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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um pólitískt landslag Nígeríu en dramatísk umskipti hafa orðið 

á því landslagi frá því landið varð sjálfstætt árið 1960. Nígería hefur á síðastliðnu 51 ári átt 

erfitt uppdráttar, bæði á pólitískum vettvangi og í efnahags- og samfélagsmálum. Tilraunir 

hafa verið gerðar af hálfu stjórnvalda til að beina Nígeríu á farsæla braut en togstreitan á milli 

þjóðernis- og trúarbragðahópa, spilling, efnahagslegir og pólitískir þættir hafa staðið í vegi 

fyrir þróun í uppbyggingu landsins. Í Nígeríu hefur átt sér stað mikil skipting á milli hópa, það 

er að segja hópa af mismunandi þjóðerni og trúarbrögðum. Sem dæmi hefur valdabarátta, 

auðlindadreifing og úrræði fyrir minnihlutahópa oft verið kveikjan að grimmdarlegum 

átökum. Í ritgerð minni verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum: Á landið Nígería 

farsælda framtíð fyrir sér eða verða þar áframhaldandi átök? Til að svara því verður fjallað um 

þá þætti sem einkum hafa torveldað velgengni í Nígeríu.  

Í upphafi ritgerðarinnar verður fjallað um þær pólitísku breytingar sem orðið hafa á 

stjórnmálum í Nígeríu á síðastliðnum 50 árum. Þá verða þeir þættir teknir fyrir sem hafa 

torveldað velmegun og velgengni í Nígeríu. Það eru einkum þjóðernishópar og valdabarátta 

milli þeirra, sem hafa haft hamlandi áhrif á velgengni í landinu. Aðrir þættir, eins og meiri- og 

minnihlutahópar í Nígeríu, spilling, trúarbrögð og átök kristinna manna og þeirra sem 

aðhyllast íslamstrú, hafa líka haft þar áhrif og verður fjallað um þessa þætti í ritgerðinni. 

Upphaf Nígeríu–Bíafrastríðsins verður til umfjöllunar og sagt frá því hvaða áhrif og 

afleiðingar stríðið hafði fyrir Nígeríu. Í kaflanum um ríki verður fjallað um ríki og Nígeríu. 

Spilling, auðlindir og efnahagur í Nígeríu verður til einnig til umfjöllunar.   

Ég kemst að þeirri niðurstöðu í rannókn minni að spilling hafi komið í veg fyrir velsæld og 

velmegun hjá almenningi í Nígeríu og geri enn þann daginn í dag. Famtíð landsins er þó 

bjartari en áður. Í Nígeríu hefur valddreifing aukist og miklar vonir eru bundnar við það að 

árið 2020 verði landið tuttugasta stærsta hagkerfi heims. Erfitt er að meta hvort þeim 

markmiðum verði náð fyrir 2020, en með styrkingu grunngerðar ríkisins, eru Nígeríu allir 

vegir færir. 

Lykilhugtök: Sjálfstæði, þjóðernishópar, meirihlutahópar, minnihlutahópar, spilling, 

trúabrögð, átök, veik ríki, samfélag, valdabarátta.  
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þakklát.   
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ómetanlegan stuðning á meðan á námi mínu stóð. Systkini mín, Rakel, Sigríður og Viðar og 

fjölskyldur þeirra, þakka ég einnig mikinn og góðan stuðning. Einnig vil ég minnast afa míns, 
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Inngangur 
Sambandsríkið Nígería sem hlaut sjálfstæði 1. október 1960, hefur þurft að glíma við 

erfiðleika á pólitískum vettvangi og í efnahags- og samfélagsmálum landsins. Stjórnvöld hafa 

reynt að beina landinu á farsælli braut en togstreita hefur verið á milli þjóðernis- og 

trúarbragðahópa. Þá hefur spilling og efnahagslegir og pólitískir þættir staðið í vegi fyrir 

þróun á uppbyggingu landsins. Í Nígeríu hefur stéttaskipting verið áberandi hjá ýmsum 

hópum fólks af mismunandi þjóðernum og vegna trúar. Þá hafa ýmis deilumál sem snerta 

stjórn landsins, sjálfstæði Nígeríu, auðlindadreifing í landinu og ójöfnuður gagnvart 

minnihlutahópum, oft leitt til mikilla átaka.  

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara því hvaða þættir það er sem aðallega hafa  

torveldað velgengni í Nígeríu? Til að svara því verður fyrst gerð grein fyrir því pólitíska 

landslagi, sem landið hefur búið við frá því það hlaut sjálfstæði árið 1960. Þá verður fjallað 

um þau átök sem hafa verið mest áberandi í Nígeríu á síðustu áratugum. Átökin hafa átt sér 

stað á milli stærstu þjóðernishópa í landinu en þeir hópar búa í norður-, austur- og 

vesturhéraði Nígeríu. Í upphafi ritgerðarinnar verða rakin þau umskipti, sem áttu sér stað eftir 

að Nígería, sem var bresk nýlenda varð að sjálfstæðu landi. Tilurð þess er sambandsríki 

Nígería 36 fylkja. Þá verður fjallað um borgarastríðið, sem geisaði í Nígeríu og vakti mikla 

reiði ýmissa þjóðernishópa. Ég mun beina sjónum að hinu pólitíska umhverfi Nígeríu, hversu 

óstöðugt það hefur verið og hvaða þættir hafa haft hamlandi áhrif á velgengni í Nígeríu. 

Einnig verður fjallað um efnahag Nígeríu og þeim markmiðum sem stjórnvöld hafa sett sér 

fyrir árið 2020. Þá verður hugtakið „ríki“ krufið og sagt frá því hvaða þættir það eru sem ríki 

þurfa að ganga í gegnum til að verða ríki. Hvaða eiginleika þarf „ríki“ að hafa til að geta 

virkað? Hvað veldur hnignun ríkja? Leitast verður svara við því hvaða neikvæðu þættir, hafa 

haft áhrif á velgengi í Nígeríu? Er framtíð Nígeríu björt eða ei? Þó að ýmislegt í stjórnarkerfi 

Nígeríu hafi enn neikvæð áhrif á velsæld og velgengni í Nígeríu, er framtíðin landsins þó 

bjartari nú en áður. Sem dæmi hefur valddreifing aukist í Nígeríu og miklar vonir eru bundnar 

við það að landið verði tuttugasta stærsta hagkerfið heims fyrir árið 2020. Upp á síðkastið 

hafa verið gerðar breytingar í stjórnsýslu landsins og hafa þær skapað frið og ró í landinu. Þó 

ber að hafa í huga að ríki, sem enn eru að þróast og þroskast virðast þurfa að ganga í gegnum 
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svipaðar sviptingar og átök og þau sem hafa átt sér stað í Nígeríu, enda er ekki langt síðan 

landið var nýlenda.  

Þær heimildir sem stuðst er við í ritgerðinni, eru bækur og greinar eftir fræðimenn sem skrifa 

hafa um málefni Nígeríu og gagnagrunnarnir, World bank og Central Intelligence Agency 

(CIA).  
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Pólitísk saga Nígeríu 

Í þessum kafla verður fjallað um þær breytingar sem hafa orðið í Nígeríu frá því að vera bresk 

nýlenda og þar til landið öðlaðist sjálfstæði árið 1960. Fram til dagsins í dag hafa fjögur 

lýðveldi verið í Nígeríu og verður fjallað um hvert lýðveldið fyrir sig. Að auki mun ég rekja 

þann óstöðugleika sem hefur einkennt stjórnarhætti í Nígeríu og ástæður fyrir þeim.  

Nígeríu er stærsta land í Afríku. Þar búa um 47% af íbúum vestur Afríku. Talið er að um 158 

milljónir manna búi í Nígeríu. Þar á sér stað mesta olíuframleiðslan í Afríku og einnig eru þar 

mestu birgðir af jarðgasi sem til eru í álfunni. Nígería samanstendur af 36 fylkjum. Höfuðborg 

landsins er Abuja og er hún í miðri Nigeríu. Nágrannalönd Nígeríu eru Níger í norðri, Benin í 

vestri, Cameroon í austri og Chad í norðaustri (CIA, e.d). Í Nígeríu búa yfir 200 

þjóðernishópar og 500 mismunandi tungumál eru töluð þar. Aðaltrúarbrögð í landinu eru 

íslam, sem einnig er nefnt múhameðstrú og kristni. Stærstu þjóðernishóparnir í landinu eru 

Hausa-Fulani sem búa í norðurhéraði Nígeríu, Yoruba þjóðernishópurinn í vesturhéraði 

Nígeríu og Ibo þjóðernishópurinn sem býr í austurhéraði Nígeríu. Ætla má að hagkerfi 

Nígeríu dafni vel með allan þennan mikla mannfjölda og auðugar náttúruauðlindir svo sem 

gas, olíu, járn, málmgrýti, kol, kalkstein, blý, sink og ræktanlegt land (CIA, e.d) en raunin er 

önnur. Úrræði ættu þó að vera til staðar til að draga úr fátækt, byggja upp gott heilbrigðis- og 

menntakerfi og sterka stjórnsýslu (World Bank, e.d). Þrátt fyrir það að Nígería sé auðugt af 

auðlindum hefur þróun í framförum ekki orðið sem skyldi.   

Bretar innlimuðu Lagos í Nígeríu árið 1861, til að uppræta þrælahald. Aðgerðir kristinna 

trúboða í Nígeríu jukust eftir það. Árið 1885 varð suður Nígería að breskri nýlendu. Bretar 

voru í samkeppni við Þýskaland og Frakkland, sem einnig voru að leita eftir nýlendum í 

Vestur-Afríku. Árið 1914 varð allt landið sameinuð og kallað „Nýlenda”. Verndarsvæði 

Nígeríu (e.Colony and protectorate of Nigeria) var stjórnað af breskum ríkisstjóra. Eftir  

seinni heimstyrjöld veittu Bretar Nígeríubúum svæðisbundna sjálfstjórn. Það var hluti af því 

ferli sem fólst í því að veita Nígeríu og öðrum Afríkuríkjum sjálfstæði (Country 

studies:Nigeria, 2010). Árið 1959 voru haldnar kosningar í Nígeríu og þann 1. október 1960 

fékk Nígería sjálfstæði. Pólitíska landslagið í Nígeríu hefur frá þeim tíma gengið í gegnum 
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miklar breytingar. Í næsta kafla verður fjallað um þær breytingar sem áttu sér stað í Nígeríu 

eftir að landið varð sjálfstætt.  

