in etniciteit een 

biologische en natuurlijke karaktereigenschap. Binnen iedere maatschappij bestaan bepaalde fundamentele, 

irrationele verbintenissen tussen mensen die gebaseerd zijn op religie, cultuur of taal. Etniciteit is verankerd 

in de biologie en kan daarom niet door iedereen worden overgenomen. Voorstanders van instrumentalisme 

zien etniciteit juist als een gefabriceerd, contextueel afhankelijk en onderhandelbaar aspect van 

groepsidentiteit. Het is een middel of 'instrument' om een -vaak materialistisch- doel te realiseren. 

Instrumentalisten richten zich om deze reden vooral op de inzet van etnische elites bij het ombuigen van 

nationalistische ideologieën naar een eigen politieke agenda.46   

 Uit de twee uiteenlopende benaderingen van etniciteit is geleidelijk een derde stroming ontstaan, 
                                                
43 Sandole, Capturing the Complexity of Conflict (London, New York 1999), 129. 
44 Murshed en Tadjoeddin, 'Reappraising the Greed and Grievance Explanations for Violent Internal Conflict', 3. 
45 Porto, 'Contemporary Conflict Analysis in Perspective', 7-8. 
46 Ibidem, 7-8. 
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namelijk het constructivisme.47 Constructivisme bouwt deels voort op het instrumentalisme in die zin dat  

etniciteit beschouwd wordt als het product van een sociaal interactief proces. Tegelijkertijd zet het zowel het 

instrumentalisme als het primordialisme op zijn kop: niet zozeer wat een etnische groep tot actie drijft, maar 

de vervaardiging of 'constructie' van een etnische identiteit wordt nu het voorwerp van onderzoek.48 In plaats 

van zich te concentreren op de doelen van elites, zijn constructivisten van mening dat etniciteit een sociale 

identiteit is die door groepen wordt geconstueerd als een collectieve reactie op discriminatie, overheersing of 

uitsluiting. Het is deze aanname die bij grievance-aanhangers centraal staat om conflicten te verklaren 

vanuit het perspectief van grieven. Gurr benadrukt bijvoorbeeld dat groepsidentiteit (ofwel etniciteit) aan de 

basis staat van politieke mobilisatie. Conflicten komen volgens Gurr voort uit geïnstitutionaliseerde of 

algemeen geaccepteerde ongelijkheden tussen culturele groepen met betrekking tot status, welvaart en 

politieke machtsverhoudingen.49 Het is belangrijk om hier te onderstrepen dat economische motieven wel 

degelijk een cruciale rol spelen bij de grievance-theorie. Anders dan bij de greed-theorie, waarbij de 

mogelijkheid van zelfverrijking de belangrijkste motivatie voor geweld vormt, staat bij grievance-aanhangers 

het gevoel van onrecht over bijvoorbeeld economische ongelijkheid centraal. De groepsidentiteit maakt het 

vervolgens mogelijk om collectief over te gaan tot protest, opstand en zelfs geweld. Indien deze grieven niet 

worden weggenomen zal het conflict blijven voortduren en in intensiteit kunnen toenemen.50    

 Aan de andere kant van het debat over de oorzaken van intra-statelijk geweld bevinden zich de 

wetenschappers die de nadruk leggen op de rol van natuurlijke hulpbronnen. De oorzaken van het uitbreken 

en continuering van conflicten, met name in ontwikkelingslanden, worden hiermee in macro-economische 

termen geschetst. Hoewel de rol van natuurlijke hulpbronnen bij gewelddadige conflicten al tientallen jaren 

het onderwerp van onderzoek is, zijn de meeste onderzoeken aanvankelijk gericht op de schaarste van 

grondstoffen.51 Zo gaf Thomas Homer-Dixon in 2000 aan dat aantasting van het milieu tot schaarste van 

grondstoffen zal leiden en daardoor uiteindelijk tot conflicten: “Many developing countries face increasingly 

complex, fast-moving, and interacting environmental scarcities. […] Consequently, environmental scarcity 

sometimes helps to drive society into a self-reinforcing spiral of violence, institutional dysfunction, and social 

fragmentation.52 Kumar Rupesinghe en Sanam Naraghi Anderlini geven in hun onderzoek aan dat stagnatie, 

een langdurige daling van inkomens, een ongelijke groei en een oneerlijke verdeling van grondstoffen 

geweld kunnen uitlokken.53 Na de eeuwwisseling ontstonden echter steeds meer onderzoeken die gericht 

waren op de toe-eigening van natuurlijke grondstoffen in landen waar sprake was van een overvloed aan 

bodemschatten. De fundamentele oorzaken voor het uitbreken en continueren van conflicten moesten niet 

worden gezocht in grieven zoals etnische discriminatie, ongelijkheid of ander onrecht, maar hoofdzakelijk in 

de economische agenda's van militante groeperingen en daarmee in hebzucht. Natuurlijke hulpbronnen 

konden immers fungeren als bron van inkomsten voor strijdende partijen en zouden daarmee tevens 

relevant zijn voor het verklaren van de duur van een conflict. De toegang tot grondstoffen die makkelijk te 

                                                
47 Porto, 'Contemporary Conflict Analysis in Perspective', 7. 
48 R. Väyrynen, Towards a Theory of Ethnic Conflicts and their Resolution (Notre Dame 1994), 8.  
49 Murshed en Tadjoeddin, 'Reappraising the Greed and Grievance Explanations for Violent Internal Conflict', 16. 
50 Porto, 'Contemporary Conflict Analysis in Perspective', 7-8. 
51 Ibidem, 8. 
52 I. de Soysa, 'The Resource Curse: Are Civil Wars Driven by Rapacity or Paucity?' in: M. Berdal en D.M. Malone (ed.), Greed and 

Grievance: Economic Agendas in Civil War (Londen 2000), 114-115. 
53 K. Rupesinghe en S. Ni. Anderlini, Civil Wars, Civil Peace. An Introduction to Conflict Resolution (London 1998), 32-33. 
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stelen zijn, zouden machtsverhoudingen kunnen verschuiven in het voordeel van militair inferieure 

opstandelingen. Ook zouden bodemschatten dermate winstgevend kunnen zijn, dat rebellen eerder profijt 

zouden hebben van geweld dan van vrede. Om de vermeende stimulans van de overvloed van grondstoffen 

voor rebellen te omschrijven werd de term 'honey pot effect' in het leven geroepen. Ook werd steeds vaker 

gesproken over de vloek van de bodemschatten, ofwel de 'resource curse'.54 Middels het onderzoek van 

Paul Collier en Anke Hoeffler uit 2000 werd intra-statelijk geweld voortaan verklaard door opportunisme en 

hebzucht:  

 
“The discourse on conflict tends to be dominated by group grievances beneath which intergroup hatreds lurk, 
often traced back through history. I have investigated statistically the global pattern of large-scale civil conflict 
since 1965, expecting to find a close relationship between measures of these hatreds and grievances and 
the incidence of conflict. Instead, I found that economic agendas appear to be central to understanding why 
civil wars start. Conflicts are far more likely to be caused by economic opportunities than by grievance”.55 
 
In het onderzoek van Collier en Hoeffler werd een model gebruikt dat gericht was op het 

verwachtingspatroon van de strijdende partijen. De gedachte was dat indien de verwachte voordelen van 

opstand op zouden wegen tegen de kosten hiervan, er altijd voor het conflict gekozen zou worden. De 

auteurs ontdekten op basis van empirische methodiek dat de kans op het ontstaan van conflicten aanzienlijk 

kleiner werd bij hogere inkomens per hoofd. Wat de continuering van conflicten betreft, werd geconstateerd 

dat de voorspelde duur van gewapende conflicten langer zal zijn wanneer inkomens laag zijn. Met deze 

constatering toonde het onderzoek aan dat intra-statelijke geweld een typisch fenomeen is dat zich 

voornamelijk in ontwikkelingslanden voordoet.56 Ten aanzien van natuurlijke hulpbronnen concludeerden de 

auteurs dat de aanwezigheid hiervan een aantrekkende kracht heeft op rebellengroepen en het risico op een 

conflict daarmee verhoogt. Hier voegen de auteurs aan toe dat er altijd een relatie zal zijn tussen de 

potentiele voordelen van een overwinning en de noodzakelijke duur van oorlogsvoering om dit te bereiken.57  

Ten slotte concludeerden Collier en Hoeffler dat landen met grote etnisch-linguïstische verschillen niet per se 

vatbaarder zijn voor oorlog. De kans op een langdurige burgeroorlog is juist groter wanneer een 

samenleving is gepolariseerd in twee grote groepen.58 In 'Doing well out of War' uit 2000 geeft Collier het 

volgende aan: “The evidence on the causes of conflict points to economic factors as the main drivers of 

conflict. The combination of large exports of primary commodities, low education, a high proportion of young 

men and economic decline between them drastically increase risks. Greed seems more important than 

grievance”.59 Met deze woorden ontketende zich in academische kringen rond de eeuwwisseling het greed 

versus grievance debat, waarbij beide partijen elkaars aannames bekritiseerden. Ballentine en Nitzschke 

omschrijven de polarisering van opvattingen als volgt: “Much of the academic debate on the economic 

causes of contemporary armed conflict has become polarized around the greed versus grievance dichotomy, 

juxtaposing “loot-seeking” with “justice-seeking” rebellions, and, more generally, the significance of economic 

                                                
54 Soysa, 'The Resource Curse', 114.  
55 P. Collier, 'Doing Well out of War: An Economic Perspective', in: M. Berdal en D.M. Malone (ed.), Greed and Grievance: Economic 

Agendas in Civil War (Londen 2000), 69. 
56 P. Collier en  A. Hoeffler, 'On Economic Causes of Civil War', Oxford Economic Papers 50 (1998), 568. 
57 Ibidem, 566. 
58 Collier en Hoeffler, 'On Economic Causes of Civil War', 568-569.  
59 Collier, 'Doing Well out of War', 90.  
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versus socio-political drivers of civil war”.60 De volgende paragrafen zullen ingaan op de ontwikkeling van de 

twee theorieën, de kritiek die erop bestaat en de vraag of de theorieën nog steeds toepasbaar zijn bij het 

verklaren van het uitbreken en vooral het voortduren van intra-statelijk geweld.  
 
1.3 Greed-theorie: ontwikkeling, kritiek en relevantie  
 
De stellingname dat opportunisme en hebzucht de belangrijkste factoren vormen bij het verklaren van intra-

statelijke conflicten, is in populariteit gegroeid door het empirische onderzoek van Collier en zijn collega's. 

Hebzucht wordt bij deze onderzoeken benaderd op basis van de beschikbaarheid van of overvloed aan 

natuurlijke hulpbronnen. Gewelddadigheden komen voort uit de hebzucht van een rebellenbeweging, waarbij 

hebzucht altijd om de mogelijkheden en kansen van de strijdende groepen draait. Collier en Hoeffler 

onderscheiden bij deze mogelijkheden drie belangrijke componenten: financiering, werving en geografie.61 

De meest gebruikelijke bron van inkomsten voor rebellen is volgens Collier de toe-eigening van natuurlijke 

hulpbronnen, donaties van een sympathieke diaspora en bijdragen van buitenlandse overheden of van 

multinationale bedrijven met belangen in de regio. Met werving wordt gedoeld op de mogelijkheid om delen 

van de bevolking zo ver te krijgen om de wapens op te pakken en voor de rebellen te strijden. De werving in 

een land wordt vergemakkelijkt wanneer een groot deel van de bevolking bestaat uit jonge werkloze 

mannen, er endemische armoede heerst en er slecht of geen onderwijs wordt genoten. Met  geografie wordt 

het type landschap bedoeld dat gunstig is voor het ontstaan van rebellenbewegingen. Zo zijn bossen of een 

bergachtig terrein met veel toevluchtsoorden ideaal voor rebellen die vaak een kat en muis spel spelen met 

regeringstroepen.62  

 Centraal bij Collier en Hoeffler's empirische onderbouwing van de greed-hypothese staat echter de 

rol van primaire grondstoffen in de economische structuur van een land. De financiering van een conflict is 

daarmee belangrijker dan het ronselen van mensen of het type landschap. Natuurlijke hulpbronnen vormen 

volgens Collier en Hoeffler de 'buit' voor rebellen en staan bij het onderzoek centraal om hebzucht of 

criminaliteit als motivatie voor intra-statelijk geweld te onderstrepen: “We have interpreted this as being due 

to the opportunities such commodities provide for extortion, making rebellion feasible, and perhaps even 

attractive”.63 De achterliggende grondgedachte van hun benadering is de 'Rational Choice Theory'. Deze 

theorie gaat ervan uit dat mensen rationeel en egoïstisch zijn. Mensen maken een individuele keuze op 

grond van een afweging tussen de kosten en baten van een bepaalde beslissing. Volgens de theorie zullen 

individuen dus hun kansen berekenen om daar vervolgens naar te handelen. Dit betekent dat iemand voor 

een conflict zal kiezen als dat volgens hem de beste uitkomst lijkt te zijn.64 Om te achterhalen of een 

(ontwikkelings)land kans loopt op een intra-statelijk conflict, wordt de afhankelijkheid van natuurlijke 

hulpbronnen gemeten. De gedachte is dat hoe groter de afhankelijkheid is, des te groter de kans op het 

honey pot effect zal zijn en daarmee op intra-statelijk geweld. De kans dat deze conflicten voortduren wordt 

groter wanneer landen niet in staat zijn om hun economieën te diversificeren. Deze kansberekening wordt 

gemeten door te kijken in hoeverre de export van primaire grondstoffen zich verhoudt ten aanzien van het 

                                                
60 Ballentine en Nitzschke, 'Beyond Greed and Grievance', 2. 
61 P. Collier en A. Hoeffler, 'Greed and Grievance in Civil War', Oxford Economic Papers 56 (2004), 588. 
62 Collier en Hoeffler, 'Greed and Grievance in Civil War', 588-589. 
63 Ibidem, 588. 
64 Murshed en Tadjoeddin, 'Reappraising the Greed and Grievance Explanations for Violent Internal Conflict', 2-3. 
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Bruto Binnenlands Product (BBP) van een land.65 
 De bevindingen van Collier en Hoeffler hebben veel impact gehad op 

ontwikkelingssamenwerkingsbeleid ten aanzien van conflictpreventie in ontwikkelingslanden. Naast de grote 

invloed van de empirische bevindingen bij overheden en media, kwamen de verschillende greed-

onderzoeken van Collier en zijn collega's ook onder vuur te liggen. De controverse over het verband tussen 

natuurlijke hulpbronnen en de greed-hypothese ging voornamelijk over de kwaliteit van de 

onderzoeksmethodiek.66 Zo geeft Indra de Soysa -in principe een aanhanger van de theorie- aan dat een 

belangrijk nadeel het ontbreken van een institutionele component is. Er wordt volgens De Soysa te weinig 

aandacht besteed aan het besluitvormingspatroon van de overheid: “Institutional factors can fashion the 

opportunity costs of fighting and solve collective action problems for maintaining peace. While per capita 

wealth and the growth rate capture some aspects of state capacity and governance, the model is perhaps 

underspecified with regard to modeling collective action for peace”.67  

De rol van zwakke overheden en bijbehorende besluitvorming bij het ontstaan en voortduren van 

conflicten is tevens het onderwerp van onderzoek van Michael Ross. Kenmerkend voor zwakke staten is 

volgens Ross de afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen wat het land tot een rentenierstaat maakt. Door 

de inkomens van hulpmiddelen wordt de heffing van belastingen vaak opgeschort waardoor de stimulans 

wegvalt om het maatschappelijk middenveld te ontwikkelen. Aan de ene kant hebben burgers die geen 

belasting hoeven te betalen minder mogelijkheid of stimulans om de overheid te bekritiseren of controleren. 