Fyrsta lýðveldi Nígeríu 
Fyrsta lýðveldi Nígeríu var á tímabilinu frá 1963 - 1970. Fyrsta stjórnarskrá Nígeríu, sem 

gekk í gildi eftir að landið öðlast sjálfstæði árið 1960, innihélt svokallað þinglýðræði. Þingið 

samanstóð af tveimur deildum þ.e. öldungaþingdeild og fulltrúadeild. Framkvæmdarvaldið 

var í höndum forsætisráðherra en ríkisstjóri frá Bretlandi bar ábyrgð á landinu. Í stað 

ríkisstjóra kom forseti árið 1963. Þá varð Nígería að lýðveldi. Landinu var skipt í þrjú héruð 

þ.e. norður-, austur- og vesturhérað og höfðu öll héruðin sína eigin svæðisstjórnir. Fyrsta 

sjálfstæða ríkisstjórn Nígeríu, var National Council of Nigerian Citizens (NCNC). Hún fékk 

mestan stuðning frá kaþólikka sem tilheyrðu þjóðernishópnum Ibo í austurhéraði Nígeríu og 

Northern People´s Congress (NPC) flokknum sem fékk sinn stuðning frá þjóðernishópnum, 

Hausa-Faluni frá norðurhéraði Nígeríu (Country studies:Nigeria, 2010). Árið 1966 felldu 

hermenn til tilheyrðu þjóðernishópnum Ibo, ríkisstjórnina og nokkrum mánuðum síðar 

frömdu hermenn frá norðurhéraði Nígeríu valdarán. Árið 1966, eftir að tugþúsundum af fólki 

af Iboa þjóðernishópnum hafði verið myrt í norðurhéraði Nígeríu, flúðu margir til síns 

heimahaga í austurhéraðið. Fólk frá norðurhéraði Nígeríu og bjó í austurhéraði landsins, flúði 

aftur norður. Íbúar Bíafra gerðu tilraun til að öðlast sjálfstæði árið 1967 og stóð þar yfir 

borgarastyrjöld til ársins 1970. Þeirri styrjöld lauk þannig að sambandsríkjaher Nígeríu vann 

Bíafra. Í stríðinu féllu margar milljónir manna af völdum ofbeldis, hungurs og sjúkdómum 

(Country studies:Nigeria, 2010).    

Annað lýðveldi Nígeríu 
Annað lýðveldi í Nígeríu var á tímabilinu frá 1979-1983. Olusegun Obasanjo, sem var æðsti 

herstjórnandi í Nígeríu, sem var svo síðar kosinn forseti landsins í tvö kjörtímabil, þ.e. árið 

1999 og árið 2003. Olusegun Obasanjo hafði frá árinu 1976 starfað sem æðsti herstjórnandi 

Nígeríu og tók þátt í að semja nýja stjórnarskrá fyrir landið árið 1979 (Country 

studies:Nigeria, 2010). Kosningar voru haldnar í landinu sama ár og ný ríkisstjórn tók þá við. 

Þegar ný stjórnarskrá tók gildi árið 1979 var komið á forsetalýðveldi. Það kom í stað 

þingkerfis sem hafði verið eftir að fyrsta lýðveldinu var komið á. Nýjar kosningar voru 

haldnar í landinu árið 1983 en þær einkenndust af kosningarsvindli og ofbeldi. Meðlimir 

nýkosinnar ríkisstjórnar urðu þá flestir úr röðum flokksins, Northern National party of Nigeria 
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(NPN). Þeir voru sakaðir um kosningasvindl og misstu völdin vegna mikillar spillingar og 

lélegrar efnahagsstjórnar. Í desember 1983 endaði tímabil annars lýðveldis Nígeríu. Þá tók 

herstjórn við völdum í landinu og var hún við völd í 16 ár. Kosningar voru aftur haldnar árið 

1993 en æðsti herstjórnandinn, Ibrahim Babangida að nafni ógilti þær kosningar (Country 

studies:Nigeria, 2010).  

Þriðja lýðveldi Nígeríu 
Eftir kosningar sem haldnar voru í Nígeríu árið 1993 hófst þriðja lýðveldi landsins. Ibrahim 

Babangida forseti Nígeríu ógildaði kosningarnar og leiddi það til ófriðar í landinu. Hann sagði 

af sér embætti í kjölfar ógildingarinnar árið 1993. Nýr forseti tók við af honum en honum var 

fljótlega ýtt til hliðar af hershöfðingja að nafni, Sani Abacha. Hann sat við stjórn í fimm ár 

(Country studies:Nigeria, 2010). 

Fjórða lýðveldi Nígeríu 
Árið 1998 reyndu stjórnvöld í Nígeríu að bæta stjórnmálaástand í landinu, með því að 

framkvæma breytingar á stjórnarskrá og stofnunum. Þá voru tilraunir gerðar til að auka rétt 

minnihlutahópa og vinna bug á fordómum gagnvart þeim (Mustapha, 2003).  

Í Nígeríu hefur reynst erfitt að færa stjórnir landsins úr höndum hers og til almennings. Farið 

hefur verið fram á við alþjóðasamfélagið að aðstoða íbúa Nígeríu við það að ýta herstjórnum 

frá völdum. Á sjöunda áratug og áttunda áratug 20. aldar var komið á fjölda fylkja í Nígeríu í 

þeim tilgangi að aðstoða minnihlutahópa í landinu og berjast fyrir auknum réttindum þeirra. 

Fyrsta fylkið var komið á í miðvestur Nígeríu og þar fengu minnihlutahópar að ráða sínum 

málum sjálfir. Fjölgun varð á fylkjum í Nígeríu og árið 1967 hafði þeim fjölgað úr fjórum í 

tólf. Árið 1987 voru þau 19 talsins og árið 1991 urðu þau 30. Árið 1996 voru fylkin í Nígeríu, 

36 talsins (Country studies:Nigeria, 2010). Í fylkjum áttu minnihlutahópar að fá að stjórna 

sínum eigin málum til þess að minnka togstreitu á milli hópa og þeir fengu að hafa sína eigin 

svæðisstjórnir. Í nokkrum tilfellum var mismunandi  minnihlutahópum gert að búa í sama 

fylkinu en það gat leitt til togstreitu þeirra á milli. Þessar aðgerðir, að stofna fylki í Nígeríu 

var samþykkt af sambandstjórn landsins (Mustapha, 2003). 

Nýr herstjórnandi, Abdulasalam Abubakar að nafni tók við völdum í Nígeríu árið 1998. Hann 

byrjaði á því að leysa pólitíska fanga úr haldi og ógilda stjórnarskrá landsins. Ný stjórnarskrá 

gekk i gildi í Nígeríu árið 1999 en henni svipaði til þeirrar sem sett var 1979. Með nýrri 
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stjórnarskrá var vald forsetans aukið. Komið var á tveimur deildum í þinginu þ.e. 

öldungadeild og fulltrúadeild.   

Frá árinu 1999 hefur almenningur í Nígeríu þurft að ganga í gegnum átök vegna þjóðernis og 

trúarbragða. Þessi átök hafa átt rætur að rekja til þess tíma þegar herstjórar stjórnuðu landinu    

(Osaghae, Eghosa E og Suberu, Rotimi T., 2005). Fólk sem tilheyrir sömu trúarbrögðum, 

menningu og tungu hópar sig saman. Þeir sem kenna sig við ákveðin trúarbrögð og 

þjóðernishópa eru oftast mjög stoltir af uppruna sínum og þá skiptir stétt fólks minna máli 

(Osaghae, Eghosa E og Suberu, Rotimi T., 2005). 

Talið er að fólki í Nígeríu, hvort sem það tilheyrði minnihluta- og meirihlutahópum hafi óttast 

það stjórmálaástand áður en herstjórnin lét af völdum árið 1999. Það var einkum atburður sem 

átti sér stað árið 1966, þegar barátta um völdin hafði gengið of langt hjá fólki sem tilheyrði  

meirihlutahópi. Hópurinn hafði reynt að takmarka sjálfsstjórn ýmissa fylkja og stöðva 

svokallaða miðjustjórn, sem hafði öll efnahagsleg og pólitísk völd. Hvöttu fylgismenn 

meirihluta- og minnihlutahópa til að Nígería yrði ein heild (Mustapha, 2003).  

Eins og fram hefur komið, Olusegun Obasanjo kosinn forseti Nígeríu árin 1999 og 2003. 

Flokkur hans, People´s Democratic Party (PDP) sigraði einnig í þingkosningum til 

fulltrúardeildar og öldungardeildar (Country studies:Nigeria, 2010). Forsetinn reyndi að koma 

á stöðugu lýðræði. Hann reyndi einnig að opna fyrir frjálsan markað, en því var hafnað af 

einræðisstjórninni og ákvörðunin var dregin til baka. Þó að Obasanjo sé talinn hafa reynt að 

koma góðu til leiðar í Nígeríu, þá hefur hann verið gagnrýndur fyrir að bregðast ekki við 

slæmum efnahagi landsins og reyna að stilla til friðar í deilum sem hafa orðið á milli ýmissa 

þjóðernishópa og trúarbragðahópa. Þá var hann viðriðinn kosningarsvindl í Nígeríu árið 2007. 

Lögreglan og her eru talin hafa framið mannréttindarbrot í stjórnartíð hans. Tólf fylki í 

Nígeríu tóku sér síðan ný sharía lög múslima og það hefur valdið meiri sundrung meðal 

þjóðernis- og trúarbragðahópa í landinu (Country studies:Nigeria, 2010).  

Í april árið 2011 voru haldnar fjórðu alþingiskosningarnar í landinu, til að koma hersstjórn frá 

völdum. Þessar alþingiskosningar mörkuðu viss tímamót í átt til lýðræðis. Eftir kosningarnar 

hafa þó átök átt sér stað í Nígeríu sem hafa kallað á aðgerðir stjórnvalda. Þær aðgerðir 

stjórnvalda hafa snúið að því að uppræta atvinnuleysi meðal ungs fólks í Nígeríu (World 

Bank, e.d).  
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Í nýlegri grein á vefmiðli BBC og kom út 5. ágúst 2011, kemur fram að í Nígeríu sé enn til 

staðar ógn sem stafi af þjóðerni og trúarbrögðum. Milli þessara hópa eru sífeldar togstreitur 

og valdabarátta (world-africa, 2011). Árið 1999 átti sér stað eins konar „losun á hömlum” í 

pólitísku umhverfi Nígeríu. Þessi „losun á hömlum” hefur leitt til þess að hópar af ýmsu 

þjóðerni og trúarbrögðum í Nígeríu, hafa átt auðveldara með að tjá sínar aðstæður en því 

miður hafa þær umræður oft endað í ofbeldisfullum átökum. Á tímabilinu frá 2009-2011 hafa 

um tvö þúsund manns fallið í innanlandsátökum í Nígeríu. Þá hafi sharía lög múslima í 

Nígeríu breikkað bilið á milli trúabragðahópa og þúsundir kristinna manna í landinu hafa þurft 

að flýja þau svæði þar sem þessi lög eru í gildi. Þættir eins og samkeppni um landsvæði, 

fátækt og atvinnuleysi hafa oft valdið átökum á milli ýmissa þjóðernishópar. Upp á síðkastið 

hefur verið tiltölulega friðsamlegt hjá ríkjasambandstjórninni, ef miðað er við hvernig það var 

á árunum áður. Enn gætir þó mikillar togstreitu á milli þjóðernishópa í landinu. Ríkisstjórnin 

lagði mikla áherslu á að hafa sex pólitísk svæði fyrir hina ýmsu þjóðernishópa.  