Anderzijds zullen overheden die bij de gratie van natuurlijke hulpbronnen bestaan, weinig stimulans hebben 

om stabiele en betrouwbare bureaucratische structuren te ontwikkelen. Volgens Ross is daarom eerder een 

verband te vinden tussen zwakke staten en natuurlijke hulpbronnen dan tussen het opportunisme van een 

rebellenbeweging en de aanwezigheid van natuurlijke hulpbronnen.68 James Fearon bood in 2005 misschien 

wel de grootste uitdaging voor Collier en Hoeffler's onderzoek. Met behulp van nieuwe empirische gegevens 

concludeerde Fearon dat de relatie tussen de export van primaire grondstoffen en conflicten minder robuust 

is dan aanvankelijk werd gedacht. Ook Ross onderbouwt deze aanname en geeft als voorbeeld dat hoewel 

de afhankelijkheid van bijvoorbeeld olie kan gekoppeld worden aan het ontstaan van een conflict, het niets 

zegt over de continuering hiervan. Net als Ross, is Fearon van mening dat de relatie tussen een zwakke 

staat en de afhankelijkheid van primaire grondstoffen, de doorslag geeft bij intra-statelijke conflicten.69 

 Ondanks de felle kritiek die Collier en zijn collega's in de afgelopen jaren op de greed-hypothese 

ontvingen, waren zij niet van plan het bijltje erbij neer te gooien. Om de kritiek op het ontbreken van robuuste 

data over het voortduren van conflicten tegen te gaan, kwam Collier in samenwerking met Hoeffler en Måns 

Söderbom in 2004 met een onderzoek toegespitst op de continuering van intra-statelijk geweld. Ook hier 

werd echter de nadruk gelegd op de economische motieven van rebellenbewegingen: “If the gross costs of 

rebellion to the rebel group are low (low opportunity costs for recruits) and if rebel revenues during conflict 

are high (high commodity prices), rebels may be better off than prior to the conflict and therefore under little 

                                                
65 Collier en Hoeffler, 'Greed and Grievance in Civil War', 588-589. 
66 Murshed en Tadjoeddin, 'Reappraising the Greed and Grievance Explanations for Violent Internal Conflict', 9. 
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pressure to reach a settlement”.70 Verder concludeerden de auteurs dat een laag inkomen per hoofd en een 

hoge ongelijkheid zullen leiden tot verlenging van een conflict. De bevindingen bevestigden wederom de rol 

van hebzucht op een empirische wijze, maar nu gericht op de persistentie van intra-statelijk geweld.71 In 

samenwerking met Hoeffler en Rohner presenteerde Collier in 2007 een nieuwe variant van hun voorgaande 

onderzoek waarbij de nadruk niet meer enkel kwam te liggen op hebzucht, maar ook werd gekeken naar 

grievance-overwegingen zoals ongelijkheid en sociale uitsluiting. Dit culmineerde in de feasibility-hypothese 

waarbij de haalbaarheid van conflicten centraal stond: “The feasibility hypothesis proposes that where 

rebellion is materially feasible it will occur. The agenda of the rebel group is determined by the preferences of 

the social entrepreneur leading whichever organization is the first to occupy the niche”.72 Bij de hypothese 

maken de auteurs onderscheid tussen twee oorzaken voor intra-statelijke conflicten, namelijk de 

haalbaarheid van en motivatie achter conflicten. Motivatie kan vervolgens onderverdeeld worden in twee 

varianten, namelijk hebzucht en grieven. De auteurs geven aan dat ondanks de kritiek op voorgaande 

onderzoeken, de resultaten nog steeds overeind staan. Dit gaat met name over de rol van economische 

factoren bij intra-statelijk geweld zoals het niveau, de groei en de structuur van inkomens.73 Hoewel meer 

aandacht aan grieven wordt besteed, blijft dit enkel ter ondersteuning van hebzucht: “While the greed model 

is superior, some elements of the grievance model are likely to add to its explanatory power”.74 Toch 

beargumenteerde Collier in een paper uit 2006 dat het zinloos is om het discours van rebellen bij een conflict 

onder een loep te leggen. Rebellenbewegingen opereren als georganiseerde misdaad, maar hebben in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld de maffia wel belang bij goede publieke relaties om acties te kunnen blijven 

financieren en mensen te kunnen blijven ronselen.75 Om deze reden is het volgens Collier essentieel om 

altijd van de feiten uit te gaan: 

 
When the main grievances -inequality, political repression, and ethnic and religious divisions- are measured 
objectively, they provide little or no explanatory power in predicting rebellion. […] By contrast, economic 
characteristics -dependence on primary commodity exports, low average incomes, slow growth, and large 
diasporas- are all significant and powerful predictors of civil war. […] Hence, it is these factors that determine 
viability rather than objective grievances that are the true 'root causes' which conflict prevention must 
address if it is to be successful.76   
 
Murshed en Tadjoeddin zijn echter van mening dat het uitgangspunt van het nieuwe onderzoek nagenoeg 

ongewijzigd is gebleven: “If feasibility is about opportunity, greed is also about opportunity. The basic 

arguments and empirical evidence are much the same as before”.77 Hoewel enige concessies zijn 

aangebracht, kan daarmee gezegd worden dat de greed-hypothese, in vernieuwde en minder stellige vorm, 

nog steeds bestaat en onderwerp van discussie is. Om deze reden blijft de hypothese onontbeerlijk bij 

onderzoek naar de naar de oorzaken van intra-statelijke conflicten.  
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1.4 Grievance-theorie: ontwikkeling, kritiek en relevantie  
 
In de context van burgeroorlogen of ander intra-statelijk geweld worden grieven, zoals sociale uitsluiting of 

systematische ongelijkheid binnen een samenleving, vaak omschreven als een drang naar gerechtigheid.  

Zoals in paragraaf 1.2 duidelijk werd gemaakt staat etniciteit aan de oorsprong van de grievance-theorie. 

Centraal bij etniciteit -en daarmee grieven- staan de concepten identiteit en groepsvorming.78 Zo wordt 

gedacht dat het nut van een individu in een samenleving verband houdt met zijn identiteit en vooral met de  

positie die hij inneemt in de sociale pikorde van een samenleving. Grievance-aanhangers zijn van mening 

dat een individu zijn gedrag zal baseren op bepaalde normatieve vormen van gedrag die passend zijn bij zijn 

groepsidentiteit. Dit gedrag kan door andere groepen als afwijkend worden gezien. Echter, afwijkend gedrag 

binnen een groep kan ook tot sancties lijden. Op deze manier kunnen etnische identiteiten, of deze nu op 

ras, taal of religie zijn gebaseerd, vanwege de sociale controle zorgen voor groepsformaties, collectieve 

mobilisatie en daarmee georganiseerd geweld. Om deze reden kan ook het voortduren van intra-statelijke 

conflicten volgens grievance-aanhangers niet verklaard worden zonder eerst naar de aanwezigheid van 

scheve verhoudingen tussen gemeenschappen te kijken.79  

 Zoals in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk naar voren kwam, richten analisten zich steeds meer  

op de verschillende niveaus van conflicten om intra-statelijk geweld te verklaren. Met name de verschillende 

strijdende groepen en hun motivaties staan centraal bij deze aanpak. Edward Azar kan worden gezien als 

één van de grondleggers van de grievance-theorie en geeft -in schril contrast met Collier's greed-hypothese- 

aan: “The most useful unit of analysis in protracted social conflict situations is the identity group – racial, 

religious, ethnic, cultural and others […] The real source of conflict is the denial of those human needs that 

are common to all and whose pursuit is an ontological drive in all”.80 Azar is van mening dat menselijke 

basisbehoeften zoals veiligheid, gemeenschappelijke erkenning en sociale rechtvaardigheid voor veel 

mensen niet onderhandelbaar zijn. In zijn onderzoek uit 1990 geeft Azar aan dat intra-statelijk geweld niet    

in materiële termen gevat mag worden zoals de toe-eigening van natuurlijke hulpbronnen. Het is 

daarentegen essentieel om te begrijpen hoe mensen zichzelf organiseren wanneer ze zich bedreigd voelen 

door een andere groep. Om de processen van collectieve mobilisatie te begrijpen, is het  daarom van belang  

naar het gedrag en de interactie van de strijdende groepen te kijken.81  

 Een belangrijk concept dat dit gegeven op een wetenschappelijk basis tracht aan te tonen is de notie 

van 'relatieve deprivatie'.82  De benadering die door Gurr en James Davies werd ontwikkeld, geeft aan dat 

het gevoel van beroving en achtergesteldheid de belangrijkste factoren zijn bij het ontstaan van grieven en 

het mobiliseren van collectieve groepen. In de kern van grieven ligt het idee van niet-gerealiseerde 

verwachtingen. Volgens Davies zorgt de kloof tussen wat mensen willen en wat ze daadwerkelijk krijgen 

voor politiek geweld. Deze discrepantie tussen verwachtingen en gratificatie zorgt voor gefrustreerde 

gevoelens en ervaringen die intens en geconcentreerd genoeg zijn om voor opstand of revolutie te zorgen. 

Politieke repressie en het onvermogen om deze grieven weg te nemen zal leiden tot de verlenging en 

intensivering van een conflict: “Evidence suggest that severe state repression is more likely to prolong and 
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intensify conflict than to suppress it”.83 Causaliteit tussen grieven en conflicten wordt gezocht in de 

rechtvaardiging van collectief geweld, omdat verondersteld wordt dat dit zal leiden tot een betere situatie. De 

overtuiging van een intrinsieke rechtvaardigheid van geweld biedt een motiverende stimulans voor dergelijk 

gedrag. Dit formuleerde Gurr in de volgende hypothese die centraal staat in zijn invloedrijke boek 'Why Men 

Rebel': “The potential for collective violence varies strongly with the intensity and scope of relative 

deprivation among members of a collectivity”.84  

 Hoewel relatieve deprivatie door velen wordt beschouwd als een belangrijke oorzaak van intra-

statelijke conflicten, is de theorie door greed-aanhangers veelvuldig bekritiseerd. Zelfs Porto, die niet gezien 

kan worden als een voorstander van de greed-theorie, geeft aan: “The point here is not to concur with the 

relative deprivation approaches’ claim of having uncovered the critical causal factor at the root of collective 

violence. In fact, deprivation, either absolute or relative, is no guarantee that groups will pursue their goals 

using violent behaviour. […] the evidence on relative deprivation’s role is by no means decisive”.85 

Krachtigere kritiek kwam echter van greed-voorstanders. De Soysa is bijvoorbeeld van mening dat grieven 

en ongelijkheid geenszins in causaal verband kunnen worden gebracht met conflicten. Het discours van 

ongenoegen over ongelijkheid heeft volgens haar dan ook niets te maken met de weerbarstige realiteit van 

intra-statelijk geweld.86 De belangrijkste argumentatie hiervoor is dat grote groepen mensen moeilijk 

collectief voor geweld te mobiliseren zijn om onrecht of ongelijkheid te bestrijden.87 Wederzijds wantrouwen 

en het feit dat niet iedereen even hard voor de zaak zal 'strijden', maar wel de vruchten wil plukken van het 

beoogde resultaat van een opstand, maken collectieve mobilisatie vrijwel onmogelijk. Dit laatste wordt ook 

wel het free-rider dilemma, ofwel meelift-dilemma, genoemd.88 Hieraan toevoegend schetst Collier nog een 

ander probleem, namelijk het feit dat opstandelingen klein beginnen en de kans op winst daarmee tevens 

kleiner is: “Small rebellions face all the costs and risks of punishment without much prospect of achieving 

justice. Obviously, however, rebellions have to start small before they can become large. It is quite possible 

that many people would be willing to join a large rebellion but that nevertheless it does not occur, because 

only few people are willing to join a small rebellion and so it does not scale up”.89 

 Meer recentelijk introduceerde Frances Stewart het concept 'horizontale ongelijkheid'. Hoewel er 

veel overeenkomsten zijn met relatieve deprivatie, richt horizontale ongelijkheid zich op de ongelijkheid 

tussen groepen in plaats van de ongelijkheid binnen een homogene samenleving. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt op basis van etniciteit, religie of linguïstische verschillen. Het gaat Stewart niet om de perceptie van 

ongelijkheid (zoals bij relatieve deprivatie), maar om meetbare ongelijkheid van economische, sociale of 

politieke aard.90 Hoewel Stewart aangeeft dat individuele motivaties voor geweld (zoals hebzucht) belangrijk 

zijn, geeft ze aan dat mensen in de eerste plaats worden gemotiveerd door hun groepsidentiteit: “Group 

identities can potentially provide the basis for violent conflict mobilization whether they are primarily own-

constructed identities – when they may be used to motivate people to demand rights and to rebel – or 
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identities constructed by the state or other groups – when they may be used to discriminate against (and 

sometimes fight against) particular groups”.91 Stewart maakt bij horizontale ongelijkheid onderscheid tussen 

vier factoren die tevens van belang zijn bij het verklaren van de duur van conflicten: politieke participatie, 

economische aspecten, sociale aspecten en culturele status. Ongelijkheid bij politieke participatie 

concentreert zich op elk niveau van de overheid. Bij economische aspecten moet men denken aan de mate 

van toegang tot de activa in een land, de omvang van de werkgelegenheid en de hoogte van inkomens. De 

factor sociale aspecten omvat de toegang tot sociale diensten als onderwijs, gezondheidszorg en sanitaire 

voorzieningen. Ten slotte concentreert Stewart zich bij culturele status op de mate waarin een samenleving 

de gebruiken van een culturele groep erkent.92 Bij elk van deze factoren geldt dat indien horizontale 

ongelijkheid onveranderd blijft, een conflict moeilijker te beslechten valt. Hoewel horizontale ongelijkheid een 

relatief nieuw concept is en nog geen consensus bestaat over een maatstaf voor metingen, verklaren 

Murshed en Tadjoeddin in hun onderzoek dat horizontale ongelijkheden veel invloed hebben gehad op 

conflicten in Nepal en Indonesië93: “Despite the paucity of data on horizontal inequality, reasonable proxies 

show that it does matter in explaining conflict onset in a cross-section of countries, in contrast to the earlier 

assertions by many that inequality was immaterial to conflict risk”.94 Ondanks de kritiek vanuit de hoek van 

de greed-aanhangers, toont dit aan dat onderzoek naar grieven zoals ongelijkheid en sociale uitsluiting van 

belang blijft bij onderzoek naar het uitbreken en de continuering van intra-statelijke conflicten.  

 
1.5 Synthese en sociaal contract  
 
In de hitte van de strijd tussen de twee elkaar uitsluitende theorieën, zou men bijna vergeten dat er ook 

wetenschappers zijn die pleiten voor een synthese. In een onderzoek over de burgeroorlog in Sri Lanka 

beargumenteert Benedikt Korf bijvoorbeeld dat hebzucht en grieven elkaar niet per se hoeven uit te sluiten: 

“There has been a tendency to understand greed and grievance in antagonistic terms of 'either-or', while the 

two may, in fact, be causally linked”.95 Hij gaat verder door te stellen dat het opportunisme van rebellen en de 

strijd van gemeenschappen tegen onrecht en ongelijkheid met elkaar verweven zijn. Beide benaderingen zijn 

dan ook van belang om de oorzaken en continuering van conflicten te kunnen verklaren.96 Volgens 

Christopher Cramer is het greed-grievance debat een veel te simplistische benadering van intra-statelijk 

geweld, die bovendien speculatief en misleidend is. Hij vindt greed-aanhangers als Collier erg eenzijdig en 

niet duidelijk in hun benadering. Volgens Cramer heeft deze theorie te weinig empirische ondergrond en zijn 

teveel vooronderstellingen discutabel of niet kloppend. Hij is dan ook van mening dat mensen niet zo 

rationeel en berekenend zijn ingesteld als de Rational Choice Theory doet geloven en dat wel degelijk 

andere motieven een rol spelen dan alleen hebzucht.97  Hoewel beargumenteerd kan worden dat Cramer 

vooral een tegenstander is van Collier's greed-hypothese en niet zozeer van grievance-argumentaties, is het 

in zijn optiek verstandiger om gedurende de loop van het conflict te kijken naar de interactie tussen hebzucht 
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en grieven: “I am suggesting that the roots of conflict do lie in political economy, but that this involves 

investigating the changes in social relations and material conditions within which individuals act [...]”.98  

 Ook zijn er wetenschappers die van mening zijn dat hebzucht en grieven alleen onvoldoende 

verklaring bieden voor de oorzaken en continuering van intra-statelijke conflicten.  Murshed en  Tadjoeddin 

zien de aanwezigheid van een 'sociaal contract' tussen de staat en haar burgers als de belangrijkste factor 

voor conflict bestendiging: “Violent conflict is unlikely to take hold if a country has a framework of widely-

agreed rules, both formal and informal, that govern the allocation of resources, including resource rents, and 

the peaceful settlement of grievances”.99  De afbreuk van het sociaal contract komt door het ontbreken van 

economische groei in ontwikkelingslanden, aangezien dit de voorwaarde schept waarin geweld 

aantrekkelijker wordt en een conflict in stand kan worden gehouden. Een lage groei zorgt tevens voor 

eenzijdige economieën die vatbaarder zijn voor schokken in de wereldeconomie en afhankelijker van 

internationale ontwikkelingshulp. Een stabiel fiscaal stelsel vergroot de werkbaarheid van het sociaal 

contract. Dit valt echter enkel te realiseren indien de verdeling van overheidsuitgaven en belastingen eerlijk 

verlopen, of ten minste niet dermate oneerlijk dat het voor sommige groepen aantrekkelijker wordt om zelf 

het heft in handen te nemen.100 De auteurs zijn van mening dat hedendaagse intra-statelijke conflicten 

eerder ontstaan en voortduren door het niet nakomen van expliciete of impliciete afspraken over de 

verdeling van de winst van natuurlijke hulpbronnen, dan dat er helemaal geen akkoorden bestaan. Op deze 

manier leidt de afbreuk van een sociaal contract niet alleen tot onvrede en geweld, maar ook tot een situatie 

waar geweld voor sommige groepen (financieel) aantrekkelijker wordt dan vrede.101 Murshed en Tadjoeddin 

benadrukken echter de rol die zowel hebzucht als grieven blijven spelen: “The state is increasingly perceived 

to exercise favouritism in public spending and to tax unjustly. These circumstances can also promote greed-

based motivations aimed at controlling natural resources. [...] the breakdown of the social contract [...] is also 

crucial in transforming grievances into collective violence”.102  

 

Conclusie  
Het debat rond de rol van hebzucht en grieven bij het uitbreken en de continuering van grootschalig intra-

statelijk geweld is vandaag de dag minder gepolariseerd dan aan het begin van dit decennium. Terwijl 

sommige wetenschappers zich steeds meer richten op de interactie tussen de twee theorieën, komen 

andere auteurs tot de conclusie dat er meer factoren van belang zijn bij de verklaring van conflicten. De rode 

draad door dit wetenschappelijk debat blijft echter de verdeeldheid van percepties over hoe conflicten 

geanalyseerd dienen te worden. Zoals dit hoofdstuk heeft aangetoond blijven voorstanders van de greed-

hypothese achter hun belangrijkste aannames staan. Dit geldt ook voor grievance-aanhangers die nog 

steeds van mening zijn dat onrecht en ongelijkheid tot frustraties en daarmee collectief geweld leiden. 

Kortom, het greed-grievance debat blijft relevant bij het onderzoek naar intra-statelijk geweld. Het 

belangrijkste doel van dit hoofdstuk was het theoretisch kader van dit onderzoek op een conceptuele wijze 

inzichtelijk te maken. Door de verschillende theorieën en begrippen uiteen te zetten en vervolgens in te gaan 
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op kritiek en relevantie, is de eerste stap gemaakt naar een analyse van het conflict in de Nigerdelta. De 

volgende stap is de werkelijke analyse waarbij vanuit het oogpunt van grieven 'relatieve deprivatie' en  

'horizontale ongelijkheid' centraal zullen staan. Collier´s greed-hypothese zal in dit onderzoek model staan 

voor het verklaren dan wel verwerpen van de oorzaken van het conflict vanuit het oogpunt van hebzucht. 