Stjórnmálaumhverfi Nígeríu er frekar stöðugt um þessar mundir, en þannig hefur það ekki 

alltaf verið. Þó að ástandið í Nígeríu sé talin stöðug núna, þá skjóta reglulega upp kollinum 

ýmis málefni sem erfitt getur verið að leysa (World Bank, e.d). 

Þjóðernishópar 
Í þessum kafla verður fjallað um þjóðernishópa, hvað það sé og gerð skil á því hvað einsleitur 

þjóðernishópur sé. Þá verður fjallað um valdabaráttu þeirra á milli. Sagt verður frá þremur 

stærstu þjóðernishópum í Nígeríu, Hausa-Faluni, Ibo og Yoruba hópunum. 

Ýmsar skilgreiningar eru til á hugtakinu „þjóðernishópur“. Skilgreiningin felst í sameiginlegu 

tungumáli, menningu, sama landsvæði og sömu trúarbrögðum (Mustapha, 2003). Mun 

líklegra er að átök brjótist út þegar mismunandi þjóðernis- og minnihlutahópar eru hluti af 

ríkjum. Talið er að einsleitari þjóðir glími ekki við sömu vandamál og lönd þar sem fólk býr 

af mismunandi þjóðerni og trúarbrögðum. Þeim ríkjum fækkar þar sem eingöngu býr fólk af 

einum þjóðernisflokki. Í 180 ríkjum heims hafa aðeins 20 ríki einsleita þjóðernishópa  

(Brown, 2001). Hugtakið „einsleit þjóð“ er skilgreint þannig að 95% íbúum þess, eru af einu 

þjóðerni. Hin 5% sem eftir standa, eru kallaðir „minnihlutahópur”. Sem dæmi um einsleitar 

þjóðir má nefna Japan, Svíþjóð, Pólland og Ungverjaland (Brown, 2001). Því hefur verið 

haldið fram að stöðugleikinn í Póllandi og Ungverjalandi stafi af því hversu lítið er um 
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minnihlutahópa í þessum löndum. Talið er einsleit lönd séu afrakstur seinni heimsstyrjaldar, 

fólksflutninga, fjöldamorða og hreinsanir sem gerðar hafa verið á ýmsum þjóðernishópum og 

þá annað hvort með brottflutningum úr löndunum eða fjöldamorðum. Tekið skal fram að ríki, 

þar sem fólk tilheyrir aðeins einum þjóðernishópi, séu ekki endilega stöðug ríki og friðsöm.  

Lönd, þar sem fólk býr af fjölbreyttum þjóðernishópum eru þó talin mun líklegri til að upplifa 

ýmis vandamál. Stöðugt samfélag snýst um ákveðið auðkenni, ákveðin gildi og þeim venjum 

sem einstaklingar samfélagsins kenna sig við. Samfélög eru þó fjölbreytileg, og hafa 

mismunandi gildi svo sem í trúarbrögðum og fleiru. En hvernig getur samfélag verið ein 

heild? Samkvæmt Anthony Giddens geta samfélög verið svæði eða hluti af svæði sem 

afmarkar sig frá öðru svæði, til dæmis með landamærum. Þetta getur einnig átt við eins konar 

„fljótandi samfélag“. Í slíkum samfélögum er litið á eitthvert ferli, sem skilgreinir þau frekar 

en einhvern ákveðin hlut (Alan Collins, 2007). Því má líta svo á að samfélag Nígeríu, sé í 

ákveðnu ferli. Á nýlendutímanum var landamærum Nígeríu skipt upp og við það misstu 

þjóðernishópar auðkenni sín. Hóparnir urðu þá oft að leita eftir nýjum auðkennum og það  

annars staðar. Við það skapast togstreita og átök geta brotist út. Þjóðernishópar eiga oft erfitt 

með að fóta sig í nýju umhveri og mikil orka fer í það að leita að uppruna sínum og hver þau 

eru í raun og veru.  

Jaðarhópar geta líka myndast og haft ýmis einkenni, sem ekki endilega eru áberandi í 

samfélögum, en áberandi á afmörkuðum svæðum (Mustapha, 2003). Pólitískar og 

efnahagslegar ástæður geta legið að baki breytingum, sem verða hjá þjóðernishópum eins og 

átti sér stað hjá þjóðernishópnum, Ikverre í River ríki í Nígeríu. Þeir bera ólík og fjölbreyttari 

einkenni. Fyrir borgarastríðið sem átti sér stað árin 1967-1970 tilheyrðu þeir þjóðernishópnum 

Ibo, en eftir stríðið endurskilgreindu þeir sig upp á nýtt, skildu sig frá Ibo hópnum og urðu 

Ikverre þjóðernishópur (Osaghae, Eghosa E og Suberu, Rotimi T., 2005) 

Á nýlendutímanum var mörgum ríkjum skipt upp og olli það vandamálum sem sum lönd eru 

enn að glíma við. Sem dæmi var Afríku skipt upp af handahófi. Í Nígeríu lentu sumir 

þjóðernishóparnir sitthvoru megin við landamæri, í tveimur löndum eða innan tveggja fylkja. 

Í flestum ríkjum Afríku eru fjölmargir þjóðernishópar og sumir gamlir  erkifjendur frá 

nýlendutímanum (Brown, 2001).  
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Valdabarátta þjóðernishópa 
Þeir sem tilheyra meirihlutahópum í Nígeríu eru þjóðernishóparnir Ibo, Hausa og Yoruba. Í 

þessum hópum eru einnig fólk sem tilheyrir minnihlutahópum. Oft brutust út átök í Nígeríu, á 

milli minnihlutahópa sem búa á svæðum þar sem meirihlutahópar eru. Reynt hefur verið að 

veikja stöðu minnihlutahópa, til að koma í veg fyrir að þeir fengju völdin í sínar hendur. Mikil 

mismunun á minnihlutahópum, getur leitt til sundrunar innan ríkis. Ekki er hægt að flokka 

þjóðerni eftir einkennum því þau geta verið svo fjölbreytileg (Mustapha, 2003). Þeir sem 

tilheyra ákveðnum þjóðernishópum eru frekar skilgreindir eftir hegðun og markmiðum 

hópsins. Þjóðernishópar í Nígeríu eru flokkaðir í tvo hópa þ.e. minnihlutahóp og 

meirihlutahóp. Þótt skilgreining á meirihluta- og minnihlutahópi feli í sér þann fjölda sem 

honum tilheyrir, þá er uppruni fólksins innan hópsins einnig mikilvægur. Eins og fram hefur 

komið eru þrír stærstu þjóðernishópar Nígeríu, Hausa-Fulani í norðurhéraði landsins, Ibo í 

austurhéraði og Yoruba í vesturhéraði. Þeir hafa búið lengi í þessum héruðum sem 

meirihlutahópar. Mismunun á réttindum fólksins á sér djúpar rætur í sögu Nígeríu. Lögreglan 

og stjórnsýslan í landinu hefur verið kennt um að hafa ýtt undir mismunun meðal almennings 

í Nígeríu (Osaghae, Eghosa E og Suberu, Rotimi T., 2005). 
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Meiri– og minnihlutahópar 
Fólk sem tilheyrir meiri- eða minnihlutahópi skilgreinir sig sem hluta af einhverju þjóðerni. 

Hóparnir flokkast eftir sögu, tungu og menningu. Einn flokkur þarf þó ekki að vera grunnur 

fyrir menningarlegum einkunnum hópsins og heldur er þeir allir jafn mikilvægir (Gurr, 1996). 

Báðir hóparnir halda fast í menningu sína og trúarbrögð og vilja komast til valda (Gurr, 1996).  

Minnihlutahópar eru oftast menningarlega aðgreindir í fjölmennum samfélögum. Þar sækjast 

þeir eftir jöfnun rétti og sömu tækifærum og aðrir, sem samfélagið býður upp á. Þetta á einnig 

við um völd (Gurr, 1996). Áherslur meðal þjóðernishópa geta verið mismunandi, hvort sem 

þeir tilheyra meirihutahópum eða minnihlutahópum. Eigið markmið þjóðernishópa eru 

forsenda fyrir samvinnu en ef hún er ekki fyrir hendi getur það leitt til uppreisna og 

ríkisþvingana. Minnihlutahópar, sem reyna að koma sínum áherslum á framfæri þurfa oft að 

fara í pólitískar aðgerðir eða stofna til mótmæla (Gurr, 1996). Í opnum og viðbragðsfljótum 

pólitískum kerfum, eru leiðtogar þjóðernishópa yfirleitt raunsæari og leita leiða til árangurs án 

þess að hvetja til ofbeldis meðal sinna stuðningsmanna. Ríki sem hunsa kröfur almennings og 

beita þvingunum, eiga á hættu að verða fyrir stigmagnandi óeirðum (Gurr, 1996).  

Valdabarátta minnihlutahópa  
Þrátt fyrir þær stjórnskipulagsbreytingar sem áttu sér stað í Nígeríu árið 1970, standa 

minnihlutahópar í landinu enn illa að vígi þegar kemur að efnahags- og pólitískum 

bjargræðum (Mustapha, 2003). Ýmsir þættir eru taldi valda því: Minnihlutahópar vildu stofna 

fylki þar sem meirihlutahóparnir þrír þ.e. Ibo, Yoruba og Hausa-Faluni hefðu ekki völd á 

þeirra eigin landsvæði. Árið 1964 hafði fyrsta fylkið verið stofnað á miðvestursvæði í Nígeríu. 

Vegna sundrungar sem gætti hjá þjóðernishópum, var talið nauðsynlegt að stofna til fleiri 

fylkja og jafnvel á svæðum þar sem þrír stærstu hóparnir voru við stjórn. Núna stjórna 

meirihlutahópar í 22 fylkjum í Nígeríu en þau eru í allt 36 talsins. Sjö fylkjum er stjórnað af 

þjóðernishópnum, Yoruba í vesturhéraði Nígeríu, tíu fylkjum er stjórnað af Hausa-Fulani 

hópnum í norðurhéraði Nígeríu og í fimm fylkjum í austurhéraði Nígeríu situr Ibo hópurinn 

við stjórnvöld. Minnihlutahópar hafa 14 fylki til umráða og þessum fylkjum er oft stjórnað af 

veikburða innviðum samfélagsins (Mustapha, 2003). Þegar fylkin voru stofnuð, áttu þau að 

koma á meiru jafnræði á milli þjóðernishópa en í raun hefur tilkoma fylkjanna valdið meiri 
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ójöfnuði meðal fólksins (Mustapha, 2003). Eitt helsta ágreiningsefni hjá minnihlutahópum 

hafa snúist um bjargráð, svo sem atvinnu, styrki og eflingu félagslegra fjárfestinga. 