Zoals ik eerder aangaf is het niet mijn intentie om een pleidooi voor hebzucht dan wel voor grieven te 

houden, maar om antwoord te geven op de vraag welke factoren dominant zijn bij het in stand houden van 

het conflict. Om deze reden zullen de ogen niet worden gesloten voor onderzoek dat pleit voor een 

middenweg en/of andere factoren zoals de afbreuk van het sociaal contract. Met deze insteek zal getracht 

worden om het uiterst hardnekkige conflict in de Nigerdelta zo zorgvuldig mogelijk te ontrafelen. 
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2. Oorsprong     

 
Remember your seventy year-old grandmother who still farms before she eats; remember your poverty-
stricken people; remember too your petroleum which is being pumped out daily from your veins, and then 
fight for your freedom.103  

 
   Isaac Adaka Boro, Niger Delta Volunteer Service, 1966 

 
2.1 De oliefactor   
 
De vondst van olie in de Nigerdelta kan gezien worden als het absolute beginpunt van het conflict.  In 1956 

werd in een klein dorp genaamd Oloibiri de eerste olieput geslagen, die in hetzelfde jaar van gebruik al goed 

bleek te zijn voor 5000 vaten ruwe olie. Oliemaatschappij Shell, verantwoordelijk voor de vondst van de 

oliebron, sloeg hierop nog eens 17 olieputten in de omgeving van Oloibiri. De oliebron heeft in een 

levensloop van twintig jaar ruim twintig miljoen vaten ruwe olie geproduceerd.104 Het dorp dat geboorte gaf 

aan de Nigeriaanse olie-industrie wordt vandaag de dag echter gekenmerkt door armoede en verwaarlozing 

en als metafoor gezien voor het gehele conflict in de Nigerdelta.105 Omdat de rol van natuurlijke grondstoffen 

als centraal wordt gezien bij zowel het uitbreken als het continueren van geweld, zal deze paragraaf nader 

ingaan op de rol van olie in de Nigerdelta. Tevens zal worden stilgestaan bij de impact van olie in de regio en 

met name bij het beleid van de Nigeriaanse overheid.   

 Intra-statelijk geweld in de Nigerdelta wordt door velen beschreven als een conflict over het beheer 

van grondstoffen. Sommige wetenschappers zijn van mening dat de kiem van het geweld al voor de 

dekolonisatie van Nigeria in 1960 werd gelegd.106 Aan de vooravond van Nigeria's onafhankelijkheid werd in 

1957 door koloniale mogendheid Groot-Brittannië de Willink Commissie opgericht. De belangrijkste taak van 

de commissie was het in kaart brengen van de angsten van minderheden over de aanstaande dekolonisatie. 

In het rapport van de commissie kwamen de risico's van armoede en de complexe etnische rivaliteit in de 

Nigerdelta naar voren. Gebieden die door de grootste minderheid in de regio, de Ijaw's,107 werden bevolkt, 

werden afgeschilderd als 'arm, achterlijk en verwaarloosd' en kregen de stempel 'special area'.108 Deze 

kwalificering stelde toekomstige overheden in staat meer controle over de gebieden uit te oefenen. Onder 

leiding van Sir Henry Willink, een voormalige Britse minister van volksgezondheid, oordeelde de commissie 

dat het onwezenlijk zou zijn om de koloniale verdragen in de regio op te heffen. Tot grote teleurstelling van 

de vele gemeenschappen in de Nigerdelta die op meer zelfbeschikking hadden gehoopt, werd geadviseerd 

om de macht te centraliseren bij de drie grootste etnische groepen109 van Nigeria. De focus van de 

commissie lag voornamelijk op de ontwikkeling van de regio. Echter, hoewel de commerciële productie van 

olie in dezelfde periode een opgang maakte, refereerde de commissie hier slechts vluchtig aan en 

ondermijnde hiermee de enorme potentie voor de regio. De Nigeriaanse regering volgde de 
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ontwikkelingsadviezen van het Willink-rapport op en richtte in 1963 de Niger Delta Development Board 

(NNDB) op. Hoewel de raad in het leven was geroepen om ontwikkeling in de regio te bevorderen, bleek de 

oprichting niets meer dan een pr-stunt en bezat deze raad in realiteit geen enkele macht.110  

  Met de onafhankelijkheid van Nigeria in 1960 was het nu aan de nieuwe federale overheid om de 

sociaal-economische welvaart evenals de persoonlijke en materiële veiligheid van haar volk te waarborgen. 

De ontdekking van olie in 1956 in Oloibiri bracht aanvankelijk veel vreugde en hoge verwachtingen met zich 

mee. Olie stelde de overheid (en oliemaatschappijen) in staat om kapitaal te accumuleren. De ontvangende 

gemeenschappen zagen het als een kans om toegang te krijgen tot basisvoorzieningen zoals een goede 

infrastructuur, elektriciteit, educatie, gezondheidszorg en drinkbaar water.111 Gezien de verwachte voordelen 

van de oliesector werd het door de gemeenschappen belangrijk geacht om aan alle wensen van de 

buitenlandse oliemaatschappijen te voldoen. Met de toename van de olieproductie nam echter ook het 

aantal olielekkages en andere vormen van milieuverontreiniging toe. Tussen 1976 en 1986 werden 

bijvoorbeeld 3005 olielekkages geregistreerd, goed voor 1.513.716 miljoen vaten olie.112 Ook bleken de 

meeste banen in de nieuwe olie-industrie vervuld te worden door de dominante etnische groepen afkomstig 

uit de niet-olieproducerende deelstaten van Nigeria. Gemeenschappen in de regio zagen beloftes in rook 

opgaan en gingen steeds vaker over tot het eisen van compensaties en infrastructurele ontwikkelingen.113 

De oliemaatschappijen waren echter overtuigd van onvoorwaardelijke staatssteun en gingen meestal 

lichtzinnig om met de claims uit de regio. De concrete stappen die de staat nam om het gemeenschappelijke 

belang met de oliemaatschappijen veilig te stellen, was het afkondigen van een groot aantal draconische 

wetten. De wetten maakten demonstraties en opstand illegaal en bewoners konden bij overtreding rekenen 

op straffen variërend van 21 jaar celstraf tot de doodstraf.114  

 In de jaren zeventig werd olie officieel de belangrijkste bron van welvaart in Nigeria. De industrie 

omvatte meer dan tachtig procent van de nationale inkomsten en negentig procent van de totale 

exportinkomsten. Als gevolg van machtscentralisatie door de elkaar opvolgende militaire regimes 

(gedomineerd door etnische meerderheden) in Nigeria, namen de opbrengsten voor de olie-producerende 

deelstaten sterk af.115 De verdeling van de olie-inkomsten over de verschillende deelstaten in de Nigerdelta 

werd bepaald door een verdelingsprincipe, dat in Nigeria bekend staat als de 'derivation formula'. Toen 

Nigeria gedurende de jaren vijftig grotendeels afhankelijk was van landbouw, hield dit in dat inwoners hun 

winsten niet hoefden af te dragen aan de overheid. Deze situatie veranderde in de jaren ‘60 toen het 

derivation percentage naar vijftig procent werd opgeschroefd. Dit hield in dat de helft van de oliewinst van 

een deelstaat uiteindelijk bij de centrale overheid terecht kwam. In 1970 werd het percentage dat in de regio 

terugkwam 45 procent, om verder te zakken naar twintig procent in 1975 en 1.5 procent in de jaren ‘90. 

Momenteel staat het derivation percentage op 13 procent.116 Steeds vaker bevonden de ‘olie-minderheden’ 

van de Nigerdelta zich in een positie waarin ze in toenemende mate afhankelijk werden van een 
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gecentraliseerde Nigeriaanse overheid en tegelijkertijd 'recht' hadden op een steeds kleiner aandeel van de 

olie die onder hun eigen voeten werd weggepompt.  Obi schrijft hier in zijn onderzoek het volgende over: “It 

fuelled a sense of grievance linked to the view that the distributive logic of the Nigerian State has been unfair 

to those who contribute most to its national purse”.117 

 Door de afnemende inkomsten streden steeds meer gemeenschappen onderling om een  alsmaar 

kleiner wordend olie-aandeel, waardoor verschillende etnische conflicten uitbraken. Het verstrekken van 

speciale extra rechten door de Nigeriaanse leiders aan olierijke inheemse gemeenschappen, kan gezien 

worden als een belangrijke katalysator voor deze onderlinge conflicten. Met de toebedeling van extra 

rechten stond Nigeria na de onafhankelijkheid voor de taak om te bepalen wie autochtoon in een gebied was 

en wie niet. Om toegang te krijgen tot olie-inkomsten, werden alle etnische groepen door een federaal 

mandaat 'gedwongen' om naar de deelstaat te verhuizen waar ze een meerderheid vormden.118 Toch leidde 

de collectivisatie van etnische minderheden aanvankelijk niet tot beter georganiseerde protestbewegingen.  

Aangezien het politieke landschap in Nigeria in de jaren zeventig werd gedomineerd door repressieve 

militaire regimes, lukte het de regionale elites niet om de grieven van gemeenschappen collectief te 

mobiliseren tot politiek protest tegen de overheid.119 De terugkeer naar een democratische regering in 1979 

leidde geheel onverwacht niet tot afname, maar juist tot een toename van betogingen tegen de 

marginalisering van de regio. Een nog grotere devaluatie van het principe van verdeling was hier de 

belangrijkste reden voor. De bewoners van de Nigerdelta voelden zich bedrogen aangezien de winnende 

National Party of Nigeria (NPN), die een aanzienlijk deel van de stemmen uit de regio had ontvangen, achter 

deze georkestreerde daad schuil ging. Hoewel het uitstapje naar een civiele regering van korte duur bleek, 

hielden de opeenvolgende militaire regimes de status quo van olie-inkomsten in stand. Op hetzelfde moment 

verdwenen de weinige inkomsten die de regio wel bereikten in de zakken van corrupte militaire leiders.120   

 Ongeacht de corruptie en repressie kwamen ook de militaire regimes in Nigeria tot het besef dat zij 

profijt zouden hebben van een stabiele Nigerdelta. Een stabiele regio betekende immers meer oliewinning 

en daarmee meer opbrengsten. Hoewel veelal weinig succesvol, zijn meerdere pogingen ondernomen om 

de erbarmelijke sociaal-economische omstandigheden in de regio te verbeteren. Deze situatie werd 

aanzienlijk bemoeilijkt omdat de olierijke gemeenschappen de federale regering (vaak terecht) als 

collaborateur met de oliemaatschappijen zagen.121 In 1988 reageerde militair leider Ibrahim Babangida op 

het dumpen van giftig afval door een Italiaans bedrijf, met de oprichting van het Federal Environmental 

Protection Agency (FEPA). FEPA kreeg de taak om nationale richtlijnen en normen voor milieubeheer vast te 

stellen en deze op naleving te controleren. Hoewel FEPA op een conceptueel niveau veelbelovend leek, 

lukte het niet om  milieuverontreiniging in de Nigerdelta tegen te gaan. Het falen van FEPA wordt door velen 

toegeschreven aan een te brede en dubbelzinnige taakomschrijving. FEPA's mislukking leidde tot de 

oprichting van de National Policy on Environment (NPE), dat niet alleen het milieu in de Nigerdelta moest 

beschermen, maar tevens de ontwikkelingsproblematiek van de regio diende aan te pakken. Net als FEPA 

bleek de NPE echter niet in staat beloftes waar te maken. Een grote stap naar het oplossen van de crisis in 
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de Nigerdelta werd  in 1992 gezet met de oprichting van de Oil Minerals Producing Areas Development 

Commission (OMPADEC). Hoewel OMPADEC over de middelen beschikte om de situatie te verbeteren, ging 

de organisatie gebukt onder corruptie en slecht management.122 Door constant falend overheidsbeleid op het 

gebied van ontwikkeling in de regio werd steeds vaker openbaar getwijfeld aan de oprechte wil van de 

federale regering om tot een definitieve oplossing te komen. Het is in deze context dat de gemeenschappen 

van de Nigerdelta de OMPADEC verwierpen en Ken Saro Wiwa de volgende uitspraak deed: “OMPADEC is 

illogically an insult and injury. If you have your money, why should the government set up a commission to 

run your money? They are treating us like babies here... OMPADEC is designed to bait us and destroy our 

will to resist injustice”.123 

 De vondst van olie wordt door velen gezien als een voorbode van ellende.124 Het bewoog de 

Venezolaanse politicus en grondlegger van de OPEC Juan Pablo Pérez Alfonzo zelfs tot de volgende 

uitspraak: “Ten years from now, twenty years from now, you will see: oil will bring us ruin… Oil is the Devil's 

excrement”.125 Een belangrijke kanttekening die hier gemaakt dient te worden, is dat hoewel olie vaak gelijk 

wordt geschakeld met een vloek, olie op zichzelf hier los van staat. Het gevaar van uitspraken over 'de vloek 

van de bodemschatten' is dat het de grotere boosdoeners zoals uitbuiting, corruptie en machtsmisbruik 

overschaduwt. Immers, is de Nigerdelta vervloekt vanwege olie of juist vanwege corruptie (of ongebreidelde 

winstmaximalisatie)? De ontwikkeling die de Nigerdelta vanaf de vondst van olie in 1956 heeft meegemaakt, 

is er een van uitbuiting, verwaarlozing en armoede. Zoals deze paragraaf heeft laten zien was het 

Nigeriaanse overheidsbeleid al vanaf de onafhankelijkheid in 1960 gericht op het accumuleren van zoveel 

mogelijk olie-inkomsten. Oliemaatschappijen werden als middel gezien om dit doel te bewerkstelligen en 

konden derhalve hun gang gaan. De ogen werden gesloten voor de marginalisering en uitbuiting van de 

regio. Kleinschalig protest werd middels draconische wetgeving en ijzeren vuist beantwoord. Aangezien de 

volgende paragrafen verder zullen ingaan op de opkomst van het grootschalige geweld in de regio, kan nog 

geen antwoord worden gegeven op de vraag of hier hebzucht of juist grieven achter schuilgingen. Wat uit de 

literatuur echter wel geconcludeerd kan worden is dat de condities voor langdurig intra-statelijk geweld, in de 

vorm van een repressieve gecentraliseerde staat en het zelfzuchtige karakter van het verdelingsprincipe van 

olie-winsten, in ieder geval duidelijk aanwezig waren. Daardoor ontstond er een ideale voedingsbodem voor 

het ontstaan van grieven en daarmee geweld, hetgeen zou pleiten voor de concepten relatieve deprivatie en 

horizontale ongelijkheid. De grote afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen in Nigeria kan echter tevens 

op een hebzucht gedreven conflict wijzen. Een belangrijke conclusie die in ieder geval wel getrokken kan 

worden is dat in de Nigerdelta duidelijk sprake is van een afbreuk van het sociaal contract tussen de staat en 

haar burgers. Murshed en Tadjoeddin zijn van mening dat intra-statelijk geweld eerder ontstaat door het niet 

nakomen van expliciete of impliciete afspraken, dan dat er helemaal geen akkoorden bestaan.126 De alsmaar 

toenemende uitholling van de derivation formula is hier een belangrijk bewijs voor. Ook de niet nagekomen 

beloftes van de Nigeriaanse staat en de oliemaatschappijen, al dan niet via mislukte commissies, over 

werkgelegenheid, infrastructuur en ontwikkeling kunnen als bewijs worden aangedragen. 
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2.2 Vreedzame opstand   
 
De etnische minderheden van de Nigerdelta waren al in de jaren vijftig verwikkeld in betogingen tegen de 

toenmalige koloniale overheid. De belangrijkste oorzaken hiervoor waren aanvankelijk de marginalisatie, 

verwaarlozing en uitsluiting door etnische meerderheden in Nigeria. De opkomst van de commerciële 

olieproductie in 1958 verhoogde de inzet en veranderde het protest van minderheden in een strijd om 

zelfbeschikking en een beter beheer van natuurlijke hulpbronnen.127 De vraag die centraal zal staan in deze 

paragraaf is in hoeverre hebzucht of grieven een rol speelden in het ontstaan van het intra-statelijke conflict. 

In de context van de centrale vraagstelling van dit onderzoek zal tevens antwoord worden gegeven op de 

vraag of de eerste vormen van verzet in de regio een bijdrage hebben geleverd aan de hardnekkigheid en 

langdurigheid van het conflict in de Nigerdelta.  

 De eerste vorm van gewelddadige opstand in de Nigerdelta ontstond in 1966 in Oloibiri en werd 

geleid door de politieagent Isaac Adaka Boro. Zes jaar na de onafhankelijkheid van Nigeria verklaarde Boro 

en een handvol opstandige Ijaw-boeren alle oliecontracten nietig. Oliemaatschappijen werd meegedeeld dat 

zij vanaf nu direct met zijn nieuwe bestuur moesten onderhandelen.128 Om de ernst van de zaak te 

benadrukken bliezen de rebellen de eerste olieput van Nigeria in Oloibiri op en riepen de onafhankelijkheid 

uit van de 'Niger Delta People's Republic'. De opstand, die later bekend zou komen te staan als de 'Twelve 

Day Revolution', werd hard neergeslagen door overheidstroepen. Boro ontsnapte aan de doodstraf door aan 

het begin van de Nigeriaanse burgeroorlog in 1967, de handen ineen te slaan met de federale overheid. Hij 

werd op 16 mei 1968 doodgeschoten, maar wordt vanwege zijn opstand tegen de staat door vele (Ijaw) 

rebellen nog steeds als held gezien. Gezegd kan worden dat de strijd hoofdzakelijk werd gevoerd om de 

oneerlijke machtsverhoudingen in de regio. De eis om meer oliecontrole was niet zozeer voor het eigen 

gewin van de rebellenbeweging zoals Collier's greed-hypothese veronderstelt, maar werd gebruikt als middel 

om meer zeggenschap in de regio af te dwingen en zodoende autonomie te realiseren.129 Ook het UNDP 

onderschrijft deze vaststelling en onderstreept dat de wortels van de opstand in de (economische) 

achterstelling van de regio liggen.130 In dit licht was het uitbreken van de eerste opstand in de Nigerdelta 

voornamelijk het gevolg van grieven als ongelijkheid en discriminatie en minder van opportunisme of 

hebzucht. Boro's opstand zou een voorproefje zijn op wat de regio ruim twintig jaar later te wachten zou 

staan.  