Meirihlutahópar hinna 22 fylkja hafa fengið meira til sín, sem leitt hefur til ójöfnuðar og 

breikkar bilið á milli hópanna (Mustapha, 2003).  

Ein helsta ástæða fyrir því að minnihlutahópar, eru enn undir í baráttu fyrir auknu jafnræði og 

í úthlutun á tekjum af olíuauðlindum landsins, eru vegna þess að fylkin þeirra og 

svæðisstjórnir þar, hafa ekki fengið nægilegt fjármagn til að framkvæma ýmsar aðgerðir til að 

bæta hag fólksins. Þeir hafa þurft að sækja fjármagn til sambandsstjórnarinnar og þar hefur 

pottur víða verið brotinn. Styrkir frá sambandsstjórn hefur verið deilt út af meirihlutahópum 

og fjármagnið því ekki alltaf borist í þau fylki þar sem minnihlutahópar ráða. Þannig hafa 

meirihlutahópar haldið minnihlutahópum niðri. Svæðisstjórnir í fylkjum minnihlutahópa haft 

oft vegna fjárskorts, fá úrræði til að sinna sínum fylkjum (Mustapha, 2003). Í Nígeríu flyst 

fólk mjög gjarnan á milli staða. Árið 1950 bjuggu 5 af 55 milljónum íbúum Nígeríu á öðrum 

svæðum en upprunlegir þjóðernisflokkar þeirra búa. Fyrir nýlendutímabilið, var aðfluttu fólki 

í Nígeríu tekið sem sem fullgildum einstaklingi í þjóðernishópunum. Á tímum nýlendunnar 

og þegar því tímabili lauk, voru landamæri dregin. Þá var aðfluttum fólki oft meinað að taka 

þátt í samfélaginu (Mustapha, 2003).   

Trúarbrögð  
Trúarbrögð í Nígeríu eru mismunandi eftir svæðum. Flestir í þjóðernishópi, Hausa–Fulani í 

norðurhéraði Nígeríu, eru íslamstrúar. Hjá mörgum þeirra eru trúarbrögðin metin meira, en sá 

þjóðernishópur sem þeir tilheyra. Fólkið kennir sig fyrst og fremst við trúarbrögð og síðan við 

þjóðernishópinn. Á flestum öðrum svæðum í Nígeríu er þessu öfugt farið. Fólk þar kennir sig 

frekar við þjóðernishóp sinn og síðan trúarbrögð. Þannig er það í vestur- og austurhéraði 

Nígeríu en þar er fólk í meirihluta, kristið. Í Nígeríu eru helstu trúarbrögðin, kristni, íslamstrú 

og hefðbundin afrísk trú en hún tengist ekki pólitík eins og hin trúarbrögðin (Osaghae, Eghosa 

E og Suberu, Rotimi T., 2005).   

Í Nígeríu búa nokkur hundruð þjóðarbrot, sem teljast undirhópar þjóðernishópa, þorpsbúar og 

ættbálkar og tilbiðja þau sína guði og gyðjur. Kristnir og múslimar hafa oft eldað grátt silfur 

saman og barist vegna trúar. Nígerískir múslimar eru þó mun líklegri en kristnir íbúar Nígeríu,  

að láta í ljós trúarleg auðkenni sín (Osaghae, Eghosa E og Suberu, Rotimi T., 2005). 
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Aðgreining á trúarbrögðum hefur skapað klofning hjá þjóðernishópum í norður-, vestur- og 

austurhéraði Nígeríu. Kristnir og múslimar eru í meirihluta í Nígeríu, en fleiri jaðar-

trúarbragðahópar hafa einnig á einhverjum tímapunkti verið áberandi í nígerískri pólitík eða 

haft möguleikana á að vera það og komið af stað átökum.   

Kristnir eru líka fjölbreyttur hópur og til þeirra teljast mótmælendur, kaþólikkar, Evangelíska 

kirkjan í Vestur-Afríku og sjöunda dags aðventistar svo einhverjir séu nefndir (Osaghae, 

Eghosa E og Suberu, Rotimi T., 2005). Þá hafa regnhlífasamtök, eins og kristnir í Nígeríu 

gegnt mikilvægu hlutverki í samfélaginu. Þrátt fyrir það hefur kristin pólitík verið háð 

múslimahreyfingum og stjórn landsins. Klofningur hjá mótmælendum og kaþólikkum hefur 

haft áhrif á kosningar hjá þjóðernishópnum, Ibo í austurhéraði Nígeríu. Múslimar tilheyra 

annars konar hópum og hjá þeim hafa einnig verið átök. Þá eru einnig til regnhlífarsamtök 

sem breiða út íslam. Eftir írönsku íslamsbyltinguna, árið 1970 spruttu upp fjöldinn allur af 

hreyfingum á meðal yngri múslima. Sjítar og Talibanar, komu þá fram á sjónarsviðið og 

kröfðust gildingu sharía laga og stofnun íslams ríkis. Þeir vildu útrýma villutrúarbrögðum. 

Þessar aðgerðir þeirra urðu, stór þáttur í þeim trúlegu átökum sem mótuðu pólitík í 

norðurhéraði Nígeríu á árunum 1980 og 1990. Flest átökin, voru á milli múslima og kristinna 

manna og með skírskotun í þjóðernið (Osaghae, Eghosa E og Suberu, Rotimi T., 2005).  

Þegar Nígería nálgaðist sjálfstæði árið 1960, var lögð fram sú tillaga að skilja að ríki og 

kirkju. Koma átti á trúfrelsi í landinu. Það þótti mikilvægt vegna fjölda þjóðernisflokka í 

landinu. Þrátt fyrir trúfrelsi hefur oft verið brotið á réttindum fólks og því mismunað, hvað 

eftir annað vegna trúar (Country studies:Nigeria, 2010). Þegar Bífrastríðinu lauk árið 1970, 

tók sambandsríkjastjórnin yfir trúboðaskóla. Þeir ráku starfsmenn skólanna fyrir að styðja 

aðskilnaðarsinnana í baráttunni um sjálfstæði fyrir Bíafra. Stjórnin lét einnig fylgjast 

sérstaklega með múslimum, sem taldir voru hafa brotið í bága við trúarfrelsi. Á tímum 

herstjórnar var reynt að beina múslimum, frá því að taka upp sharía lög, en sú tilraun mistókst. 

Nýr leiðtogi, múslimi tók við stjórn landsins og árið 1986, gerði hann Nígeríu að meðlimi í 

International Organization of the Islamic Conference. Það olli enn frekari átökum í landinu 

því að margir Nígeríumenn litu ekki á sig sem múslima (Country studies:Nigeria, 2010). 

Umræður um trúarbrögð, hófust aftur þegar drög að nýrri stjórnarskrá leit dagsins ljós árið 

1999. Múslimskir leiðtogar vildu sharía lög í stjórnarskrá landsins en aðrir lögðu áherslu á  

ríki án trúar. Í stjórnarskránni segir að ekki skuli vera ríkistrú. Sambandsríkið Nígería veitir  
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einstökum fylkjum að koma á fót eigin dómstólum. Þar að auki, er sumum fylkjum leyft að 

koma á sínum eigin sharía dómstól (Country studies:Nigeria, 2010). Samkvæmt stjórnarskrá 

Nígeríu eiga allir að hafa skoðanafrelsi og trúarfrelsi og hafa rétt til að boða trú sína 

opinberlega. Þeir sem eru íslamstrúar vilja að sharía lögin falli undir þennan sama flokk. 

Margir kristnir menn og trúarefahyggjumenn telja að sharía lögin brjóti niður trúfrelsi og 

samræmist ekki lögum um aðskilnað á ríki og kirkju (Country studies:Nigeria, 2010).  
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Upphaf borgarastríðsins í Nígeríu 
Í þessum kafla verður saga Nígeríu rakin og tilurð landsins sem sambandsríki. Aðallega 

verður fjallað um það þegar Nígeríubúar fengu sjálfstæði. Í upphafi kaflans mun ég rekja 

upphaf borgarastríðsins í Nígeríu, hvaða hópar stóðu í eldlínunni og valdabaráttu sem því 

fylgdi.  

Nígería varð að sambandsríki árið 1946. Mikið ójafnvægi gætti í ríkjasambandinu því 

norðurhérað Nígeríu naut meira hylli en þeir sem bjuggu í austur- og vesturhéraði landsins. 

Þrír mismunandi þjóðernishópar réðu á þessum svæðum. Það voru Hausa-Fulani í 

norðurhéraði Nígeríu, Ibo í austurhéraði og Yoruba í vesturhéraðinu, eins og áður hefur komið 

fram. Að baki þessum hópum stóðu milljónir einstaklinga af yfir 200 mismunandi þjóðernum. 

Upptök borgarastríðsins er talin hafa legið í austurhéraði Nígeríu. Þeir sem bjuggu þar 

kröfðust aðskilnaðar og sjálfstæðis, eftir fjöldamorð sem höfðu verið framin á tugþúsundum 

íbúa frá austurhéraði Nígeríu árin 1945 og 1954. Flestir hinna látnu tilheyrðu 

þjóðernishópnum Ibo, en fólkið hafði verið myrt í þeim tilgangi að hreinsa þjóðernishópinn 

Ibo úr norðurhéraði Nígeríu (Mwakikagile, 2001, bls. 3).  

Árið 1950 var haldinn fundur í Nígeríu þar sem ræddar voru tillögur að fyrstu nígerísku 

stjórnarskránni. Fólk sem tilheyrði þjóðernishópnum Hausa-Faluni var íslamstrúar og óttuðust 

þeir herstjórn kristinna frá austurhéraði og vesturhéraði Nígeríu (Mwakikagile, 2001). 