 Hoewel de Nigerdelta vanaf de onafhankelijkheid van Nigeria het toneel vormt van een bijna 

constante strijd tussen de staat en lokale gemeenschappen, nam de intensiteit en omvang van het protest in 

de jaren ‘90 enorm toe. De jaren ‘90 werden gekenmerkt door de opkomst van grote sociale bewegingen 

zoals de Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP) en het Ijaw National Congress (INC).131  

Een belangrijke verklaring hiervoor is te vinden in het feit dat door de internationale val van olieprijzen aan 

het einde van de jaren zeventig, de Nigeriaanse economie in een langdurige crisis belandde. Hoewel al jaren 

sprake was van sluimerende opstand tegen de verwaarlozing van de regio, gaf een aantal grote incidenten 

uiteindelijk de doorslag. Een belangrijk olie-gerelateerd incident vond plaats in oktober 1990. Inwoners van 
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de Umuechem gemeenschap in de deelstaat Rivers protesteerden vreedzaam tegen de negatieve gevolgen 

van milieuverontreiniging. De Nigeriaanse dochteronderneming van Shell, Shell Petroleum Development 

Company of Nigeria (SPDC), riep de hulp in van de paramilitaire anti-oproerpolitie Mobile Police (MP), 

hetgeen resulteerde in de dood van tachtig ongewapende demonstranten en de vernietiging van 495 

huizen.132 Nog datzelfde jaar riep schrijver, activist en zakenman Ken Saro-Wiwa de MOSOP in het leven. 

Saro-Wiwa was een complex en soms tegenstrijdig persoon en wordt door Michael Watts pakkend als volgt 

omschreven: “Saro-Wiwa was […] a well-connected and savvy politician who had served in various levels of 

federal and state government yet stauncly committed to improve the plight of the poor and oppressed; a 

fierce critic of the ethnic majorities who dominated post-colonial Nigeria yet a fearless advocate for ethnic 

minorities who bore the full brunt of what he felt compelled to call genocide”.133 Hoewel de Ogoni, met een 

inwonertal van 500.000, tot de kleinere etnische minderheden van Nigeria behoren, werden er op hun 

grondgebied tussen 1958 en 1995 634 miljoen vaten olie uit de grond gepompt. De waarde hiervan wordt 

door oliemaatschappijen op $5.2 miljard geschat, al liggen de schattingen van Ogoni-activisten veel hoger.  

MOSOP trok in de jaren ‘90 veel internationale aandacht voor haar strijd om politieke en economische 

emancipatie. In augustus 1990 nam MOSOP de 'Ogoni Bill of Rights' aan, die de toenmalige militaire 

regering dwong in te stemmen met de eis om meer politieke autonomie en controle over een 'redelijk' deel 

van de natuurlijke hulpbronnen.134 Hieronder zijn de punten 8 tot en met 10 te lezen, waarin het centrale 

bezwaar van de Ogoni's kenbaar werd gemaakt:    

 
8. That oil has been mined on our land since 1958 to this day from the following oil fields (i) Bomu, (ii) 
 Bodo West, (iii)Tai, (iv) Korokoro, (v) Yorla, (vi) Lubara Creek, and (vii) Afam by Shell Petroleum 
 Development Company (Nigeria) limited. 
9. That in over 30 years of oil mining, the Ogoni nationality have provided the Nigerian nation over 40 
 billion Naira(N40 billion) or 30 billion dollars. 
10. That in return for the above contribution, the Ogoni people have received NOTHING.135 
 
Gezegd kan worden dat de Ogoni-opstand was verweven met de strijd tegen de aantasting van het milieu en 

sociale uitsluiting.136 Deze stellingname wordt door Ibeanu onderschreven: “The Ogoni began a massive 

campaign against environmental pollution, material deprivation and social exclusion, which they attributed to 

crude oil production by petrobusiness and discriminatory policies of the Nigerian state”.137 De eerste grote 

collectieve mobilisatie van een etnische gemeenschap in de Nigerdelta pleit daarmee in het voordeel van de 

grievance-theorie. Hier wordt onder andere door Gurr en Stewart het belang van groepsidentiteit bij de 

mobilisatie van een gemeenschap onderschreven. De kloof tussen waar men recht op had en wat men 

daadwerkelijk kreeg, zowel relatief als absoluut, zorgde voor gefrustreerde gevoelens die intens genoeg  

waren om voor opstand te zorgen.138 Wat bij de Ogoni-strijd duidelijk naar voren kwam, was de intensiteit en 

persistentie van de lokale gemeenschap. De opstand liet tevens voor het eerst de negatieve gevolgen van 
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collectief (vreedzaam)protest voor de Nigeriaanse staat zien. Het lukte MOSOP om succesvol munt te slaan 

uit het internationale discours van inheemse minderheden en het recht op zelfbeschikking.139 Met de 

aanname van de Ogoni Bill of Rights nam de opstand echter een gevaarlijke wending. In december 1992 

stelde de Ogoni-gemeenschap een ultimatum aan de militaire regering waarin zowel de oliemaatschappijen 

als de overheid een maand de tijd kregen om schadevergoedingen te betalen of anders de regio te verlaten. 

Het ultimatum verstreek en resulteerde in een groot aantal vreedzame betogingen waar meer dan 30.000 

mensen aan deelnamen. Het belang van deze demonstraties was dat de Ogoni-eisen op de nationale 

agenda werden gezet en internationale aandacht trokken, tot groot ongenoegen van de Nigeriaanse 

overheid.140  
 Als reactie op de demonstraties en het ultimatum trok Shell, dat bijna alle 96 olieputten in Ogoniland 

beheerde, haar personeel terug en stopte in 1993 met de productie van olie in de regio. Hoewel Shell  

intimidaties van personeel aanhaalde als belangrijkste reden voor het vertrek, beweerde MOSOP enkel 

vreedzaam te protesteren. Het toenmalige militaire regime antwoordde op MOSOP's eisen met de oprichting 

van de 'River State Internal Security Task Force Unit'. In de nasleep van de vreedzame betogingen werd een 

groot aantal Ogoni-activisten gearresteerd en zonder enige vorm van proces vastgehouden. MOSOP leiders 

werden aan martelingen onderworpen en velen ontvluchtten het land om aan vervolging te ontkomen.141 

Naast repressie probeerde het militaire regime de beweging op te breken middels 'verdeel en heers' 

tactieken. De strategie wierp haar vruchten af en zorgde voor een interne strijd tussen gematigde en radicale 

elementen binnen MOSOP. Deze situatie leidde tot een grote invoer van wapens, het gebruik van huurlingen 

in de regio en een toename van gewelddadigheden tussen de Ogoni en andere gemeenschappen. Het 

conflict leek de blauwdruk van een etnisch conflict te hebben en werd als zodoende door de overheid 

gebruikt om geweld tegen de Ogoni's te rechtvaardigen. Badmus omschrijft de toename van 

gewelddadigheden bij de Ogoni-opstand als volgt: “A close look at the nature and occurrence of conflicts 

among the former peace loving people as well as the type of weapons used, convey a clear message that 

broader forces might have been interested in perhaps putting the Ogoni people under pressure, probably to 

derail their agenda”.142 De interne verdeeldheid binnen MOSOP bereikte in mei 1994 zijn hoogtepunt met de 

moord op vier prominente Ogoni-leiders. De vier leiders hadden zich tegen Saro-Wiwa's geweldloze aanpak 

gekeerd en kwamen tijdens rellen om het leven. Tegen de achtergrond van de gespannen militaire situatie in 

de Nigerdelta, zag het leger zijn kans schoon om een definitief einde te maken aan de opstand. Zestien 

Ogoni-activisten waaronder Saro-Wiwa werden opgepakt, van moord beschuldigd en door een speciaal 

militair tribunaal ter dood veroordeeld. Human Rights Watch (HRW) omschreef de rechtsgang als “blatantly 

violated international standards of due process”.143 Op 10 november 1995 werden negen MOSOP-leden, 

waaronder Saro-Wiwa opgehangen. In de daaropvolgende jaren werden honderden Ogoni-activisten 

opgepakt. Hoewel MOSOP als organisatie de politieke repressie nooit te boven kwam, bleef het aandringen 

op politieke en economische hervormingen.144 
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 Samenvattend kan gezegd worden dat de opstand in de Nigerdelta vanaf de jaren zestig werd 

gevoed door sociale verwaarlozing, etnisch nationalisme, politieke marginalisatie en economische 

achterstelling.145 Hoewel Boro's 'revolutie' een lokaal karakter had, werd destijds al gestreden voor rechten 

die ruim twintig jaar later opnieuw aan de kaak zouden worden gesteld, ditmaal door Saro-Wiwa's MOSOP. 

Daarmee kan geconcludeerd worden dat het uitbreken van de collectieve opstand in de Nigerdelta niet 

gedreven werd door de opportunistische aantrekkingskracht van olie, ofwel hebzucht, maar door het streven 

naar zelfbeschikking en een eerlijker beheer van natuurlijke hulpbronnen. Hoewel dit aantoont dat het 

uiteindelijk grieven waren die voor het uitbreken van opstand in de Nigerdelta hebben gezorgd, zegt deze 

conclusie minder over de centrale vraagstelling van dit onderzoek die gericht is op de continuering van het 

conflict. Een antwoord hierop is te vinden in de erfenis van MOSOP. Saro-Wiwa voorspelde in zijn laatste 

toespraak voor het speciale militaire tribunaal dat de strijd in de Nigerdelta zich zou voortzetten: “Whether 

the peaceful ways favored will prevail depends on what the oppressor decides, what signals it sends out to 

the waiting public…I call upon the Ogoni people, the peoples of the Niger Delta, and the oppressed 

minorities of Nigeria to stand up now and fight fearlessly and peacefully for their rights”.146  De toespraak 

werd door velen gezien als een waarschuwing voor de Nigeriaanse overheid en een poging om andere 

etnische groepen wakker te schudden. Saro-Wiwa's erfenis in de regio is dat minderheidsgroepen zich 

begonnen te realiseren dat een goed georganiseerde gemeenschap wel degelijk voor verandering kon 

zorgen. Ondanks de grote interne strubbelingen en uiteindelijke implosie, heeft de collectieve Ogoni-opstand 

daarmee het pad geëffend voor andere gemeenschappen. De opstand heeft echter ook laten zien dat 

vreedzaam protest niet altijd loont. De ICG omschrijft de gevolgen van dit besef als volgt: “a noticeable 

difference between MOSOP and successive Delta activist movements [...] has been the increasing levels of 

violence used to counter what local groups view as the military’s repressive tactics”.147 De onwil van de 

Nigeriaanse overheid om de objectieve grieven van lokale gemeenschappen weg te nemen c.q. om de regio 

anders dan met ijzeren vuist te regeren, voorzag de Nigerdelta van een voedingsbodem waarop zich een 

gewelddadig en langdurig conflict kon ontwikkelen.148  

 
2.3 Gewelddadig verzet  
 
Het hardhandige optreden tegen MOSOP werd door veel minderheidsgroepen opgevat als een signaal dat 

het militaire regime niet zou wijken als het ging om het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Met de opstand 

van jongeren van de Ijaw-gemeenschap tegen onderdrukking en sociaal-economische marginalisatie in 

1997, zou hier verandering in komen. De Ijaw's namen aan het einde van de jaren ‘90 de strijdbijl van de 

Ogoni's over, maar kozen voor een frontale confrontatie met de federale overheid en oliemaatschappijen.149 

De laatste paragraaf van het hoofdstuk over de oorsprong van het conflict in de Nigerdelta, zal antwoord 

geven op de vraag hoe het vreedzame protest om zelfbeschikking en de controle over olie kon uitgroeien tot 

gewelddadig verzet. Met het oog op de continuering van het conflict, zal deze paragraaf tevens voorzichtig 

antwoord proberen te geven op hoe deze transitie naar geweld de uiteindelijke duur van het conflict heeft 
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kunnen bepalen.   

 Met de mislukte vreedzame Ogoni-opstand in het achterhoofd, werd het dorp Aleibiri in augustus 

1997 uitgekozen voor een demonstratie waar 10.000 jongeren op af kwamen. Opnieuw was Shell het 

mikpunt van protest en werd het beschuldigd van milieuverontreiniging. De belangrijkste aanleiding was een 

olielekkage op 18 maart 1997, waar Shell geen verantwoordelijkheid voor nam. Hoewel het aantal 

aanvaringen tussen de Ijaw's en de oliemaatschappijen in de regio toenam, deed de Nigeriaanse overheid 

alsof haar neus bloedde en communiceerde naar de pers dat vrede was teruggekeerd in de Nigerdelta. 

Ibeanu omschrijft de sfeer en vastberadenheid van de Ijaw´s tijdens de demonstratie als volgt: “Speaking at 

the Aleibiri gathering, a community leader and retired Navy Lieutenant, Chief Augustine Anthony, clearly 

stated that Ijaw youths would fight until there was freedom in the Niger Delta because [they] have been 

exploited for so long”.150 Binnen een jaar braken gewelddadigheden uit in de olierijke deelstaat Bayelsa en 

was de eerste 'Egbesu-oorlog' een feit.151 Het conflict werd aangewakkerd door de arrestatie van een 

prominente Ijaw-leider, die werd beschuldigd van het verspreiden van opruiende documenten tegen de 

toenmalige militaire gouverneur van Bayelsa. Het lukte de militante Ijaw-groep 'Egbesu Boys' om het 

gemeentehuis van Aleibiri te bestormen en de Ijaw-leider vrij te krijgen. De jongeren slaagden erin een deuk 

te slaan in het onoverwinnelijke imago van het Nigeriaanse leger in de regio, hetgeen veel werkloze 

jongeren aanmoedigde om mee te strijden. Het succes van de Ijaw-opstandelingen speelde ook in op een 

breder sentiment dat de gemeenschap recht had op meer controle over hun eigen natuurlijke 

hulpbronnen.152 

 De onverwachte dood van de militaire dictator Sani Abacha in 1998 liet een politiek vacuüm achter 

dat door de Ijaw-gemeenschap werd gebruikt om hun eisen openlijk uit te spreken en collectief na te streven. 

Onmiddellijk nadat Abacha's opvolger generaal Abubakar was geïnaugureerd, werd een meer verzoenende 

agenda opgesteld om de politieke impasse op te lossen die Nigeria ten tijde van militaire leiders Babangida 

en Abacha gekenmerkt had.153 De centrale rol die de Ijaw-jeugd zichzelf met geweld had toebedeeld werd 

tegen het einde van 1998, met een groot aantal kapingen van olie-installaties, evident. Ikelegbe omschrijft de 

doelstelling van de Ijaw-opstandelingen als volgt: “By September 1999, about 50 Shell workers had been 

kidnapped and released. The objective was clear: if they do not benefit from the oil output, then they will stop 

the oil from being produced”.154 Deze fase van weerstand leidde op 11 december 1998 tot een grote 

bijeenkomst van Ijaw-jongeren in de stad Kaiama en de aanname van de 'Kaiama Declaration'. In dit 

document, dat gemodelleerd was op de Ogoni Bill of Rights, werd meer lokale controle op olie-inkomsten en 

een effectiever milieubeheer geëist. Tevens werd een ultimatum aan de overheid en oliemaatschappijen 

gesteld dat inhield dat beiden tot eind december de tijd kregen om aan de eisen van de Ijaw's te voldoen. 

Deze gespannen situatie leidde niet geheel verrassend tot een tweede Egbesu-oorlog waarbij vele Ijaw's de 

dood vonden.155  

 Het feit dat de Ijaw-opstand veel gewelddadiger was dan de strijd van de Ogoni's aan het begin van 
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de jaren ‘90, is volgens Ukiwo voornamelijk te danken aan de toename van overheidsrepressie: “The 

preference for violent mobilization stemmed not just from what appeared to be the futility of dialogue under a 

military regime that had become increasingly repressive, but also from the government’s deployment of 

soldiers to quell community protests against oil company practices and policies”.156 Ook Ibeanu onderschrijft 

deze veronderstelling en stelt dat de aanwezigheid van het leger in de Nigerdelta in december exponentieel 

steeg en feitelijk gesproken kon worden van een belegering.157 De gevolgen van de grootschalige militaire 

aanwezigheid in de Nigerdelta worden door het UNDP-ontwikkelingsrapport uit 2004 als zeer schadelijk 

omschreven. Het rapport beschrijft een situatie waarbij het leger buitenproportionele 

vergeldingsbombardementen uitvoerde op Ijaw-steden wanneer er sprake was van ontvoeringen. De 

kleinschalige (criminele)organisaties die verantwoordelijk waren voor deze ontvoeringen merkten echter 

weinig van de represailles.  Het leeuwendeel van de slachtoffers bestond daarentegen uit onschuldige Ijaw-

burgers, hetgeen de situatie alleen maar verergerde.158 Aanvullend wordt in het rapport geconcludeerd dat 

het onvermogen van de overheid om in de meest primaire levensbehoeften te voorzien, tevens een 

stimulans was voor geweld: “All these factors indicate a failure of governance. For the most aggrieved 

people, they serve as a call to arms against the government. Corruption aggravates feelings of being 

cheated when the rulers are seen to live ostentatiously amid mass poverty and extreme want”.159  

 Hoewel overheidsfalen evident was, is een ander belangrijk onderdeel bij de crisis in de Nigerdelta in 

de jaren ‘90 de intensivering van inter-etnische conflicten in de regio. Naast de strijd tegen 

oliemaatschappijen en de overheid, heeft ook etnisch-nationalisme een belangrijke rol gespeeld bij de 

toename van geweld in de regio. De oprichting van Local Government Area's (LGA), waarbij  deelstaten 

werden opgedeeld in meer gedecentraliseerde bestuursregio's, staat hierbij centraal. Onder de militaire 

regimes van Babangida en Abacha werden als onderdeel van een verdeel en heers strategie meer LGA's 

dan ooit tevoren gecreëerd. Terwijl het aantal in 1960 nog op vijftig stond, staat de teller vandaag de dag op 

774.160 De oprichting van nieuwe LGA's stond in de Nigerdelta gelijk aan een toename van welvaart voor de 

dominante etnische groep in de desbetreffende regio. Een belangrijk voorbeeld van deze ontwikkeling was 

het ontstaan van de Warri South West Local Government Area in 1997, dat tot een hevige strijd tussen de 

Ijaw- en Itsekiri-gemeenschap leidde. De oorzaak van het conflict kan gevonden worden in de verplaatsing 

van het LGA-hoofdkantoor van de Ijaw-stad Ogbe-Ijoh, naar de door Itsekiri gedomineerde stad Ogidigben. 