Forsvarsmenn í norðurhéraði Nígeríu hótuðu að segja sig úr ríkjasambandinu, fengju þeir ekki 

50% sæta í miðstjórn löggjafarþings landsins. Árið 1953 var haldinn fundur í London. Þar 

voru samankomnir allir nígerísku leiðtogar í þeim tilgangi að leysa úr deilum og um það hver 

ætti að stjórna þegar Nígería yrði sjálfstætt land. Íbúar frá vesturhéraði Nígeríu hótuðu úrsögn 

úr ríkjasambandinu og töldu að sínir menn ættu að vera við stjórnvöld, því höfuðborg Nígeríu, 

Lagos var í þeirra héraði. Þeir heimtuðu algjört vald og umráð yfir tekjum landsins. Unnið var 

úr ágreiningi, um það hvort Lagos ætti að vera höfuðborg sambandsríkjanna. Árið 1954 var 

fundin lausn á því máli, þegar stjórnarskrárviðræður hófust í borginni Lagos (Mwakikagile, 

2001). Menn komu sér saman um að Lagos yrði yfirráðafylki sambandsríkjanna, en ekki 

náðist samkomulag um að hver ætti að stjórna þegar Nígería yrði sjálfstætt land. Stuttu áður 

en Nígería hlaut sjálfstæði áttu sér stað miklar óreiða og það stefndi í hörmungar hjá íbúum 

landsins. Stjórnmálaflokkur, sem kallaði sig Norhern People Congress (NPC) og barðist fyrir 

sjálfstæði landsins, var stjórnað af Ahmadu Bello. Hann tilheyrði þjóðernishópnum Hausa-
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Fulani í norðurhéraði í Nígeríu. Annar stjórnmálaflokkur, frá vesturhéraði Nígeríu og kallaðist 

Action Group, barðist einnig fyrir sjálfstæði landsins. Sá sem fór fyrir þeim flokki var Chief 

Obafemi Awolowo. Hann tilheyrði þjóðernishópnum, Yorubi frá vesturhéraði landsins. Frá 

austurhéraðinu kom flokkur, sem kallaður var National Council of Nigeria and the Cameroons 

(NCNC). Sá stjórnmálaflokkur barðist einnig fyrir sjálfstæði landsins og honum stjórnaði 

Nnamdi Azikiwe sem tilheyrði þjóðernishópnum, Ibo. Þessi flokkur skipti um nafn árið 1960 

og eftir það var hann nefndur, National Convention of Nigerian Citizens (NCNC). Allir 

flokkarnir voru tryggir sínum þjóðernishópum og erfitt reyndist að ná samkomulagi um það 

hvaða stjórnmálaflokkur ætti að stjórna landinu. Flokkarnir þrír, urðu að ná samkomulagi um 

það hver ætti að stjórna (Mwakikagile, 2001).  

Árið 1953 hótuðu íbúar í norðurhéraði Nígeríu að segja sig úr ríkjasambandinu. Norhern 

People Congress (NPC) stjórnmálaflokkurinn kom þá með tvo úrslitakosti þ.e. að segja sig úr 

ríkjasambandinu eða flokkurinn fengi að stjórna landinu og til frambúðar. Þetta olli reiði og út 

brutust óeirðir. Fleiri hundruð manna slösuðust eða létu lífið í þessum óeirðum. Þessar óeirðir 

voru taldar líkjast fjöldamorðunum, sem höfðu verið framin á fólki af Ibo þjóðernishópnum 

árið 1945 (Mwakikagile, 2001). Þrátt fyrir að þjóðernishóparnir þrír, Hausa-Fulani í 

norðurhéraði Nígeríu, Yorubi í vesturhéraði og Ibo úr austurhéraði, höfðu ekki náð 

samkomulagi um það hver ætti að stjórna Nígeríu, varð sjálfstæði landsins að veruleika þann 

1. október árið 1960. Hausa-Faulani þjóðernisflokkurinn í norðurhéraði landsins, naut 

yfirgnæfandi stuðnings í valdabaráttunni og langt umfram hin tvö héruðin. Því hlaut 

stjórnmálaflokkurinn, Norhern People Congress völd í sambandsríkinu (Mwakikagile, 2001, 

bls. 6). Tveir stjórnarmálaflokkar, Norhern People Congress í norðurhéraði Nígeríu og 

National Council of Nigeria and the Cameroons, sem tilheyrði austurhéraði landsins, gerðu 

tilraun til að hrekja stjórnmálaflokkinn Acton Group frá völdum. Gera átti tilraun til að útiloka 

þjóðernishópinn, Yourba frá vesturhéraði Nígeríu, frá stjórnasamstarfinu. Flokksmenn, Acton 

Group reyndu að spyrna á móti, og þessi sameiginlega aðgerð stjórnarmálaflokkanna tveggja 

frá austur- og norðurhéraði Nígeríu, var ekki rétt leið til að koma á stöðuleika í landinu 

(Mwakikagile, 2001). 

Betra hefði verið að reyna að koma á meiri samvinni á milli þessara þriggja þjóðernishópa í 

stað þess að sunda þeim (Mwakikagile, 2001). 
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Samstarf á milli stjórnmálaflokkanna tveggja, annars frá austurhéraði Nígeríu og hins frá 

norðurhéraði landsins var ekki talið myndi endast lengi og það að útiloka fólkið frá 

vesturhéraði landsins, bauð upp á enn frekari óreiðu. Vandræðin höfðu byrjað í 

vesturhéraðinu og stuttu eftir að Nígería öðlaðist sjálfstæði varð héraðið að einskonar vígvelli 

fyrir pólitísk launráð. Félagar úr stjórnmálaflokknum, Acton Group gerðu bandalög við aðra 

flokka utan svæðis þeirra og það leiddi til beinna afskipta af hálfu stjórnmálaflokksins, 

Norhern People Congress, frá norðurhéraði landsins, eftir svæðiskosningu sem þar hafði verið 

haldin. Þetta var ekkert annað en kosningasvindl sem leiddi til einna verstu átaka í Nígeríu. 

Þúsund manns misstu lífið í þessum átökum og voru það nær eingöngu fólk af Iboa 

þjóðernishópnum í vesturhéraði landsins (Mwakikagile, 2001). Eftir það jókst togstreitan á 

milli héraðanna. Hópurinn, Hausa-Fulani í norðurhéraði Nígeríu styrktist þó enn frekar og 

þeir sem bjuggu í hinum héruðunum tveimur þ.e. austur- og vesturhéraðinu urðu  órólegir og 

smeykir. Eitthvað þurfti að gera til að koma í veg fyrir algera valdatöku Hausa-Fulani 

þjóðernishópsins (Mwakikagile, 2001). 

Eftir enn ein fjöldamorðin sem framin voru árið 1966 sagði austurhérað Nígería sig úr 

ríkjasambandinu og lýsti yfir sjálfstæði. Svæðið var upp frá því nefnt Bíafra lýðveldið (e. 

Republic of Biafra) (Mwakikagile, 2001, bls. 3). Þann 15. janúar sama ár frömdu 

þjóðernishópurinn, Iboar frá vesturhéraði Nígeríu, valdarán og margir íbúar í norður- og 

vesturhéraði landsins, féllu í þessum átökunum. Meirihluti fólks, Ibo hópnum, er frá 

austurhéraði Nígeríu. Hermenn eru frá öllum landsvæðum Nígeríu. Fólk frá öllum þremur 

héruðunum tóku einnig þátt í átökunum. Valdaránið var talið fljótlegasta og öruggasta leiðin 

til að koma í veg fyrir að Hausa-Fulani frá norðurhéraðinu, fengi full völd ásamt Yoruba 

mönnum, sem voru bandamenn þeirra. Í upphafi valdaránsins voru fjórir öflugir 

stjórnmálamenn myrtir. Það voru forsætisráðherrann og fjármálaráðherrann, Chief Samuel 

Akintola frá þjóðernishópnum Yoruba og bandamaður norðurhéraðs Nígeríu. Þá féll einnig 

Sir Ahmadu Bello, leiðtoga Norhern People Congress stjórnmálaflokk norðurhéraðsins  

(Mwakikagile, 2001, bls. 12).  

Morðin á stjórnmálamönnunum urðu endir á lýðræðislegum stjórnarháttum í Nígeríu og eftir 

þau misstu borgaralegir stjórnarmenn völdin. Leiðtogar sambandsríkjanna afsöluðu völd sín í 

hendur Aguiyi Ironsi ofursta og varð hann æðsti herstjórnandi þrátt fyrir það að tilheyra Ibo 

hópnum sem hafði ekki átt neinn þátt í því að skipuleggja valdaránið. Hann kom á herstjórn 
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og tók yfir stjórn á sambandsríkinu með því að setja fjóra menn, yfir fjögur héruð þ.e. í 

austur-, vestur-, norður- og miðvesturhéraði í Nígeríu. Miðvestuhéraðið varð fyrst til að skilja 

sig frá vesturhéraði Nígeríu árið 1963 (Mwakikagile, 2001). Mörgum Nígeríubúum létti við 

það að herstjórn hefði verið komið á og í stað þeirrar ríkisstjórnar sem áður var við völd. 

Spilling og deila, á milli norður- og austurhéraðsins hafði í stað þess að leiða til stöðugleika 

leitt til óeirða. Margir íbúar Nígeríu höfðu þjáðst mikið vegna óeirðanna. Tveir helstu 

stjórnmálamennirnir frá vesturhéraði Nígeríu höfðu verið myrtir, en voru ekki syrgðir af 

fólkinu. Forsætisráðherra sambandsríkisins, hafði ekki verið talinn spilltur og fólk virtist 

skilja að hann hafi verið í erfiðri aðstöðu innan stjórnarinnar vegna valds Hausa-Faluni 

hópsins frá norðurhéraðinu (Mwakikagile, 2001). Litið var á komu herstjórnarinnar sem 

frelsara, en þeir voru í raun óþokkar. Almenningur komst nefnilega á snoðir um að valdaránið 

hafði verið skipulagt af Iboi mönnum frá austurhéraði Nígeríu og að nýr leiðtogi tilheyrði 

þeim þjóðernisflokki. Fólk frá norðurhéraði Nígeríu var ekki sátt, en í átökunum hafi aðeins 

einn hermaður af Iboa mönnum látist vegna þess að hann neitaði að afhenda lykil að 

vopnabúri. Flestir hermenn, sem létu lífið í óeirðunum voru þeir sem komu frá norðurhéraði  

Nígeríu (Mwakikagile, 2001). Nokkrum mánuðum eftir valdaránið tilkynnti leiðtoginn, að 

gerðar yrðu breytingar í Nígeríu. Þær breytingar áttu að felast í því að koma á sameiningu 

ríkisins, en það þýddi þó að ekki yrðu neinar svæðisbundnar stjórnir. Einnig tilkynnti hann að 

öllum landsmönnum yrði veitt borgaraleg þjónusta. Það fól í sér að fólk frá norðurhéraði 

Nígeríu, hafði ekki lengur einkarétt á störfum því öll störf skyldu verða  samkeppnishæf fólki 

sem vildi vinna við þau (Mwakikagile, 2001).  