Ook in de grootste en belangrijkste stad van Warri South LGA, Warri, ontstond een bloedig conflict tussen de 

Ijaw en Itsekiri over contracten en werkgelegenheid vanuit oliemaatschappijen, waarbij honderden mensen 

om het leven kwamen.161 Militante groeperingen werden door rivaliserende etnische elites opgeleid, 

bewapend en voor eigen belangen ingezet. Financiële steun van oliemaatschappijen voor de realisatie van 

ontwikkelingsprojecten verdween in de zakken van corrupte politici en werd uitgegeven aan het kopen van 

wapens.162  
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Een rapport van de Council on Foreign Relations (CFR)163 uit 2009 stelt dat inter-etnische conflicten 

in de Nigerdelta tevens een dekmantel boden aan illegale activiteiten zoals het aftappen van ruwe olie, ofwel 

'olie-bunkering'. Etnische spanningen hebben volgens het rapport bijgedragen aan de toenemende 

competitie over de controle van natuurlijke hulpbronnen en andere voordelen uit de olie-industrie en hebben 

derhalve voor een meer hebzucht-georiënteerde dynamiek van het conflict gezorgd: “They […] created fertile 

ground for ambitious activists, criminals, and corrupt politicians to exploit these tensions for their own 

purposes leading to the formation of present day armed militia and the proliferation of criminal activities 

associated with the oil industry that has sustained them”.164  

 
Conclusie 
Samenvattend kan gezegd worden dat het gebruik van geweld door militante groeperingen in de Nigerdelta 

in de jaren ‘90 een steeds gebruikelijker middel werd om doelen te bereiken. Hoewel deze toename van 

geweld in het begin van dit decennium nog grotendeels verklaard kon worden met verwijzing naar de 

concepten relatieve deprivatie en horizontale ongelijkheid, leek het conflict in de loop van de jaren ‘90 te 

ontsporen in een situatie waarin meer en meer partijen profiteerden van een langdurig conflict. Dit wordt 

onder andere duidelijk door de stijging van gijzelingen en andere illegale activiteiten zoals oliediefstal en 

wapenhandel.165 Een belangrijke kanttekening die hier gezet moet worden is dat deze op hebzucht gedreven 

actoren inspeelden op een reeds aanwezig conflict over de grieven van de lokale bevolking. Deze opvatting 

wordt in Obi's onderzoek onderschreven: “The ambivalence of resistance has sometimes provided space for 

political expediency or opportunism”.166 Hij concludeert echter dat repressie en marginalisering de 

belangrijkste motivaties voor het geweld vormden: “The violence of resource extraction in the Niger Delta by 

the state-oil alliance has dialectically resulted in the violence of resistance”.167 Hoewel steeds meer 

opstandelingen zich lieten verleiden tot criminele activiteiten, waren dit randverschijnselen van een conflict 

dat hoofdzakelijk draaide om het streven naar zelfbeschikking en een eerlijker beheer van Nigeria's 

oliewelvaart.168 Collier's greed-hypothese, waarbij de oorzaken van een conflict worden gezocht in de 

hebzucht van rebellenbewegingen, is daarmee minder geschikt om het geweld in de Nigerdelta in de jaren 

negentig te verklaren. Gesteld kan worden dat het repressieve overheidsbeleid en de toename van 

overheidstroepen in de Nigerdelta in de jaren negentig, te midden van armoede, gebrekkige ontwikkeling en 

milieuverontreiniging, een zeer negatief effect hebben gehad op de veiligheidssituatie.169 De CFR 

concludeert dan ook: “The Nigerian military, which is paid to confront and tackle the armed groups of the 

Niger Delta, has in many cases aided their activities -either directly, by participating in their criminal 

endeavors- or indirectly, by pushing ordinary communities into the arms of the militants through their 

overbearing presence in the Delta and acts of wanton destruction and brutality”.170 Uiteindelijk mocht het 

harde optreden niet baten en werd Ijaw-verzet verenigd in gewelddadige bewegingen zoals de Niger Delta 
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People’s Volunteer Force (NDPVF), de Niger Delta Vigilante (NDV) en de MEND.171 In het licht van de 

aanhoudende grieven in de Nigerdelta kan daarmee geconcludeerd worden dat falend overheidsbeleid en 

een toenemende militarisering van de regio een meer gewelddadige fase van het conflict hebben ingeluid en 

daarmee de weg vrij hebben gemaakt voor een langdurig en hardnekkig intra-statelijk conflict.  
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3. Continuering  
 
We are not rebels, we are freedom fighters. We ask for a 50 percent share (of oil revenues). If we don't get  
50 percent, we must stop the oil. Nigeria will not eat while we are hungry.172  
 

   Tom Polo, Grand Commander MEND, 2006 
 

In het voorgaande hoofdstuk is duidelijk geworden dat de belangrijkste oorzaken van het conflict in de 

Nigerdelta hoofdzakelijk te vinden zijn in de grieven van de lokale bevolking. Overheidsrepressie, 

systematische ongelijkheid en een gebrek aan ontwikkeling in de regio leidden tot een machiavellistisch 

klimaat waarin het doel steeds vaker de middelen heiligde. Dit gold zowel voor de Nigeriaanse overheid, die 

met militaire macht haar eigen welvaart trachtte veilig te stellen, als voor de militante groeperingen die 

geweld niet langer schuwden om voor hun belangen op te komen. Dat opportunisme en hebzucht steeds 

vaker de kop opstaken bij rebellenbewegingen, was een voorbode van een meer gecompliceerde en 

hardnekkige conflictdynamiek.  

In hoofdstuk drie zal de continuering van het huidige conflict in de Nigerdelta onder de loep worden 

genomen, waarbij wordt gekeken of de factoren die dominant waren voor de geweldsescalatie in de jaren ‘90 

ook in het huidige conflict toepasbaar zijn. Het theoretisch kader van dit onderzoek in acht nemend, zal de 

nadruk nog steeds liggen op de motivaties van de rebellengroeperingen in de Nigerdelta. Uiteraard zal 

wederom stilgestaan worden bij de wisselwerking met de overige belangrijke actoren in het conflict, namelijk 

de Nigeriaanse overheid en multinationale oliemaatschappijen. Kan er nog altijd worden gesproken van een 

strijd tegen ongelijkheid en sociale uitsluiting, of is het hebzucht dat de regio in haar greep houdt?  

 
3.1 Democratische repressie  
 
In mei 1999 kwam een einde aan het militaire bewind van generaal Abubakar en keerde Nigeria na jaren van 

militaire onderdrukking terug naar democratie. Olusegun Obasanjo werd als president gekozen om de vierde 

republiek te leiden. De verwachting van velen was dat met het einde van de militaire dictatuur het volk 

eindelijk weer deel zou uitmaken van het bestuur van Nigeria. In de Nigerdelta werd de terugkeer naar 

democratie gezien als een terugkeer van gerechtigheid in de regio.173 Met het oog op de vele gesprekken die 

de aanstaande president met verschillende etnische groepen in de Nigerdelta had gehouden, leek deze 

hoop niet ongegrond. De euforie was echter van korte duur toen bleek dat politieke corruptie, 

overheidsrepressie en armoede in het post-militaire Nigeria geenszins verleden tijd waren. Tegen de 

achtergrond van toenemende gewelddadigheden na de democratische verkiezingen van 1999, omschrijft 

Engel de Nigeriaanse politiek als volgt: “In Nigeria, politics is indeed the art of instrumentalising disorder”.174 

Deze paragraaf zal inzicht verlenen in hoeverre de terugkeer naar democratie heeft gezorgd voor een 

toename van gewelddadigheden en de continuering van het conflict.  

 Met de terugkeer van democratie werd tevens een doos van Pandora geopend die militaire leiders in 

voorgaande jaren altijd met harde hand dicht hadden kunnen houden. Amper zes maanden na het aantreden 
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van Obasanjo stegen spanningen tussen etnische gemeenschappen in de Nigerdelta en de overheid tot het 

kookpunt. Een belangrijk voorbeeld van deze ontwikkeling was de ontvoering van en moord op zeven 

politieagenten in de tweede stad van de deelstaat Bayelsa, Odi. Ijaw-jongeren werden verantwoordelijk 

gehouden voor de aanval en door de lokale gemeenschap als criminelen omschreven. De Nigeriaanse 

politieke elite interpreteerde de moordpartij desondanks als een directe aanval op de staat en besloot tot een 

grootschalige vergeldingsmissie tegen de stad Odi.175 Na het verstrijken van een ultimatum om de 

schuldigen aan de overheid te overhandigen, vielen veiligheidstroepen de stad binnen. Een ICG rapport 

omschrijft de aanval: “No effort was made to arrest the killers; instead, troops entered the town with 

armoured vehicles and tanks and razed nearly all structures”.176 Hoewel schattingen van het dodental 

variëren van 23 tot 2.483 doden, wordt algemeen aangenomen dat met de aanval vele honderden 

onschuldige burgers de dood vonden. President Obasanjo sprak in navolging van het geweld van een 

tragedie, maar weigerde om schuldigen aan te wijzen of excuses te maken. De presidentiële woordvoerder 

Femi Fani-Kayode ging echter verder en stelde dat de buitenproportionele aanval een succesvol model van 

interventie liet zien: “When we need to be hard, we have been very hard. We were very tough when it came 

to a place called Odi town where our policemen and our people were killed by these ethnic militants. And the 

federal government went in and literally levelled the whole place. And the proof of the pudding is in the 

eating. It has never happened again since that time. So I think that policy works”.177  

Naar aanleiding van de blijvende onrust in de Nigerdelta richtte de federale overheid de Joint Task 

Force (JTF) op, die werd samengesteld uit onderdelen van het leger en de veiligheidsdiensten. Onder de 

titel 'Operation Restore Hope' kreeg de militaire eenheid als mandaat: het veilig stellen van olie-installaties, 

het indammen van conflicten tussen minderheidsgroepen en het neutraliseren van bedreigingen tegen de 

olie-industrie.178 Hoewel de legereenheid als doel had de Nigerdelta te stabiliseren, heeft deze volgens 

Owugah een sterk averechts effect gehad: “If anything, the growing realization that the state has not only 

failed to ensure their security, but in fact, is an enemy, has given rise to the emergence of revolutionary 

forces in the Niger Delta”.179  

 De Nigeriaanse presidentsverkiezingen van 2003 markeerden een nieuw keerpunt voor 

gewelddadigheden in de regio. In de periode voorafgaande aan de verkiezingen werd een groot aantal 

milities door naar macht beluste politici geronseld, bewapend en voor intimidatie gebruikt. Het gevolg hiervan 

was dat tijdens de verkiezingen vele burgers het slachtoffer werden van intimidaties en verminkingen of zelfs 

werden gedood. Om de overwinning van de heersende 'People's Democratic Party' (PDP) veilig te stellen, 

werd op grote schaal verkiezingsfraude gepleegd en konden criminele organisaties straffeloos opereren.180 

Met het gebruik van geweld tijdens verkiezingen in Nigeria nam het aantal geavanceerde wapens in de 

Nigerdelta schrikbarende proporties aan. Naast de bewapening van militante groeperingen was een 

belangrijke reden voor de toename van geweld in de regio in 2003 het uitblijven van ontwapening. Grote 

groepen militante jongeren uit de verkiezingstijd werden op deze manier de facto staande legers. De milities 
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waren echter aan niemand gelieerd en kozen voor degene die hen het meeste geld kon bieden.181 De 

presidentsverkiezingen van 2007, waarbij president Umaru Yar'Adua aan de macht kwam, deden qua 

gewelddadigheden en verkiezingsfraude niet onder voor de verkiezingen van 2003. Het inhuren van 

gewapende groeperingen werd nauwelijks nog geheim gehouden. In een HRW rapport uit 2007 wordt deze 

ontwikkeling pakkend omschreven in de volgende waarneming: “One cult member described a meeting in 

Government House in Port Harcourt just prior to the April 14 polls during which he saw government officials 

hand out between N5 million and N10 million ($38,000 to $77,000) to several different cult groups in return 

for their assisting or simply accepting the PDP’s plans to rig the polls”.182  

 De desillusie die de Nigeriaanse overdracht naar democratie in 1999 met zich meebracht, is 

karakteristiek voor het intra-statelijke conflict in de Nigerdelta. De trend die zich in de jaren ‘90 voordeed, 

waarbij de overheid zich beriep op militair ingrijpen te midden van armoede en uitblijvende ontwikkeling, 

heeft zich na de eeuwwisseling niet alleen voortgezet, maar is zelfs toegenomen. De combinatie van 

overheidsrepressie en geweld rond de frauduleuze verkiezingen, hebben voor een perfecte storm gezorgd 

waarbinnen het conflict totaal kon ontsporen. Engel omschrijft de ineffectieve overheidsaanpak in de 

Nigerdelta als volgt: there is a belief that a show of forces for deterrence and repression will solve the 

conflicts. The lack of proactive conflict prevention mechanisms and the tendency to respond after violence 

has broken out […] has invigorated the belief in revenge as a way to cope with injustice”.183 Deze 

stellingname wordt door Owugah onderschreven: “Nothing illustrates this [violence] more poignantly than the 

emergence of a myriad of well armed revolutionary groups in the Niger Delta, particularly, among the Ijaw”.184 

De komst van democratische verkiezingen stelde (lokale) politici in staat om hun macht (en portefeuilles) te 

vergroten. Dit heeft tot een situatie geleid waarin de grieven van de lokale bevolking over ongelijkheid en 

ander onrecht steeds verder ondersneeuwden en militante jongeren vaker afgleden naar criminaliteit.185 

Deze ontwikkeling is passend bij Collier's greed-hypothese waarin de kracht van de rational choice theory 

wordt onderstreept. Mensen maken volgens Collier een individuele keuze op grond van een afweging tussen 

de kosten en baten van een bepaalde beslissing. Jongeren kozen in dit geval voor geweld aangezien dit (op 

korte termijn) voor hen de beste uitkomst leek te bieden. In termen van geweld hield dit in dat het intra-

statelijke conflict in de regio steeds meer werd gedomineerd door opportunistische groeperingen die een 

wortel kregen voorgehouden door corrupte politici.186 Deze zeer gevaarlijke situatie heeft de deuren geopend 

voor een nieuwe dynamiek waarin wetteloosheid en opportunisme vrij spel kregen.  

 
3.2 Verantwoordelijkheid   
 
De onderontwikkeling van de Nigerdelta wordt door veel bewoners en militante groeperingen gezien als één 

van de belangrijkste oorzaken voor de continuering van het intra-statelijke conflict. Overheidsfunctionarissen 

worden door velen gezien als ontoegankelijk en niet betrokken bij het leed van de lokale 
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gemeenschappen.187 Naast falend overheidsbeleid, wordt het uitblijven van ontwikkeling door veel bewoners 

gewijd aan de onverantwoorde bedrijfsvoering door multinationale oliemaatschappijen, die verantwoordelijk 

worden gehouden voor de vernietiging van leefomgeving en grootschalige milieuverontreiniging. Met de 

terugkeer van de democratie in 1999 nam kritiek op de oliemaatschappijen toe en werden steeds meer 

bedrijven wettelijk verplicht om honderden miljoenen dollars uit te geven aan privaat gefinancierde 

ontwikkelingsprojecten.188 Omdat zowel de Nigeriaanse overheid als de oliemaatschappijen een cruciale rol 

innemen bij de ontwikkeling van de regio en daarmee de loop van het conflict, zal deze paragraaf nader 

ingaan op de stappen die na de eeuwwisseling zijn genomen om dit te bewerkstelligen. Waren deze stappen 

bevorderlijk, of hebben ze tot grotere onvrede en een toename van geweld geleid? Tegen de achtergrond 

van de centrale vraagstelling van dit onderzoek zal antwoord worden gegeven in hoeverre overheidsbeleid 

en het al dan niet uitblijven van maatschappelijk verantwoord ondernemen, hebben bijgedragen aan de 

continuering van het conflict in de Nigerdelta.      