Íbúar í norðurhéraði Nígeríu voru ósáttir við þessar ákvarðanir leiðtogans, því þar bjó fólk 

sem hafði minni menntun en fólk frá öðrum héruðum í Nígeríu. Eftir að herstjórn hafði verið 

komið á í Nígeríu, byrjuðu margir í norðurhéraði landsins að efast því þeir óttuðust að Ibo 

menn myndi sækjast eftir meirihluta í sambandsríkinu. Valdaránið hafði ýtt undir reiði íbúa í 

norðurhéraðinu gagnvart Ibo mönnum í austurhéraðinu, einkum vegna velgengni þeirra á 

sviði menntunar og viðskipta (Mwakikagile, 2001). Ofbeldisfull átök brutust út í norðurhéraði 

Nígeríu og létust þá tugþúsundir saklausra einstaklinga úr hópi Iboa. Þegar leiðtogi 

herstjórnarinnar, sá hvaða alvarlegu afleiðingar breytingarnar höfðu fyrir fólkið dró hann þær 

til baka, hann var rændur og myrtur 29. júlí 1966 (Mwakikagile, 2001). Þá varð Nígería aftur 

án leiðtoga en ekki leið á löngu þar til nýr leiðtogi tók við stjórn landsins. Nú var það 
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hermaður frá litlu héraði í miðnorður Nigeríu, sem tók við stjórn landsins. Þaðan sem hann 

kom bjuggu margir þjóðernishópar. Þessi hermaður, sem varð æðsti herstjórnandi landsins, 

var aðeins 33 ára að aldri og héraðið sem hann kom frá hafði reynt að skilja sig frá 

þjóðernishópnum Hausa-Fulani í norðurhéraði Nígeríu. Litið var svo á að þessi ungi 

hermaður, yrði góður herstjórnandi. Þó svo að hann kom frá norðurhéraði landsins þá tilheyrði 

hann ekki Hausa-Fulani þjóðernishópnum. Hann var meira að segja kristinn trúar eins og 

margt fólk sem bjó í vestur- og austurhéraði Nígeríu. Vonast var til að hann gæti komið á friði 

í landinu, eftir átök þjóðernishópanna, Iboa og Hausa-Fulania. En það gekk því miður ekki 

eftir hjá honum og frekari óeirðir brutust út í landinu. Fyrsta verk þessa nýja leiðtoga hafði 

verið að frelsa nokkra fanga, þar á meðal tveggja fanga af þjóðernishópnum, Yoruba frá 

vesturhlutanum. Þessi aðgerð hans átti síðar eftir að hafa áhrif á nígerísku 

sambandsríkjastjórnina (Mwakikagile, 2001).   

Fundað var um það hvernig hægt yrði að laga og bæta ástandið í Nígeríu. Á meðan á fundi 

stóð, voru framin grimmileg ofbeldisverk. Lítil sem enga vernd var af fá frá svæðistjórnum né 

heldur frá sambandsríkjastjórninni og stríð var yfirvofandi. Á friðarfundi, sem var haldinn í 

Addis Abbaba í Eþíópíu í ágúst árið 1968 var ætlunin að koma á friði í Nígeríu (Mwakikagile, 

2001). 

 

Nígeríu-Bíafra stríðið 
Í þessum kafla verður fjallað um borgarastríð, sem er betur þekkt sem Nígería-Bíafra stríðið 

og hvað það var sem olli átökum þar. Fjallað verður um þá togstreitu sem varð á milli  

þjóðernishópanna í landinu og sagt frá þeim hörmungum sem gerðust þar. 

Nígeríska borgarastríðið eða Nígería-Bíafra stríðið, hófst 6. júlí árið 1967 og stóð til 15. 

janúar 1970. Stríðið var á milli austurhéraðs Nígeríu og hins hlutann af landinu.  

Austurhéraðið hafði lýst yfir sjálfstæði og var litið á það sem úrsögn úr ríkjasambandinu 

(Atofarati, e.d.).  

Íbúar austurhéraðs höfðu sakað sambandsstjórnina, um að hafa setið hjá og ekki aðhafst neitt 

þegar fjöldi fólks var myrt. Þeir vildu berjast en voru ekki eins vel vopnaðir og 

sambandsstjórnin. Talið er að Nígeríu-Biafra stríðið hafi verið eitt versta stríð, sem háð hefur 
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verið í Nígeríu en jafnframt það „bjartasta“ fyrir þjóðernishópinn Ibo í austurhéraðinu, því 

þeir vildu úrsögn úr ríkjasambandinu. Fyrir þá markaði stríðið, tímamót frelsis og sjálfstæðis 

(Mwakikagile, 2001, bls. 26). Í stríðinu reyndu fólki frá austurhéraði Nígeríu að fá fólk frá 

vesturhéraðinu, í lið með sér gegn fólki sem bjó í norðuhéraði landsins, en það hérað hafði  

meirihlutavald í sambandsríkjastjórninni og hernum. Fólk úr þjóðernishópnum, Iboa treysti 

því að fá aðstoð frá vesturhéraðinu en árið árið 1964 höfðu austur- og vesturhérað Nígeríu 

myndað sér bandalag og stofnað saman flokkinn, United Progressive Group Alliance (UPGA) 

í andstöðu við þjóðernishópinn, Hausa-Faluni. Í útvarpi báðu Ibo menn, Yoruba um hjálp til 

að sigra Hausa-Faluni menn. Leiðtogi Yorubana svaraði því til að þeir styddu 

sambandsríkjastjórnina til að stjórna Nígeríu sem einni heild. Meirihluti í Yoruba hópnum 

voru sagðir sammála honum og vildu ekki aðskilnað frá Nígeríu (Mwakikagile, 2001). Þann 

11. desember árið 1968 sagði sáttamiðlari sambandsríkisins, að friðarumræður gætu aðeins 

hafist með afsali um aðskilnað. Næsta dag lét sáttamiðlari Bíafrabúa, þess getið að ef 

friðarumræður ættu að hefjast, skyldu þær fara fram á milli tveggja sjálfstæðra ríkja. Sagði 

hann jafnframt, að ef hann gengi að annarri tillögu um aðskilnað og að austurhérað Nígeríu 

yrði með í spilltu ríkisstjórninni, þá hefðu íbúar austurhéraðsins dáið til einskis (Mwakikagile, 

2001, bls. 68).  

Stríðið í Nígeríu hélt áfram og her Bíafra barðist af mikill hörku. Í byrjun átakanna var því 

haldið fram að Bíafra myndu aldrei vinna stríðið, nema með stærri her eða samþykkja  

stuðning við sjálfstæði frá meirihluta Afríkuríkja. Íbúar Bíafra höfðu ekki náð að afla sér næg 

vopn og önnur Afríkuríki sýndu aðskilnaði Bíafra ekki nægan stuðning, enda studdu þeir 

sameiningu Nígeríu. Það munaði mjóu að Bíafrabúar fengju nægan stuðning til aðskilnaðar 

frá Nígeríu. Ef nágrannar þeirra í Cameroon hefðu samþykkt aðskilnaðinn, hefði Bíafra að 

öllum líkindum fengið fleiri vopn og haldið áfram baráttu til sjálfstæðis (Mwakikagile, 2001, 

bls. 71). Árið 1970 gáfust aðskilnaðarsinnar upp og þjóðernishópurinn, Ibo stóð frammi fyrir 

algerri útrýmingu. Fólkið svalt, lítið var af vopnum og engin leið til að verja íbúanna. Hefðu 

þeir haldið stríðinu áfram, hefði það orðið enn einn sögukaflinn um þann mikla mannlega 

harmleik, sem þar átti sér stað. Stríðir olli miklum skemmdum bæði í Nígeríu og Afríku en 

Nígería stóð eftir sem ein heil þjóð. Fljótlega eftir að átökunum lauk voru íbúar Bíafra aftur 

teknir inn í samfélagið (Mwakikagile, 2001). 
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Afríka og alþjóðlega samfélagið um Nígeríu-Bíafra stríðið  

Í miðjum átökum heimsótti þáverandi forseti Bíafra, Nyerere að nafni, lönd í Afríku og fór 

fram á stuðning í aðskilnaðnum frá sambandsríkinu Nígeríu. Fílabeinsströndin, var eitt af 

fjórum afrískum ríkjum sem studdu Bíafra, þrátt fyrir mikinn hugmyndafræðilegan mun á 

milli þessara landa. Stuðningur þeirra var bæði af siðferðislegum og pólitískum toga. Eftir 

heimsóknina, til Fílabeinsstrandarinnar hélt Nyerere, forseti Bíafra til Guinea og leitaði eftir 

stuðningi við aðskilnaðinn. Forseti Guinea ákvað að styðja sambandstjórn Nígeríu og önnur 

lönd fylgdu honum eftir en þó ekki Tansanía. Sambandsstjórnin í Nígeríu, lýsti óánægju sinni 

með Tansaníu og minnti stjórn landsins á það hverjir höfðu, árið 1964 hjálpa þeim, þegar 

Tansanía átti í innanríkisdeilum (Mwakikagile, 2001). Annað land, sem hafði leikið stórt 

hlutverk í friðarumræðum um framtíð Nígeríu, var landið Níger sem er norðan við Nígeríu. 

Leiðtogi Níger var fenginn til að leysa Nígeríu-Bíafra deiluna, en hann hafði verið í góðum 

samskiptum við Nyerere forseta Bíafra. Hann var á móti aðskilnaði Bíafra frá Nígeríu 

(Mwakikagile, 2001). Þann 20. maí árið 1968 samþykkti Zambía sjálfstæði Bíafra. Þeir sendu 

skilaboð til sambandsstjórnar Nígeríu, um að þeir vildu Afríku sem eina heild en það yrði ekki 

hægt að þvinga aðra, til sameiningar og með blóðbaði. Zambía bauð jafnvel leiðtogum í 

Bíafra að mynda stjórn í útlegð, í Zambíu.  

Bretar, fyrrum nýlenduherrar Nígeríu, studdu Nígeríumenn í að berjast við þjóðernishópinn 

Iboana. Nígeríumenn gátu ekki ímyndað sér hvað myndi gerast, ef Bretar hættu að útvega 

þeim vopn og lögðu áherslu á að Bretarnir héldu því áfram. Ríkisstjórn Bretlands fékk lítinn 

stuðning, frá breskum almenningi vegna vopnanna sem þeir létu flytja til Nígeríu. Tilgangur 

bresku stjórnarinnar var af pólitískum toga því að ef hætt yrði að senda vopn til Nígeríu, 

myndi það auka á samkeppni Breta við Sovétríkin, um að ná ítökum í Nígeríu. 

Vopnaframleiðslan Breta var einnig húfi. Ef Bretarnir hættu að senda vopn til Nígeríu, myndu 

önnur átakalönd ekki geta treyst á þá, þegar þeir þyrftu á vopnum að halda (Mwakikagile, 

2001, bls. 68). Bandaríkin léku líka stórt hlutverk í Nígeríu-Bíafra stríðinu. Það var aðallega 

af mannúðarástæðum og fyrir fórnarlömb stríðsins. Bandaríkjamenn studdu þó Nígeríu, sem 

einni heild sama hvað það kostaði. Þeir sögðu stríðið vera innanlandsátök, sem Nígería þyrfti 

að leysa sjálf (Mwakikagile, 2001). Forseti Bandaríkjanna sem á þessum tíma var  Lyndon B. 

Johnson, sagði í október 1968 að Nígeríu-Bíafra harmleikurinn, hefði vakið upp samviskuna í 

heiminum. Hann lét það einnig eftir sér að Bandaríkin styddu samtökin, Organization of 
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African Unity (OAU) í tilraunum þeirra, í að leysa átökin og veittu efnahagsaðstoð og sendu 

hermenn og aðra til að aðstoða þá, sem urðu illa úti í stríðinu  (Mwakikagile, 2001). 

Þjóðernishópum í Nígeríu er skipt upp í meirihluta- og minnihlutahópa eins og fram hefur 

komið. Þessi skilgreining á hópum átti sér stað fyrir nýlendutíma Nígeríu. Minnihlutahópar 

höfðu ekki endilega verið tengdir við smæð þjóðernishópsins. Það átti sér þó stað þegar 

umskipti urðu frá Nígeríu sem nýlendu, í það að vera sjálfstæð Nígería. Nígerískir meiri– og 

minnihluta þjóðernisflokkar byrjuðu að þróast, upp úr því pólitíska umhverfi árið 1950 

(Mustapha, 2003). Í Nígeríu, hefur pólitísk togstreita, ágreiningur og átök á milli hópa verið til 

staðar svo árum skiptir. Ástæður fyrir átökum hafa oftast verið viðbrögð við einhverju. Telja 

má að Nígeríu-Bíafra stríðið hafi verið viðbragð því að Bíafrabúar brugðust hart við þeim 

fjöldamorðum, sem áttu sér stað á fólki úr þeirra röðum. Í sögu Nígeríu hafa pólitískar 

ákvarðanir, togstreita og átök orðið, þegar fólkið í landinu brást við einhverju ástandi. Oft er 

hefur það verið fólkið af efri stigum samfélagsins, svokölluð elíta sem hefur staðið fyrir 

þessum viðbrögðum og skemmt fyrir saklausum íbúum, bæði með eyðileggingu og ofbeldi en 

sloppið sjálft við skaðann. Afleiðingar valdagræðgi og spillingar hjá stjórnvöldum hafa bitnað 

á almenningi í Nígeríu, sem vissi oft á tíðum lítið hvað var að gerast (Atofarati, e.d.). 

Hvað er hægt að læra af stríðinu 
Nígeríska borgarstyrjöldin er góð áminning um það að afrísk lönd geta vart haldið áfram að 

starfa, ef ekki eru til staðar jöfn kjör og vernd fyrir fólkið. Þessir þættir þurfa að vera til staðar 

fyrir pólitískum stöðugleika. Fjölmörg dæmi eru um óréttlæti, sem leitt hafa til ágreinings hjá  

þjóðernishópum. Sem dæmi um það, eru löndin Rúanda, Burundi, Súdan, Líbería, Síerra 

Leone og Mauritania. Átök í þessum löndum hafa fellt milljónir manna (Mwakikagile, 2001). 

Um tíu milljónir Afríkubúa hafa látist í átökum í Sub-Sahara Afríku. Tvær milljónir manna 

létust í Nígeríu og um þrjár milljónir hafa látist í Súdan síðan 1955. Árið 1992 féll ein milljón 

manns í Rúanda á aðeins þremur mánuðum. Hálf milljón manna lét lífið Burundí, 800 þúsund 

í Úganda, 300 þúsund í Sómalíu, þrjár milljónir í Kongó, 150 þúsund manns lét lífið í Líberíu, 

tvær milljónir í Eþíópíu, 600 þúsund í Sierra Leone, 15 þúsund í Kenýa og meira en 30 

þúsund manns lét lífið í Zibabwe og Suður-Afríku (Mwakikagile, 2001). Þessi listi er ekki 

tæmandi og dánartölur ógnvekjandi. Átök, sem hafa átt sér stað í þessum löndum eru 

afleiðingar nýlendutímans, þegar svæðum var skipt upp og þjóðernishópar misstu hluta af 
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einkennum sínum. Í leit að uppruna, gátu átök brotist út hjá þjóðernishópum. Þá gátu deilur 

vegna eignahluta, stjórnsýslu og efnahags kynnt undir átök (Mwakikagile, 2001, bls. 73).  

Efnahagurinn í Nígeríu 
Á síðustu árum hafa ríkistjórnir í Nígeríu reynt bæði, að bæta ástandið í landinu og efnahag 

landsins. Árið 1970 varð mikill vöxtur í efnahagi landsins vegna mikillar olíuframleiðslu. 

Tekjur af olíunni áttu að renna til þjóðarinnar en vegna spillingar og lélegrar stjórnarhátta 

komust tekjurnar í hendur annarra (world-africa, 2011). Olíuframleiðslan í Nígeríu, hefur oft  

haft slæmar afleiðingar. Viðskipti með stolna olíu hefur oft leitt til ofbeldisfullra átaka og 

spillingar, í nágrannalandinu Niger Delta en þar er mikill iðnaður. Almenningur í Nígeríu 

hefur lítið sem ekkert grætt á olíunni (world-africa, 2011). Árið 2004 var farið í það að  

sporna við grunnkerfum olíuframleiðslunnar. Í farabroddi voru aðgerðarsinnar frá landinu, 

Niger Delta, sem vildu auka hlut sinn í olíuframleiðslunni. Þetta ógnaði efnahagi Nígeríu. 

Ríkisstjórnin vill laða að erlenda fjárfesta, en vegna óstöðugleika í landinu fengust ekki 

margir nýir fjárfestar (world-africa, 2011).  

Nígería á auðugar náttúruauðlindir og þá sérstaklega þegar kemur að olíunni. Þrátt fyrir það er 

efnahagur Nígeríu ekki auðugur. Talið er að það stafi af spillingu í landinu, lélegum 

stjórnarháttum og veikburða stjórnsýslu. Árið 2008 fór að birta til í Nígeríu, en þá hafði verið 

unnið í því að vinna bug á alls konar hömlum á efnahagnum (World Bank, e.d). Á árunum 

2007-2010 jókst verg landsframleiðsla í Nígeríu vegna meiri olíuútflutnings. Núverandi 

forseti Nígeríu, Goodluck Jonathan, hefur sagst ætla vinna eftir efnahagstefnum fyrri forseta 

en leggja áherslu á uppbyggingu stjórnsýslunnar. Hann telur nefnilega að styrking hennar 

muni verða í samfélaginu til hins betra (World Bank, e.d).  

Landbúnaður var aðal atvinnuvegurinn í Nígeríu þegar landið fékk sjálfstæði árið 1960. Þá 

var hann 70% af vergri landsframleiðslu og um 90% af gjaldeyristekjum. Landbúnaðinum fór 

að dragast saman í 1981. Þá tók olíuframleiðslan við og varð leiðandi atvinnuvegur í landinu. 

Olían gefur af sér 40% af vergri landsframleiðslu, yfir 95% í gjaldeyristekjur og 70% fara í 

ríkisjóðinn. Um 90% af öllum nýjum fjárfestingum í Nígeríu fara í olíuframleiðslu. Hagkerfi 

Nígeríu hefur um 170 milljarða dollara af vergri landsframleiðslu. Stefnt er að því að fyrir 

árið 2020 skuli Nígería verða eitt af 20 stærstu hagkerfunum heims. Þá þarf verg 

landsframleiðsla að aukast um 13% á ári til ársins 2020 eða upp í um 900 milljarða dollara í 
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vergri landsframleiðslu (Chinedu, Ezirim Aloy; thaddeus, Okeke C Titus og Ebiriga O, 2010). 

Til að ná þessu markmiði munu stjórnvöld þurfa að byggja upp samkeppnishæfan efnahag, en 

einblína ekki um of á olíu og gas, til að draga úr atvinnuleysi og uppræta fátækt. Þetta kallar á 

mikla endurbætur og auknar fjárfestingar í grunngerðum kerfisins eins og í orkudreifingu, í 

auknum samgöngum og ferðamálum (Nigeria Vision 20:2020, 2010). Ríkisstjórn Nígeríu 

hefur sýnt fram á vilja, í að vinna að endurbótum á mörkuðum og nútímavæða bankakerfi, 

eins og lagt er til af Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Þá verður að skapast friður vegna olíunnar  

(Chinedu, Ezirim Aloy; thaddeus, Okeke C Titus og Ebiriga O, 2010).  

Efnahagslegar endurbætur í Nígeríu hafa nú þegar styrkt efnahagslegan stöðugleika í landinu. 

Eins og áður hefur komið fram, komu þessar stefnur fram á sjónarsviðið árið 2008 og 

núverandi forseti Nígeríu hefur heitið því að halda áfram þeirri vinnu. Hann telur þó að 

veikburða grunngerð ríkisins, geti hamlað vöxt í landinu. Í ágúst árið 2010 tilkynnti 

ríkisstjórnin, að einkavæða ætti rafmagnsframleiðsluna og dreifingu á rafmagni. Þegar 

efnahagskreppan dundi svo yfir í heiminum í byrjun 21. aldar, hafði hún slæm áhrif á efnahag 

Nígeríu. Seðlabanki Nígeríu hefur eftir efnahagskreppuna, reynt að styrkja efnahag landsins. 

Bankinn vill sjá fram á 10% vöxt árið 2011, en Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir vöxtinn 

verða um 7,4%, miðað er við árið 2009. Þá var vöxturinn um 3% en árið 2010 var hann um 

7% fyrstu sex mánuði ársins. Olían var ekki talinn með. Aukin efnahagsvöxtur í Nígeríu hefur 

ekki náð að sporna við atvinnuleysi í landinu en það er um 19.7% að meðaltali eins og það var 

árið 2009 (CIA, e.d).  

Uppi eru áætlanir um að sporna við atvinnuleysi í Nígeríu. Stefna hefur verið tekin á að 

þrefalda erlendar fjárfestingar árið 2015, til að auka lífsgæði í landinu. Nú í dag, eru erlendar 

fjárfestingar þrjár milljónir dollara. Með erlendum fjárfestingum er talið að hægt verði að 

skapa þrjár milljónir störf á árunum 2011-2015. Til að ná fram þessu markmiði þarf 

ríkisstjórnin að markaðasetja Nígeríu, sem aðlaðandi landi fyrir erlenda fjárfesta (Nwanma, 

2011). Efnahagslegar horfur yrðu betri hjá íbúum Nígeríu, ef spilling væri ekki til staðar og 

hægt yrði að veita öllu fólki í Nígeríu, heilbrigðisþjónustu og aðra þjónustu sem styrkir 

lífsgæði fólksins. Stjórnsýslulegir þættir, eins og stofnanir þyrftu að verða betri og þær þyrftu 

að hafa yfirsýn og eftirfylgni. Hagvöxt er helst að finna í þjónustugreinum í Nígeríu og er 

efnahagskerfið við það að þróast úr frumframleiðslu vöru, yfir í þjónustu. Frá árinu 1986  

hefur efnahagur Nígeríu náð að dafna en atvinnuleysi og jafnar tekur hafa ekki náð að haldast 
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í hendur við þennan vöxt. Áætlanir, sem gerðar hafa verið af stofnuninni, Goldman Sachs 

sýna fram á að Nígería geti orðið tuttugasta stærsta hagkerfi heims fyrir árið 2020. Samkvæmt 

Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Alþjóðabankanum er Nígería 48. stærsta hagkerfi í heimi, verg 

landsframleiðsla er í 165. sæti á heimslista og á 33. sæti í Afríku. Efasemdir eru þó uppi hjá 

Goldman Sachs, um það hvort Nígería nái þessum markmiðum sínum á tilteknum tíma. 