 
3.2.1 Overheidsbeleid 
Hoewel het gebruik van (militaire)repressie een belangrijk middel van de Nigeriaanse overheid is geweest 

om de orde te handhaven, zijn er tevens meerdere pogingen ondernomen om het conflict met niet-

gewelddadige strategieën te beslechten. Om tegemoet te komen aan de eisen van de gemeenschappen in 

de Nigerdelta werd in 1999 het derivation percentage opgehoogd naar 13 procent en werd, in het kielzog 

van de OMPADEC, in 2000 de Niger Delta Development Commission (NDDC) opgericht.189 Door een betere 

financiering is de NDDC in staat geweest een aantal bescheiden successen te boeken, zoals het realiseren 

van een beperkt aantal sociale voorzieningen in de regio. De NDDC werd echter, net als voorgaande 

commissies, geplaagd door een gebrek aan transparantie, corruptie en slecht management.  De gematigde 

vorderingen van het overheidsbeleid in de Nigerdelta vielen niet goed bij de lokale bevolking.  Met de 

mislukte overheidscommissies uit de jaren ‘90 in het achterhoofd, was het dan ook niet geheel verwonderlijk 

dat de NDDC op achterdocht van de lokale gemeenschappen stuitte. Het UNDP ontwikkelingsrapport uit 

2006 laat zien dat mensen uit de regio steeds vaker hun ontevredenheid begonnen te uiten over de manier 

waarop de NDDC opereerde. Badmus omschrijft de gevolgen van deze onvrede voor de verhoudingen 

tussen de bewoners, de overheid en oliemaatschappijen: “Discontent felt by the local people has added to 

an already deteriorating relationship with both the federal government and the oil companies”.190 Het gevoel 

van achterdocht werd versterkt nadat bekend werd dat leden van de commissie enkel door de federale 

overheid benoemd konden worden.191 Het is de NDDC uiteindelijk niet gelukt om haar mandaat volledig te 

verwezenlijken.192  

 In een poging om de crisis in de Nigerdelta aan te pakken, voegde president Yar'Adua in 2008 een 

nieuw ministerie toe aan de lijst van instituten gericht op ontwikkeling in de Nigerdelta. Onder de naam 

Ministry of Niger Delta Affairs kreeg het nieuwe departement de taak om de regio te voorzien van 
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infrastructurele projecten en ontwikkelingsprojecten voor jongeren. De oprichting van het nieuwe ministerie 

werd door de lokale gemeenschappen met argusogen aanschouwd. Een belangrijk punt van kritiek was dat 

de relatie met de NDDC onduidelijk was en daarmee het risico werd gelopen dat projecten of dubbel, of niet 

zouden worden uitgevoerd.193 Een woordvoerder van een rebellenbeweging verwoordde het standpunt van  

gewapende jongeren als volgt: “The people of the region should receive this latest dish with apprehension. It 

will be yet another avenue for corruption and political favouritism”.194 Naarmate duidelijk werd dat de NDDC  

nog altijd met grote financieringsproblemen kampte, leek deze weerstand niet ongegrond. Zo hield de 

commissie  nog $2.2 miljard van de federale regering tegoed. Op hetzelfde moment kreeg het ministerie een 

begroting toegewezen van $314 miljoen, terwijl de begroting van de NDDC werd teruggeschroefd naar $180 

miljoen. Wat dit in werkelijkheid inhield, was dat de twee organisaties tezamen een kleinere begroting 

hadden dan wat de NDDC in voorgaande jaren alleen had verkregen.195 Hoewel het te vroeg is om een 

definitief oordeel over de effectiviteit van het ministerie te vellen, schetst een ICG rapport uit 2009 een 

verontrustend toekomstbeeld, mocht het initiatief mislukken: “If the ministry fails to deliver early credible 

results, many in the Delta will add it to the list of institutions by which they have been hoodwinked by 

successive federal administrations. That would deepen the sense of betrayal and alienation across the 

region that fosters support for the continued insurgency”.196  

 Ondanks het feit dat de begrotingen van zowel de NDDC als het ministerie niet optimaal zijn, ligt het 

grootste probleem van de Nigerdelta niet per definitie bij het gebrek aan financiering. Tegen de achtergrond 

van de aanhoudende onrust over een eerlijker beheer van natuurlijke hulpbronnen in de Nigerdelta, heeft de 

federale overheid meerdere malen aangegeven dat de regio, via commissies en het aandeel in olie-winsten, 

meer heeft ontvangen dan Nigeria's overige deelstaten. Het twijfelachtige uitgavenpatroon van de deelstaten 

in de regio wordt dan ook vaak aangehaald als de belangrijkste argumentatie om het derivation percentage 

in de toekomst niet verder te verhogen. Cijfermatig is hier zeker iets voor te zeggen. Tussen juni 1999 en juli 

2004 ontving de deelstaat Akwa Ibom bijvoorbeeld $979 miljoen, Bayelsa $900 miljoen, Delta $1,5 miljard en 

Rivers $1,04 miljard.197 De voornaamste reden waarom deze argumentatie echter niet opgaat, heeft te 

maken met corruptie en wanbeheer binnen de deelstaatregeringen. Hoewel een klein deel van de olie-

opbrengsten is doorgesijpeld naar de lokale (rurale)gemeenschappen in de Nigerdelta, is veel geld door 

corruptie 'verdwenen' of in de belangrijkste steden van de regio blijven steken. Watts omschrijft de omvang 

van corruptie pakkend als volgt: “To say that Nigeria suffers from corruption […] does not really capture the 

nature of the beast. Money laundering and fraud on gargantuan scales, missing billions and inflated 

contracts in virtually every aspect of public life, area boys, touts, mobile police all taking their cuts and 

commissions on the most basic of everyday operations”.198 Als het aankomt op kritiek op deelstaten heeft de 

federale regering volgens activisten en militanten in de Nigerdelta echter boter op het hoofd.199 Federale 

politici zijn in de loop der jaren veelvuldig beschuldigd van het verlenen van (financiële) steun aan loyale 

politici in deelstaatregeringen en het selectief uitschakelen van degenen die kritiek hebben geuit op het 
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overheidsbeleid in de regio. Tegelijkertijd is de federale overheid, door de verhoging van het derivation 

percentage in 1999 naar 13 procent, ondanks veel protest gestopt met wettelijk bepaalde verplichtingen 

zoals de aanleg van grote infrastructurele projecten, ziekenhuizen en universiteiten.200 De ICG stelt dat een 

groeiende publieke bewustwording gaande is over overheidsfalen en stelt dat een beter beheer van 

natuurlijke hulpbronnen in de regio een positief effect zou kunnen hebben. Daarnaast stelt het rapport dat 

falend overheidsbeleid op federaal en deelstaat niveau een belangrijke rol heeft gespeeld bij de continuering 

van het intra-statelijke conflict: “Delta traditional leaders, activists and militants have vowed to continue 

fighting the federal government to win greater resource control, regardless of how much state and local 

corruption there is”.201 Deze vaststelling wordt door het UNDP ondersteund: “Directly or indirectly [..] the 

government and its agencies, through negligence or outright failure, are implicated in most conflicts”.202 
 
3.2.2 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Olie-exploitatie heeft in de loop der jaren lucht, water, bodem, ecosystemen en andere facetten van de 

natuurlijke leefomgeving van de bevolking van de Niger Delta ernstig aangetast.203 Sinds het begin van de 

jaren ’90, toen opstand in de Nigerdelta internationale aandacht begon te trekken, hebben 

oliemaatschappijen vele pogingen ondernomen om middels uitgebreide ontwikkelingsprojecten de relaties 

met lokale gemeenschappen te repareren. Met het einde van het militaire bewind in 1999 stegen de 

verwachtingen van arme gemeenschappen en kwam de taak van ontwikkelingswerk, door het ontbreken van 

effectief overheidsbeleid, grotendeels bij de oliemaatschappijen te liggen.204  

 Hoewel de multinationale oliemaatschappijen zich lange tijd verschuild hebben achter de 

Nigeriaanse overheid en veiligheidsdiensten, geven steeds meer oliemaatschappijen, waaronder Shell, 

jaarverslagen vrij over hun activiteiten in Nigeria. Vrijwel alle oliemaatschappijen beschikken vandaag de dag 

tevens over ontwikkelingsprojecten voor de gemeenschappen waarbinnen ze opereren. Hoewel er 

individuen en gemeenschappen aan te wijzen zijn die op positieve wijze geprofiteerd hebben van de 

bodemschatten van de regio, in de vorm van banen, opdrachten, compensatiebetalingen en 

gemeenschapsprojecten, heeft corruptie en het zogenaamde ‘benefit captor’ syndroom er voor gezorgd dat 

opbrengsten niet eerlijk verdeeld zijn.205 Het syndroom houdt in dat bijvoorbeeld compensatiebetalingen door 

oliemaatschappijen vaak uitgekeerd werden aan traditionele leiders van gemeenschappen en daardoor 

ingezet konden worden ten behoeve van persoonlijk gewin in plaats van het belang van de getroffen 

gemeenschap.206 Het uitblijven van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) in de Nigerdelta wordt 

dan ook door vele lokale gemeenschappen aangewezen als een belangrijke oorzaak voor de continuering 

van het conflict.207 Dat deze stellingname niet geheel ongegrond is blijkt uit het UNDP ontwikkelingsrapport. 

Hierin wordt gesteld dat dergelijke projecten vaak niet succesvol zijn gebleken omdat ze veelal in isolatie van 
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bestaande ontwikkelingsstrategieën werden uitgevoerd.208 Hoewel dergelijke projecten de potentie hadden 

om de rol van lokale overheden te complementeren, waren het in de praktijk op zichzelf staande initiatieven 

op een ad hoc basis. Bijgevolg deden zich incidenten voor waarbij bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen 

werden gebouwd zonder dat er beschikking was over leerkrachten of medisch personeel.209 Amnesty 

International constateert vergelijkbare problemen. Bedrijven hebben miljoenen geïnvesteerd in 

ontwikkelingsprojecten die in sommige gevallen positieve effecten hebben gehad voor gemeenschappen, 

maar vaak ook ineffectief zijn gebleken als gevolg van het ontbreken van onderlinge coördinatie, 

vasthoudendheid en planning.210 Ook Watts onderstreept in zijn artikel de negatieve gevolgen van 

ineffectieve gemeenschapsprojecten in de regio: “Corporate social responsibility on the ground typically 

appears as a raft of unfinished community projects, all of which have contributed to festering resentments 

among the youth”211.  

 Naast de negatieve gevolgen van ineffectieve gemeenschapsprojecten hebben oliemaatschappijen 

veel kritiek ontvangen op de manier waarop getracht is stabiliteit in de regio te creëren. Zo is de olie-

industrie veelvuldig beschuldigd  van betrokkenheid bij de aankoop van wapens en logistieke ondersteuning 

voor veiligheidstroepen. Deze wapens zijn in veel gevallen door de Nigeriaanse overheid ingezet tegen 

opstandige gemeenschappen in de regio.212 Naarmate het ondernemingsrisico in de regio toenam, gingen 

de oliemaatschappijen tevens steeds vaker over tot het betalen van (contante) 'standby payments' aan 

militante jongeren en compensatiebetalingen aan lokale gemeenschappen.213 Hoewel de geschatte uitgaven 

van Shell aan gemeenschapsprojecten in de Nigerdelta jaarlijks $60 miljoen bedraagt, geeft het bedrijf een 

aanzienlijk groter deel uit aan contante afbetalingen aan rebellengroeperingen en lokale leiders. In totaal 

bedragen deze afbetalingen ongeveer $200 miljoen per jaar, wat neerkomt op 10 procent van de totale 

operationele begroting van Shell in Nigeria.214 Deze massale influx van liquide middelen in de regio heeft de 

Nigerdelta eerder gedestabiliseerd dan dat het veiligheid heeft gebracht. Collier's centrale aanname dat een 

grote  afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen in een land de kans op het honey pot effect en intra-

statelijk geweld verhoogt, is dan ook steeds beter toepasbaar op de situatie in de Nigerdelta. De notie dat 

veiligheid 'afgekocht' kan worden, heeft een direct effect gehad op de toename van gewelddadigheden. De 

ICG omschrijft deze ontwikkeling als volgt: “Those without privileged access, including members of 

unrecognised communities near oil facilities, have discovered that one way to gain recognition is through 

violence, either between communities or against the company”.215 Ikelegbe ondersteunt in zijn onderzoek de 

negatieve gevolgen van de enorme instroom van geld: “These practices, while pacifying some community 

members (and) compromising others […] generated corruption and conflicts in the traditional governance 

systems and within and between the communities. Besides, they provided idle funds for lavish living and 

arms purchases which fueled further greed and violence”.216  

 Contante afbetalingen van opstandelingen en ineffectief of uitblijvend mvo door de olie-industrie, 
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hebben direct bijgedragen aan de ondermijning van het systeem van traditionele leiders in de regio. In plaats 

van het  traditionele systeem van koninkrijken en stamhoofden, kon een wetteloos 'systeem' ontstaan waarbij 

militante groepen het steeds vaker voor het zeggen kregen.217 Een gevolg van deze transformatie naar 

wetteloosheid was dat het intra-statelijke conflict steeds meer de dynamiek van hebzucht aannam. Door de 

grote aanwezigheid van olie en de schijnbare afwezigheid van regels, zagen steeds meer individuen het 

stelen van ruwe olie als een eenvoudige manier om snel geld te verdienen.218 Bendes specialiseerden zich 

in het aftappen van de vele oliepijpleidingen in de regio en konden de olie, door het labyrint van rivieren en 

kreken in de Nigerdelta, onopgemerkt op kleine schepen naar zee vervoeren. De illegale handel bleek 

hardnekkig te zijn en moeizaam te bestrijden. Een belangrijke reden hiervoor was de aanwezigheid van een 

zorgvuldig gestructureerd systeem van steekpenningen op elk denkbaar niveau. Een andere belangrijke 

reden was het gebrek aan betrokkenheid van de lokale bevolking met staatsbelangen. Ikelegbe omschrijft de 

apathie van de lokale gemeenschappen: “The Niger Delta people who feel disinherited, impoverished, and 

endangered by oil care less if the oil stolen from them by the Nigerian state is further stolen”.219 Vanaf een 

vroeg stadium namen hooggeplaatste militairen en politici een leidende rol in olie-bunkering en ontstond een 

zeer winstgevende internationale handel dat voor een groot deel vanuit Libanon en Rusland werd 

gecoördineerd.220 Er bestaat veel onduidelijkheid over de hoeveelheid ruwe olie dat dagelijks wordt gestolen, 

maar schattingen lopen uiteen van 75 miljoen tot 300 miljoen vaten per dag.  In 2001 verloor Shell nog 

gemiddeld 30.000 vaten per dag, maar dit steeg een jaar later al naar 100.000 en in 2003 naar een totaal 

verlies van 9 miljoen vaten. Het gevolg van deze lucratieve handel voor Nigeria is een jaarlijks verlies van 

gemiddeld $3.5 miljard.221  

 
3.3 Een verschuivende dynamiek   
 
Olie heeft in Nigeria krachten ontketend die het land zowel bij elkaar hebben gehouden als tot op het bot  

hebben verdeeld. De corrumperende inzet van olierijkdom bij het vergaren van politieke steun heeft naar alle 

waarschijnlijkheid het uiteenvallen van het uiterst verdeelde Nigeria kunnen voorkomen. Tegelijkertijd heeft 

olie voor een toenemende ongelijkheid gezorgd, hetgeen is terug te zien in de explosie van opstand in de 

Nigerdelta.222 Hoewel het duidelijk is geworden dat grieven, als gevolg van ongelijkheid en 

overheidsrepressie, verantwoordelijk zijn geweest voor het uitbreken van het conflict, dient onderstreept te 

worden dat dit niet per se de continuering van de gewelddadigheden in de regio hoeft te verklaren. Sandole 

benadrukt in zijn onderzoek over de levenscyclus van conflicten dat er een duidelijk verschil bestaat tussen 

de oorzaken voor het uitbreken van een conflict en het conflict als proces.223 Een olie-economie heeft veel in 

zich om over te vechten en het is dit gegeven dat steeds kenmerkender is geworden voor het conflict in de 

Nigerdelta. Voor dit onderzoek is het daarom van belang om de focus te leggen op het feit dat na de 

eeuwwisseling steeds meer opstandelingen in de Nigerdelta verwikkeld raakten in de illegale oliehandel.  

Deze paragraaf zal nader ingaan op de verschuivende dynamiek van het conflict en zal, tegen de 
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achtergrond van de centrale vraagstelling van dit onderzoek, antwoord geven in hoeverre deze verschuiving 

heeft bijgedragen aan de continuering van geweld.  

 Uit de vorige paragraaf is gebleken dat overheidsfalen en het uitblijven van mvo direct hebben 

bijgedragen aan de intensiteit van gewelddadigheden in de regio. Een overduidelijk gevolg van de 

geweldsescalatie in de Nigerdelta was het ontstaan van grootschalige criminele bendes die, voornamelijk in 

de deelstaten Delta, Bayelsa en Rivers, van het conflict begonnen te profiteren. Deze drie deelstaten 

vormden sinds de vondst van olie in 1956 al het toneel voor de meest heftige opstanden tegen de 

Nigeriaanse overheid en oliemaatschappijen. Ukaogo schrijft over de komst van criminele elementen in het 

conflict het volgende: “It is common knowledge that the privatization of criminality in the Niger Delta by 

'gangs' and mercenaries has direct bearing on the injustices perpetrated over time in the region”.224 Hoewel 

aanvankelijk olie-werknemers werden ingeschakeld om te assisteren bij de illegale olie-bunkering, duurde 

het niet lang voordat gewapende groepen over de technische expertise beschikten om het gehele proces 

zelf af te handelen. Een van de meest beruchte figuren uit de Nigerdelta, Tom Ateke, vergaarde een fortuin 

met de illegale oliehandel. In eerste instantie richtte Ateke zich op het verlenen van 'bescherming' aan 

oliemaatschappijen, maar stapte over op de meer winstgevende olie-bunkering. Naarmate Ateke's 

onderneming groter werd en een felle concurrentiestrijd tussen bendes ontstond, namen de 

gewelddadigheden in de regio toe.225 Ateke's grootste concurrent was de charismatische Mujahid Dokubo-

Asari, die in 2004 met zijn illegaal vergaarde inkomsten de NDPVF oprichtte. Asari maakte geen geheim van 

zijn betrokkenheid bij olie-bunkering en rechtvaardigde de diefstal door aan te geven dat de natuurlijke 

hulpbronnen het eigendom waren van de bevolking van de Nigerdelta. Ateke reageerde op de bedreiging 

van zijn zakelijke imperium door een eigen gewapende groepering op te richten, de NDV.226  

 Beide figuren stonden aan het hoofd van goed georganiseerde criminele netwerken die niet vies 

waren van politiek geweld. Hoewel Ateke geen problemen had met zijn label als crimineel, had Asari meer 

ideologische motieven voor geweld en zag zichzelf als vrijheidsstrijder.227 De NDPVF maakte snel naam in 

de regio en fungeerde als magneet voor andere gewapende groepen.228 De ontwikkeling van beide 

groeperingen is tekenend voor de verschuivende dynamiek in de Nigerdelta. De bloedige strijd die in 2004 

tussen de twee groepen in de deelstaat Rivers uitbrak, kan daarmee gezien worden als een gevolg van het 

honey pot effect. Hoewel Asari naar eigen zeggen voor de bevolking van de Nigerdelta streed, werd het 

grootste deel van zijn opbrengst in werkelijkheid besteed aan de financiering van zijn militie en de aanschaf 

van nieuwe wapens. In het rapport van de CFR wordt dan ook geconcludeerd: “Much of the violence in 

Rivers State during this period can be attributed to rivalry between two criminal gangs who fought a drawn-

out battle for control of the trade in illegal oil”.229 Het geweld tussen de twee groepen escaleerde in 

september 2004 toen Asari dreigde met een guerrilla oorlog tegen de olie-industrie. Het effect van deze 

afkondiging was niet gering en de internationale olieprijs schoot in korte tijd naar een (toenmalig) record van 

$50 per vat.230 De onrust leidde tot een halfhartig vredesakkoord tussen de twee partijen dat onder toeziend 
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oog van president Obasanjo in oktober 2004 werd getekend in Abuja. Een belangrijke reden voor het 

mislukken van het akkoord was dat werkgelegenheid voor rebellen, dat conform het akkoord in ruil voor 

ontwapening was toegezegd, uitbleef. De maanden na het vredesakkoord werden gekenmerkt door de 

fragmentatie van de gewapende groepen en een toename van oncontroleerbaar geweld.231  

 De deelname van politiek georiënteerde milities bij de toe-eigening van natuurlijke hulpbronnen in de 

Nigerdelta kan gezien worden als een nieuw hoofdstuk van het intra-statelijke conflict. Door het uitblijven van 

economische ontwikkeling en werkgelegenheid, ontstond een klimaat waarin criminelen steeds vaker kans 

zagen om van het conflict te profiteren.232 In dit licht kan gezegd worden dat de enorme toename van olie-

bunkering in de Nigerdelta zowel de oorzaak is van de intensivering van geweld, als het gevolg van het intra-

statelijke conflict. Dit geldt ook voor het semi-illegale systeem van contante afbetalingen door 

oliemaatschappijen aan militante jongeren. Beide ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de intensivering 

en continuering van het conflict, maar konden enkel ontstaan door een reeds bestaand conflict over de 

grieven van de lokale bevolking. Beargumenteerd kan worden dat de heftigste gevechten in deze periode 

voornamelijk plaats hebben gevonden in de deelstaten Delta, Bayelsa en Rivers, en hebzucht alleen daarom 

onvoldoende verklaring biedt voor de continuering van geweld in de regio. Immers, als hebzucht 

hoofdzakelijk verantwoordelijk zou zijn voor het oplaaien van het conflict, zou zich een soortgelijke 

ontwikkeling in alle olierijke deelstaten van de Nigerdelta  hebben voorgedaan. Daarnaast braken in 2003 en 

2004 opnieuw etnische conflicten uit tussen de Ijaw en Itsekiri in de stad Warri. Dit geweld stond los van het 

geweld dat voortkwam uit opportunistische rebellenbewegingen.233 Dit onderzoek richt zich echter op de 

factoren die dominant waren voor de continuering van geweld in de regio. Tegen deze achtergrond kan 

worden vastgesteld dat 'opstand' in deze periode in toenemende mate een winstgevende bezigheid werd en 

Collier's greed-hypothese een zeer aannemelijke verklaring biedt voor de verschuiving van de 

conflictsdynamiek. Door illegale olie-bunkering waren milities steeds beter in staat zichzelf te financieren en 

van wapens te voorzien. De werkelijke objectieve grieven van lokale bewoners werden door het 

opportunisme en de hebzucht van militante groepen in veel gevallen overschaduwd.234 De intense rivaliteit 

tussen de concurrerende bendes heeft de duur van het conflict in de Nigerdelta dan ook aanzienlijk 

beïnvloed. Ukaogo beschrijft in zijn onderzoek de nadelige gevolgen van deze verschuivende dynamiek: 

“The transformation, shape and character of conflicts in the Delta have ensured that pipeline vandalization, 

hostage taking, oil platform shutdowns, bombardments, guerrilla engagements […] and militia insurgency 

represent new forms of conflict in the Niger Delta”.235  

 
3.4 De militarisering en criminalisering van opstand  
 
De strijd van de vreedzame Ogoni's tegen de gevestigde orde in de jaren ‘90, staat in schril contrast met de 

rebellenbewegingen die in de loop van de 21ste eeuw op steeds gewelddadigere wijze de kop op staken. In 

december 2005 schrok MEND Nigeria en de wereld op met een serie verwoestende aanvallen op olie-
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installaties en verkondigde een unie te zijn van alle belangrijke militante groeperingen in de Nigerdelta.236 

Een aantal dagen later verstuurde MEND een e-mail waarin werd gewaarschuwd dat “our operations will 

shift from the creeks to the cities”.237 Na het afkondigen van de noodtoestand bestormde veertig MEND 

rebellen op 18 februari 2006 een installatie voor het overladen van ruwe olie en gijzelden 9 buitenlandse 

werknemers. In één dag nam de olieproductie in de Nigerdelta met twintig procent af en leidde tot een 

stijging van de internationale olieprijzen.238 Met de opkomst van MEND lijkt het conflict qua 

gewelddadigheden een nieuw hoogtepunt te hebben bereikt. Minder duidelijk blijft echter de vraag of deze 

militarisering van de opstand nog steeds het gevolg is van de oorspronkelijke strijd om zelfbeschikking en de 

controle van natuurlijke hulpbronnen, of voortkomt uit opportunisme en hebzucht. Deze paragraaf zal 

antwoord geven op de vraag in hoeverre rebellenbewegingen zoals MEND daadwerkelijk voor de bevolking 

strijden. Gaat het hier nog steeds om een vrijheidsstrijd, of zijn de rebellenbewegingen in de Nigerdelta niets 

meer dan criminele organisaties met eigen opportunistische agenda's? Tegen de achtergrond van de 

centrale vraagstelling van dit onderzoek zal uiteindelijk antwoord worden gegeven in hoeverre de 

militarisering en criminalisering van de opstand de duur van het conflict hebben beïnvloed.  

 
3.4.1 De opkomst van MEND  
MEND woordvoerder Jomo Gbomo gaf na de oprichting van de beweging in 2005 te kennen dat de 

organisatie van plan was de Nigeriaanse olie-export volledig te ontregelen, om op deze manier aandacht te 

vestigen op de grieven van de lokale gemeenschappen in de regio.239 Het ontstaan van de groep valt te 

herleiden naar repressief overheidsoptreden, waarbij een drietal controversiële arrestaties de druppel waren 

die de emmer deed overlopen. De eerste arrestatie was de gouverneur van Bayelsa, Chief Alamieyeseigha, 

die op verdenking van corruptie werd vastgezet. Aangezien dit de enige deelstaat  is waar de Ijaw-

gemeenschap een meerderheid vormt, werd de arrestatie opgevat als politiek gemotiveerd.240 De tweede 

aanhouding was de voormalige NDPVF-leider Asari, op verdenking van landverraad. Ten slotte werd ook de 

prominente Ijaw-zakenmagnaat Chief Ebitimi Banigo gearresteerd. Banigo's All States Trust Bank had voor 

veel werkgelegenheid binnen de Ijaw-gemeenschap gezorgd en ook hier leek de arrestatie politiek 

gemotiveerd. De drie arrestaties werden door de lokale gemeenschappen geïnterpreteerd als een 

regelrechte provocatie met de verlamming van de Ijaw-economie als uiteindelijk doel. De justitiële 

controverse bood de milities in de Nigerdelta een belangrijke drijfveer om de krachten te bundelen.241 Op 

uitnodiging van Chief Ekpemupolo, beter bekend als Tom Polo, kwamen afgevaardigden van verschillende 

milities bijeen en besloten met harde hand de Nigeriaanse olie-industrie op de knieën te dwingen. Met het 

samenvoegen van meerdere syndicaten gespecialiseerd in olie-bunkering, werden op grote schaal 

geavanceerde wapens ingekocht.242 Hoewel Tom Polo naar voren werd geschoven als 'Grand Commander' 

van MEND, bleef de leiderschapsstructuur en de uitvoering van operaties een mysterie. Deze strategie werd 

gekozen om het noodlottige uiteenvallen van voorgaande bewegingen met een zichtbaar leiderschap, zoals 
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MOSOP en NDPVF, te voorkomen. De onzichtbare aard van MEND bleek effectief en het lukte de 

Nigeriaanse overheid en oliemaatschappijen niet om  greep te krijgen op de organisatie.243 

 Door de samenwerking met meerdere rebellenbewegingen in de Nigerdelta spreidde MEND zich al 

snel uit over de gehele regio. Hoewel de wortels van de beweging bij de Ijaw-opstand lagen, lukte het de 

organisatie om de collectieve strijd tegen onrecht, ongelijkheid en armoede in de Nigerdelta succesvol op te 

pakken en te vertegenwoordigen. In een verklaring van MEND op 1 maart 2006 gaf de beweging aan te 

strijden voor de realisatie van een viertal doelstellingen: politieke participatie, zeggenschap in de olie- en 

gasindustrie, sociaal-economische ontwikkeling en een vermindering van de militarisering in de regio.244 In 

tegenstelling tot de federale overheid wist MEND het gebruik van media te perfectioneren. Aankondigingen 

van aanslagen en eisen werden eerst naar kranten verstuurd of op internet geplaatst voordat ze plaats 

vonden. Om de identiteit van het MEND-leiderschap geheim te houden verliep de communicatie met de 

buitenwereld uitsluitend via woordvoerders. Tevens weigerde MEND om rechtstreeks met de overheid of 

oliemaatschappijen te onderhandelen.245 De belangrijkste reden hiervoor was dat de federale overheid als 

repressief en incompetent werd gezien en de oliemaatschappijen als een verlengde van de Nigeriaanse 

staat.246 Met de opkomst van MEND in 2005 steeg het aantal ontvoeringen en aanvallen op olie-installaties 

en kan gesproken worden van de militarisering van opstand in de regio. Een aanval op een olieplatform van 

Shell 15 kilometer van de kust in januari 2006, waarbij tevens vier werknemers werden ontvoerd, bevestigde 

de vermoedens dat MEND over zeer geavanceerd wapentuig beschikte. Zes dagen later ontving Shell en de 

deelstaatregering van Bayelsa een lijst met eisen, waaronder een schadevergoeding van $1.5 miljard ter 

compensatie van jaren aan milieuverontreiniging. Tevens werd de onvoorwaardelijke vrijlating van Asari en 

Chief Alamieyeseigha geëist.247 Het gebruik van geweld tegen de Nigeriaanse olie-industrie en 

multinationale oliemaatschappijen, leidde tot wereldwijde aandacht voor de erbarmelijke situatie in de 

olierijke gemeenschappen van de Nigerdelta.248  

 Hoewel vastgesteld is dat de dynamiek van het conflict aan het begin van de 21e eeuw is 

verschoven naar een situatie waarin hebzucht en opportunisme een steeds dominantere rol konden spelen, 

biedt dit onvoldoende verklaring voor de opkomst van MEND aan het einde van 2005. Ondanks het feit dat 

het ontstaan van MEND mede mogelijk is gemaakt met behulp van vele connecties in de illegale oliediefstal, 

was zelfverrijking niet het beoogde doel van de beweging. Het feit dat MEND bestond uit meerdere politiek 

georiënteerde groeperingen en op een brede steun van de lokale gemeenschappen in de Nigerdelta kon 

rekenen, zijn hier bewijzen voor. Een ICG rapport uit 2006 ondersteunt deze stellingname: “The slow pace of 

systemic reforms and the lack of jobs, electricity, water, schools and clinics in large parts of the Delta have 

boosted support to insurgents such as MEND”.249 Ook Courson concludeert in zijn onderzoek dat de 

organisatie, ondanks het toepassen van gewelddadige middelen, hoofdzakelijk naar een rechtvaardige 

oplossing voor het conflict zocht: “MEND’s emergence has redefined the socio-economic space and political 

ecology of the Niger Delta and Nigeria as a whole. […] It has also sought to move the effort for resolving the 
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conflict outside of the exclusive sphere of the Nigerian state, which it perceives as being unable to be an 

honest broker”.250 Daarmee kan gezegd worden dat de politieke doelstellingen die de beweging zichzelf 

toedichtte in beginsel oprecht waren en voortkwamen uit de marginalisering, onderontwikkeling en 

verwaarlozing van lokale gemeenschappen.251  

 
3.4.2 Het uiteenvallen van MEND  
Hoewel MEND altijd heeft geclaimd voor de belangen van de lokale gemeenschappen in de Nigerdelta op te 

komen, ontstond al snel na de oprichting onenigheid over de werkelijke intenties van de beweging. In een 

persbericht liet woordvoerder Jomo Gbomo weten dat MEND een apolitieke beweging was. De strijders van 

de beweging beschreef hij als “not communists...or revolutionaries. They are just extremely bitter men”.252 

MEND gaf te kennen niet de intentie te hebben Nigeria op te willen breken, maar pleitte voor directe controle 

van natuurlijke hulpbronnen in de deelstaten van de regio. De Nigeriaanse overheid en de JTF legereenheid 

hebben de organisatie echter altijd bestempeld als een criminele organisatie die betrokken zou zijn bij 

illegale oliediefstal en andere criminele activiteiten. De opvatting van de federale overheid werd op pijnlijke 

wijze duidelijk, toen in mei 2009 een rapport van de toenmalige commandant van de JTF door militanten 

werd onderschept. In het rapport werden organisaties zoals MOSOP, NDPVF en MEND als militante 

groepen gelabeld die opgeruimd dienden te worden. Ijaw-steden zoals Oporoza, Kurutie, Kunukunuma en 

Okerenkoko werden gezien als kweekvijver voor opstandelingen en zouden vernietigd moeten worden.253 

 Het harde ingrijpen van de overheid in combinatie met de perceptie dat alle rebellenbewegingen in 

de Nigerdelta (waaronder MEND) crimineel zouden zijn, heeft een sterk averechts effect gehad op de 

veiligheidssituatie. Overheidstroepen hebben volgens de ICG hun aanvallen altijd gerechtvaardigd door aan 

te geven dat ze criminelen bestreden: “Senior officials have dismissed the militants as “mere” criminals and 

defended security crackdowns that have embittered locals, making it easier for armed groups such as MEND 

to gain new recruits”.254 In de periode vanaf 2006 nam het aantal aanslagen door rebellenbewegingen en 

federale vergeldingsmaatregelen op schrikbarende wijze toe. In 2008 werden maar liefst 92 aanslagen op de 

olie-installaties gepleegd. De export van olie kelderde van 2.6 miljoen vaten per dag in 2006, naar 1.6 

miljoen in maart 2009.255 In de eerste negen maanden van 2008 werden ten minste 1000 mensen gedood en 

verloor Nigeria een record van $23.7 miljard aan oliediefstal. De meest spectaculaire maritieme aanval vond 

op 20 juni 2008 plaats toen het grootste olieplatform van de Nigerdelta, 120 kilometer van de kust gelegen, 

door MEND strijders werd aangevallen. Hoewel de militanten niet in staat waren om ernstige schade toe te 

brengen, liet de de aanval zien dat zelfs een locatie die voorheen als veilig werd gezien niet aan de rebellen 

kon ontkomen.256  

 Hoewel MEND zich in het begin altijd als een coherente groep heeft gepresenteerd, bestond de 

organisatie in werkelijkheid uit een losse coalitie van schimmige en onafhankelijk opererende sub-groepen 
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verspreid over de verschillende deelstaten van de Nigerdelta.257 Het duurde dan ook niet lang voordat de 

organisatie zich opsplitste in drie afzonderlijke takken en zich verdeelde over de deelstaten Delta,  Bayelsa 

en Rivers. De belangrijkste oorzaak voor de opsplitsing is volgens een rapport van de CFR hebzucht en 

persoonlijke rivaliteit op het hoogste niveau.258 Centraal bij Collier en Hoeffler's empirische onderbouwing 

van de greed-hypothese is de rol van natuurlijke hulpbronnen en hoe deze middelen als 'buit' voor rebellen 

kunnen fungeren. Een belangrijk argument dat tegen de greed-hypothese pleit is de bewering dat MEND 

nooit om losgeld voor gijzelaars heeft gevraagd. De gedachte was dat gijzelaars als middel zouden fungeren 

waarmee de politieke doelstellingen van de beweging gerealiseerd konden worden. Ook hebben sommige 

facties van MEND na de afsplitsing volgehouden niet betrokken te zijn bij illegale olie-bunkering.259 De 

werkelijkheid laat echter een minder rooskleurig beeld over de intenties van de groeperingen zien. In de 

deelstaat Rivers ontstond in 2006, mede door de afgesplitste oostelijke factie van MEND, een bloeiende 

industrie voor ontvoeringen. Het duurde niet lang voordat zelfs onderhandelaars van de overheid betrokken 

raakten en delen van het losgeld in eigen zakken staken. Aangezien buitenlandse werknemers in deze 

periode op grote schaal uit de Nigerdelta werden geëvacueerd, gingen militante groeperingen over op het 

ontvoeren van bejaarden, vrouwen en kinderen uit de regio.260 De Nigeriaanse overheid en 

veiligheidsdiensten toonden echter weinig belangstelling om de ontvoeringen een halt toe te roepen. In het 

algemeen wordt aangenomen dat dit te maken had met het feit dat alle partijen konden meeprofiteren. 

Aansluitend stelt de CFR: “With such lucrative rewards on offer, it was in no one’s interest to stop the 

abductions. Eastern MEND had basically become a kidnapping franchise”.261 Ook HRW ondersteunt de 

vaststelling dat ontvoeringen in de regio niets meer te maken hebben met oorspronkelijke politieke doelen: 

“While MEND’s first kidnappings were in large measure intended as a political statement, kidnapping has 

since grown into a kind of cottage industry carried out by a diverse array of groups and primarily for profit”.262 

 In de deelstaat Delta probeerde Tom Polo, met een flink gedeelte van de oorspronkelijke MEND 

groep, vast te houden aan de oorspronkelijke MEND doelstellingen. Dit laatste lukte grotendeels dankzij Tom 

Polo's financiële vermogen, dat hij met illegale olie-bunkering had vergaard, en zijn positie als geestelijk 

leider voor zijn strijders. Hoewel de organisatie vast bleef houden aan politiek ideologische doelen, hield het 

zich -hoewel in mindere mate- met dezelfde criminele activiteiten bezig als de andere afvallige facties.263 Niet 

geheel verrassend begon de militarisering van de opstand in de Nigerdelta scheuren te vertonen. Op 22 

augustus 2007 waarschuwde de militante groep Meinbutu bijvoorbeeld voor de gevolgen van commerciële 

ontvoeringen en andere criminele activiteiten. Een ICG rapport concludeert: “These statements reflect 

concern among the politically motivated militants that such acts can squander what goodwill agitators in the 

Delta have earned over the years and erode international and national support for their cause”.264 

Opmerkelijker nog was het meningsverschil dat in de loop van 2009 ontstond met de Ijaw Youth Council 

(IYC), de overkoepelende organisatie voor Ijaw-jongeren in de Nigerdelta. Hoewel de organisatie in zijn 
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algemeenheid altijd voorstander was geweest van de politieke doelstellingen van MEND, was het van 

mening dat de gewapende strijd steeds meer werd gedomineerd door criminele elementen en volledig uit de 

hand dreigde te lopen. Hier aan toevoegend stelde de IYC dat gestopt moest worden met ontvoeringen, 

bomaanslagen en andere gewelddadigheden. Het ICG ondersteunt de veronderstelling dat de militarisering 

van de opstand in de Nigerdelta toenemend criminaliseert en komt met de volgende conclusie: “With the 

emergence of several groups that have adopted some militant tactics but turned against their own people in 

pursuit of criminal goals, it has become increasingly difficult for many to maintain that the militants’ campaign 

has retained ideological integrity”.265 

 
Conclusie 
Ondanks hoge verwachtingen heeft de terugkeer naar de democratie in Nigeria tot een grotere toename van 

gewelddadigheden in de Nigerdelta geleidt. Op het niveau van de overheid hebben militaire repressie en 

falend ontwikkelingsbeleid hierbij een belangrijke rol gespeeld. Ook hebben contante afbetalingen en 

ineffectief of uitblijvend mvo door de olie-industrie direct bijgedragen aan de ondermijning van veiligheid in 

de regio. Hoeveel mensen vandaag de dag precies betrokken zijn bij militante activiteiten in de Nigerdelta, is 

onbekend. Geschat wordt dat alleen al in de deelstaat Delta 48 verschillende rebellengroepen actief zijn met 

meer dan 25.000 leden en een arsenaal van ongeveer 10.000 wapens.266 MEND heeft altijd ontkend 

betrokken te zijn geweest bij criminele activiteiten, maar de realiteit laat een minder rooskleurig beeld zien. 

Korte tijd na de oprichting zorgden hebzucht en rivaliteit voor de opsplitsing van de groepering in 

verschillende facties. Terwijl sommige facties hebben vastgehouden aan de oorspronkelijke politieke doelen, 

lijken veel andere groepen meer geïnteresseerd in opportunistische zelfverrijking en verwikkeld te zijn in olie-

bunkering en ontvoeringen. Als gevolg van de criminalisering van militante groeperingen is het aantal 

geweldsincidenten in de Nigerdelta dan ook sterk gestegen. Deze vaststelling wordt bevestigd in een HRW 

rapport uit 2008: “Members of these groups often act as paid political thugs for local politicians and engage 

in criminal activities such as bank robbery and kidnapping. Depending on which of these often contradictory 

roles a group assumes on any given day, its members may find themselves branded as gang members, 

militants, political thugs, or cultists”.267 De vraag of MEND en andere rebellenbeweging nog altijd 

gemotiveerd worden door de grieven van de bevolking van de Nigerdelta, is daarmee minder relevant 

geworden. Het feit is namelijk dat een klimaat is ontstaan waarin de scheidingslijn tussen vrijheidsstrijders en 

georganiseerde misdaad in toenemende mate is vervaagd. Hieraan toevoegend concludeert de CFR: 

“Ultimately, it is clear that personal interest plays just as important a role in understanding the Niger Delta 

militias’ motivations as do socioeconomic or political factors”.268 Hoewel het intra-statelijke conflict weliswaar 

nog steeds geworteld is in de grieven van de lokale gemeenschappen, wordt het leeuwendeel van het 

geweld en daarmee de continuering van het conflict vandaag de dag gedefinieerd door hebzucht.  

 

 

                                                
265 ICG, 'Nigeria: Seizing the Moment in the Niger Delta', 4. 
266 CFR, 'Understanding the Armed Groups of the Niger Delta', 3.  
267 HRW, 'Politics as War', 16. 
268 CFR, 'Understanding the Armed Groups of the Niger Delta', 21. 



51 | P a g i n a  
 

Conclusie  
 
“The government’s management of the crisis has been devoid of a clear strategy. Its inability to develop a 
comprehensive and realistic Delta strategy has left the field open for continuing violence and rising crime”.269 
 

International Crisis Group, 2009 
 

In de context van het greed-grievance debat heb ik mij met dit onderzoek geconcentreerd op het uiterst 

gecompliceerde en hardnekkige conflict in de Nigerdelta van Nigeria. In plaats van mij enkel te richten op de 

historische wortels van het conflict, heeft dit onderzoek zich hoofdzakelijk gericht op de continuering van het 

intra-statelijke geweld. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt: Is de continuering van het huidige 

conflict in de Nigerdelta voornamelijk het gevolg van economische hebzucht of wordt het aangewakkerd door 

de grieven van de bevolking? Om antwoord op deze centrale vraagstelling te kunnen geven heb ik mij, 

gezien het theoretisch kader, met name geconcentreerd op de rebellenbewegingen in de Nigerdelta. 

Uiteraard was het niet wenselijk om de overige belangrijke actoren in het conflict uit te sluiten en daarom is 

tevens stilgestaan bij de wisselwerking met de Nigeriaanse overheid en de multinationale 

oliemaatschappijen. Het onderzoek is opgebouwd uit een theoretisch kader en twee hoofdstukken die 

respectievelijk inzicht verlenen in de oorsprong en de continuering van het conflict. In hoofdstuk twee heb ik 

op basis van het toenemende geweld van de zijde van de overheid in de jaren ‘90 gepoogd om antwoord te 

geven op de vraag in hoeverre deze heeft bijgedragen aan de escalatie van het conflict. In hoofdstuk drie is 

op basis van de huidige conflictsdynamiek getracht antwoord te geven op wat nu de dominante factoren zijn 

voor de continuering van geweld. Voorts zullen de belangrijkste bevindingen en vaststellingen van dit 

onderzoek naar voren komen.  

 Om het belang van de vraagstelling van hoofdstuk twee te kunnen beantwoorden, is eerst aandacht 

besteed aan de rol van olie in het conflict. In de eerste paragraaf is naar voren gekomen dat overheidsbeleid 

zich direct na de onafhankelijkheid van Nigeria manifesteerde in een roofzuchtige accumulatie van zoveel 

mogelijk olieopbrengsten, waarbij geweld niet werd geschuwd. Middels de befaamde derivation formula werd 

de Nigeriaanse staatskas gespekt en kwam een onevenredig deel van de olieopbrengsten in de zakken 

terecht van corrupte (militaire) leiders. Dit heeft tot een situatie geleid waarin de minderheden van de 

Nigerdelta toenemend afhankelijk zijn geworden van gecentraliseerde militaire regimes en tegelijkertijd 

'recht' hadden op een steeds kleiner aandeel van de olie. Hoewel de Nigerdelta vanaf de onafhankelijkheid 

van Nigeria het toneel vormde voor een bijna constante strijd tussen de staat, oliemaatschappijen en lokale 

gemeenschappen, nam de intensiteit en omvang van het protest in de jaren ‘90 enorm toe.   

 Ken Saro-Wiwa's MOSOP was de eerste organisatie die de zwakheden van de Nigeriaanse overheid 

op geweldloze wijze wist bloot te leggen. De kleine Ogoni-gemeenschap verzette zich in de eerste helft van 

de jaren ‘90 op vreedzame wijze tegen sociale verwaarlozing, politieke marginalisatie en economische 

achterstelling. Bij de eerste collectieve opstand in de Nigerdelta kan geconcludeerd worden dat de 

belangrijkste drijfveer het streven was naar zelfbeschikking en een eerlijker beheer van natuurlijke 

hulpbronnen. Dit pleit in het voordeel van de grievance-theorie en het belang van groepsidentiteit bij de 

mobilisatie van gemeenschappen. De kloof tussen waar men recht op heeft en wat men daadwerkelijk krijgt, 
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zowel relatief als absoluut gezien, heeft bij de Ogoni-strijd voor gefrustreerde gevoelens gezorgd die intens 

genoeg waren om tot opstand te leiden. Het belang van deze opstand was dat de Ogoni-eisen op de 

nationale agenda werden gezet en internationale aandacht trokken. Hoewel dit aantoont dat het uiteindelijk 

grieven waren die voor het uitbreken van opstand in de Nigerdelta hebben gezorgd, zegt het minder over de 

continuering van het conflict. De erfenis van MOSOP ligt echter in het feit dat de opstand tevens liet zien dat 

vreedzaam protest niet altijd loont en daarmee de weg heeft vrijgemaakt voor een situatie waarin 

gewelddadig verzet de overhand zou krijgen. 

 Met de mislukte vreedzame Ogoni-opstand in het achterhoofd, namen de Ijaw's in 1997 de strijdbijl 

over en kozen voor een frontale confrontatie met de federale overheid en oliemaatschappijen.  Het feit dat 

de Ijaw-opstand veel gewelddadiger was dan de Ogoni-opstand, is grotendeels te wijten aan de toename 

van overheidsrepressie. Aanvullend kan gesteld worden dat het onvermogen van de overheid om in de 

meest primaire levensbehoeften te voorzien, tevens een belangrijke stimulans voor geweld heeft gevormd. 

Het ontstaan van grieven als gevolg van overheidsrepressie en ongelijkheid lijkt daarmee een dominante rol 

te spelen bij de opstand van de Ijaw-gemeenschap. Naast de strijd tegen oliemaatschappijen en de 

overheid, was etnisch-nationalisme tevens een belangrijke katalysator voor geweld in de regio. Als gevolg 

van toenemende gewelddadigheden in de Nigerdelta, leek het conflict steeds meer te ontsporen in een 

situatie waarin een meer hebzucht-georiënteerde dynamiek de overhand nam. Het is echter te makkelijk om 

het geweld in de regio enkel toe te schrijven aan de hebzucht van rebellenbewegingen en daarmee de 

greed-hypothese. Hoewel in de loop van de jaren ‘90 criminaliteit in de regio toenam, was dit een 

randverschijnsel van een conflict dat hoofdzakelijk draaide om het streven naar zelfbeschikking en de 

controle van olie. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de onwil van de Nigeriaanse overheid om 

de objectieve grieven van lokale gemeenschappen weg te nemen, de Nigerdelta van een voedingsbodem 

heeft voorzien waarop zich een gewelddadig en langdurig conflict kon ontwikkelen. 

 De terugkeer van democratie in Nigeria in 1999 werd door de lokale gemeenschappen van de 

Nigerdelta gezien als een terugkeer van gerechtigheid. De euforie was van korte duur toen bleek dat  

overheidsrepressie, falend overheidsbeleid en corruptie geenszins verleden tijd waren. De Nigeriaanse 

presidentsverkiezingen in 2003 markeerden een nieuw keerpunt voor gewelddadigheden in de regio. Het 

verkiezingsproces werd ‘gekaapt’ door corrupte en machtsbeluste politici, die gewapende milities afkochten 

om tegenstanders te intimideren en uit te schakelen. Dit opende de deur voor kwaadwillende groeperingen 

die zich in een kort tijdsbestek konden verrijken en derhalve voor een meedogenloze geweldsspiraal 

zorgden. Als gevolg van endemische corruptie en het gebrek aan wil, lukte het de federale overheid niet om 

duurzame ontwikkeling in de Nigerdelta te bewerkstelligen. Door de enorme lijst van slecht 

geïmplementeerde en mislukte overheidsinitiatieven zakte het vertrouwen van de lokale bevolking tot een 

absoluut nulpunt.   

 In de Nigerdelta werd het gebruik van geweld een steeds gebruikelijker middel om doelen te 

bereiken. De dynamiek van het conflict verschoof na de eeuwwisseling dan ook naar een situatie waarin 

geweld niet meer enkel voortkwam uit de grieven van lokale gemeenschappen. Naast falend overheidsbeleid 

is het jarenlang ontbreken van maatschappelijk verantwoord ondernemen van oliemaatschappijen een 

belangrijke oorzaak geweest voor de continuering van gewelddadigheden in de regio. 

Compensatiebetalingen en ineffectieve gemeenschapsprojecten hebben bijgedragen aan een cultuur van 
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afkoopsommen en hebben een direct effect gehad op de toename van gewelddadigheden. Door de grote 

aanwezigheid van olie en de schijnbare afwezigheid van regels, zagen steeds meer gewapende 

groeperingen het stelen van ruwe olie als een eenvoudige manier om snel geld te verdienen. De bloedige 

strijd die in 2004 tussen de NDPVF en de NDV uitbrak, kan daarmee gezien worden als een gevolg van het 

honey pot effect. Tegen deze achtergrond kan worden vastgesteld dat Collier's greed-hypothese een zeer 

aannemelijke argumentatie biedt voor de verschuiving van de conflictsdynamiek. De aantrekkingskracht van 

natuurlijke hulpbronnen geeft daarmee een belangrijke verklaring voor de continuering van het intra-statelijke 

conflict.  

 Met de opkomst van MEND in 2005 lijkt het conflict qua gewelddadigheden een nieuw hoogtepunt te 

hebben bereikt. Hoewel de wortels van de beweging bij de Ijaw-opstand liggen, lukte het de organisatie 

aanvankelijk om de collectieve strijd in de Nigerdelta succesvol te vertegenwoordigen. De militarisering van 

de opstand zorgde voor wereldwijde aandacht, maar ook voor  toenemende onenigheid over de politieke 

doelen van de organisatie. De opsplitsing van MEND in drie afzonderlijke takken wordt door velen 

toegeschreven aan interne onenigheid, hebzucht en persoonlijke rivaliteit. Hoewel sommige facties vandaag 

de dag vasthouden aan de oorspronkelijke doelstellingen, lijkt het conflict gedomineerd te worden door 

criminele elementen. Als gevolg van de criminalisering van militante groeperingen is het aantal 

geweldsincidenten in de Nigerdelta dan ook sterk gestegen. Hoewel het intra-statelijke conflict weliswaar 

nog steeds geworteld is in de grieven van de lokale gemeenschappen, wordt het leeuwendeel van het 

geweld en daarmee de continuering van het conflict vandaag de dag gedefinieerd door hebzucht.  

 Bij het intra-statelijke conflict in de Nigerdelta zijn weinig constante factoren en veel verschuivingen 

te definiëren. Het conflict dat oorspronkelijk werd aangewakkerd door de grieven van lokale 

gemeenschappen over verwaarlozing en ongelijkheid, is in de loop der jaren afgegleden naar een situatie 

waarin opportunisme en hebzucht een dominante rol gingen spelen. Een belangrijke eigenschap van intra-

statelijke conflicten is dat ze een dynamisch proces zijn en veelal niet gekenmerkt kunnen worden door één 

oorzaak. Ook in de Nigerdelta is duidelijk geworden dat het niet zozeer om één afgebakend conflict gaat, 

maar om meerdere conflicten met een breed palet aan variërende oorzaken. Wat in de loop der jaren echter 

praktisch onveranderd is gebleven, is falend overheidsbeleid. Hoewel oliemaatschappijen vaak genoeg de 

regels aan hun laars hebben gelapt en een groot deel van de schuld dragen, ligt de taak van 

conflictpreventie hoofdzakelijk bij de federale overheid. De Nigeriaanse regering is op dit punt echter keer op 

keer tekort geschoten. Het feit dat hebzucht vandaag de dag dominant is voor de continuering van het 

conflict in de Nigerdelta, doet niets af van het feit dat de huidige conflictsdynamiek nog altijd het product is 

van de strijd om sociaal-economische rechtvaardigheid. De Nigeriaanse overheid zou zich daarom allereerst 

moeten bekommeren over hoe zij het huidige klimaat van wetteloosheid in de Nigerdelta kunnen tegengaan. 

Terugkeren naar oude gewoontes en de criminalisering van milities met harde hand proberen aan te pakken, 

zou daarmee enkel symptoombestrijding zijn en naar alle waarschijnlijkheid een averechts effect hebben. 

Heel terecht stelt de ICG dan ook dat een complex en hardnekkig conflict zoals in de Nigerdelta nooit 

benaderd kan worden vanuit één dimensie: “A strategy that focused on only one dimension could never 

provide a lasting solution”. 270 
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