Nígería gæti orðið mikilvægt land á alþjóðlegum markaði, en hvort nægilega góðar 

undirstöður séu fyrir hendi í Nígeríu, verður að koma í ljós með tímanum. Til að ná fram 

þessum markmiðum fyrir 2020 þyrfti að auka fjölbreytni í efnahag Nígeríu og horfa til þátta, 

eins landbúnaðar, grunngerða stofnana, menntunar og vísinda og fá fjárfesta í 

þróunarverkefni. Þá þyrfti að uppræta spillingu og auka traust fólks á stofnunum í landinu  

(Chinedu, Ezirim Aloy; thaddeus, Okeke C Titus og Ebiriga O, 2010).   

Ríki 
Í þessum kafla verður farið yfir þá þætti sem gera ríki að góðum ríkjum. Einnig verður skoðað 

hvað það er sem veikir ríki og hvað veldur visnun ríkja. Hvaða þættir draga úr þróun ríkis? Þá 

mun ég fjalla um það sem hefur hamlað velgengni í Nígeríu.  

Erfitt getur reynst að segja hvaða það er sem gerir ríki að góðu ríki og hvað veldur hnignun 

ríkis. Flestir stjórnmálamenn eru þó sammála um, að til að ríki virki vel skuli huga að 

stjórnsýlsunni. Ríkisstofnanir gegna mikilvægu hlutverki í að byggja upp ríki (Kurtz, 2009). 

Mikilvægt sé að stjórnsýsla ríkis geti tekist á við óhjákvæmileg viðfangsefni sem geta komið 

upp í ríkjum. Hér er til dæmis átt við innanlandsátök, efnahagslegar þrengingar og önnur ytri 

áföll svo ekki sé minnst á stéttarskiptingu, þjóðerni, trúarbrögð og önnur svæðisbundin 

málefni. Því þarf ríkið að hafa sterka stjórnsýslu. Flestir sjá uppbyggingu ríki sem langtíma 

markmiði (Kurtz, 2009).  

Þættir sem geta hamlað þróun ríkis 
Þættir sem dregið geta úr þróun ríkis eru t.d. miklar erlendar skuldir, ófullnægjandi 

heilbrigðisþjónusta og átök (Kurtz, 2009). Það sem einkum hefur haft áhrif á þróun nígeríska 

ríkisins, er spilling sem erfitt reynist að uppræta. Skilgreining á hugtakinu „spilling“ er þegar 

fólk misnotar valdið, sem það hefur fengið í hendur, í þeim tilgangi að þjóna sínum eigin 

hagsmunum. Spilling getur falist í fédrætti, kúgun eða mútum. Spilling er rótgróið vandamál í 

Nígeríu. Á herstjórnartímabili Nígeríu gætti spillingar og einnig var hún viðloðandi hjá 
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ríkisstjórnum landsins, sem sá engan tilgang í að uppræta spillingu. Auk þess hafa þættir eins 

og lítið gegnsæi, slæmt lagaumhverfið, skortur á upplýsingum og afskipti þjóðernis- og 

trúarbragðahópa og ættbálka af stjórnmálum, alið á spillingu í Nígeríu. Í flestum löndum eru 

framkvæmdar mælingar á spillingu. Hnattrænt tengslanet, sem tilheyrir alþjóðlegu 

stofnuninni, Transparency International, hefur ásett sé að uppræta spillingu í heiminum. 

Stofnunin hefur fengið til liðs við sig fólk, úr ríkisstjórnum landa, samfélögum, 

viðskiptaheiminum og fjölmiðlum. Stofnunin hvetur til gagnsæis, að allt sé uppi á borði 

þannig að almenningur viti hvað er að gerast. Þar að auki hvetur stofnunnin, ríkisstjórnir að 

móta stefnur sem koma í veg fyrir spillingu. Spilling getur dregið úr lífsgæðum almennings, 

afkomu þeirra og hamingju. Fólk treystir valdhöfum að vinna fyrir það (International, about 

us, e.d.). Þó skal tekið fram að út frá rannsóknargögnum getur reynst erfitt að meta spillingu í 

ýmsum löndum (International, policy and research , e.d.). 

 

Mælingar, sem gerðar hafa verið á vegum Transparency International stofnuninni sýna hversu 

mikil spilling gætir í hverju landi fyrir sig. Lönd geta mælst frá 0 til 10. Núll þýðir mjög mikil 

spilling og talan 10 þýðir lítil sem engin spilling. Þessar mælingar gera löndum kleift að sjá 

hvar þau standa í spillingunni og geta unnið bug á henni. Samkvæmt nýjustu mælingunum er 

Nígería númer 143 á spillingarlistanum af 182 löndum. Nígería fær 2,4 í einkunn, sem er 

mjög slæm útkoma (Corruption Perception Index 2011, 2011). Árið 2010 var Nígería númer 

134 á spillingarlistanum af 178 löndum og fékk einkunnina 2,4. Árið 2009 var Nígería númer 

130 á sama lista en árið 2008 var landið númer 121 (Egbejule, 2010). Landið, Sierra Leone er 

númer 134 á spillingarlistanum og fær 2,5 í einkunn, Camerún er í númer 134 og fær 2,5 í 

einkunn, Botsvana er í númer 32 á listanum og fær einkunnina 6,1 og Mauritus er númer 46 

og fær 5,1 í einkunn. Rúanda er númer 49 á spillingarlistanum og fær einkunnina 5, Cape 

Vered er númer 41 á sama lista og fær einkunnina 5,5, Seychelles er númer 50 og fær 

einkunnina 4,8 og Suður-Afríka er númer 64 á spillingarlistanum og fær 4,1 í einkunn 

(Corruption Perception Index 2011, 2011). 

 

Transparency International stofnunin telur að spilling muni alltaf hafa neikvæð áhrif á 

velgengni ríkja (Egbejule, 2010). Þau lönd sem fá töluna 10 á spillingarlistanum árið 2011 

eru: Nýja Sjáland, sem er fær hæstu töluna og 9,5 í einkunn og á eftir koma Danmörk, 

Finnland, Svíþjóð og Singapore. Í þessum löndum er spillin lítil sem engin. Sómalía er með 
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lægstu töluna á spillingarlistanum og fær 1 í einkunn Þar á eftir koma Norður-Kórea, 

Myanamar, Afganistan og Uzbekistan en í þessum löndum er mikil spilling (Corruption 

Perception Index 2011, 2011).  

 

Í ríkjum, eru stofnanir mikilvægar sem gæta réttar fólks og jafnræðis. Allir íbúar ríkis, eiga að 

hafa jafnan aðgang að þeim stofnunum sem veita aðstoð og þjónustu. En þarfir þjóðernishópa 

geta verið ólíkar. Leiðir og stefnu ríkis í slíkum málum geta verið takmarkaðar (Ayoob, 

1996). Í Nígeríu býr fólk af yfir 200 mismunandi þjóðerni og öll þessi þjóðarbrot geta ógnað 

heilindum svæða í landinu. Þá ber að hafa það í huga, að ríkinu ber að tryggja öllum sömu 

mannréttindi en erfitt hefur reynst að búa til lög og sáttmála, fyrir svo fjölbreyttan  

þjóðernishóp og án þess að það kæmi niður á réttindum einhverra (Ayoob, 1996).  

  

Veik ríki 
Vegna óstöðuleika og óskipulags má svo líta á að Nígería sé veikt ríki. Flest fólk sem býr í 

þróunarlöndum skynjar mikið óöryggi og ógnir, vegna innanlandsátaka, ofbeldis, fátæktar, 

hungurs, pólitísks óstöðugleika og fjárskort. Þetta eru þættir sem ógna tilvist fólks og sem 

Nígeríubúar hafa þurft að búa við, bæði í fortíð og nútíð (Alan Collins, 2007).   

Veik ríki skortir virkar stofnanir sem takast á við daglegan rekstur ríkisins og stofnun eins og 

lögreglu. Veik ríki eru óhæf að fást við ógnanir (Alan Collins, 2007). Talið er að bæði styrkur 

og veikileiki ríkis, felist í því hvernig því sé stýrt, bæði innviðum þess og þegar kemur að 

borgurum ríkisins. Grunnviðir ríkis lúta einnig að lögræði og áhrifamætti stofnana og getu 

ríkisins í að stjórna þannig að sameiginlegum markmiðum sé náð. Ríki eru talin veik ef þau 

þvinga reglum upp á almenna borgara og grunngerð ríkisins er ekki nægilega sterk (Alan 

Collins, 2007). Í Nígeríu hefur almenningur þurft að láta undan þvingunum, því grunngerð 

ríkisins hefur verið of veik til að gæta sanngirnis. Óöryggi getur skapast hjá fólki sem býr við 

stöðuga togstreitu og áreiti, hvort sem það er af völdum stjórnvalda eða þjóðernis- og 

trúarbragðahópa. Helsta ógn veikra ríkja eru valdatöku herstjórnar og þá falla ríkisstofnanir í 

hendur herstjórnar (Alan Collins, 2007, bls. 191). Veik ríki og ógnin, sem þau geta orðið fyrir 

valda óöryggi hjá borgurum. Ógnin stuðlar að óöryggi og mótmælum og átökin beinast að 

ríkjandi stjórnum (Alan Collins, 2007, bls. 191).  
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Veik ríki eiga oft erfitt með að halda frið og að viðhalda reglum. Stjórnarmálamenn og aðrir 

hástéttir einstaklingar innan veiks ríkisins, keppast oft við að gæta eigin hagsmuna fremur en 

almennings. Þetta veldur stjórnleysi og óöryggi meðal hópa því allir reyna að gæta síns eigin 

öryggis. Veik ríki búa við það sem kallast „óöryggisklemma“ (e. insecurity dilemma). En sum 

ríki búa við„öryggisklemmu“ eiga það til að sækja frekari völd og við það minnkar öryggi 

annars ríkis. Það ríki, sem missir öryggið reynir að sækja sér enn meiri völd og við það 

skapast öryggisklemma. Óöryggisklemma getur valdið árekstrum á milli fólksins og 

ríkisvaldsins, hún getur skapast, þegar stjórnir landa reyna að koma á öryggisklemmu og þá 

með valdi. Oft brjótast út mótmæli í kjölfarið og af þeim verða fyrir valdbeitingunni (Alan 

Collins, 2007, bls. 191). Klemmunni er síðan viðhaldið af óstöðugu ríki. Slík ríki skortir, það 

sem felst í því að hafa lögreglu. Þar að auki getur óöryggisklemma stuðlað að því að 

þjóðaröryggi breytist í stjórnaröryggi. Skilgreina má hugtakið „þjóðaröryggi“ sem öruggt 

samfélag. Þjóðaröryggi á að vera til staðar hjá sjálfstæðri þjóð þ.e. ríki sem hefur sína eigin 

ríkisstjórn og heiðarleika og góða virkni stofnana að leiðarljósi. Hugtakið „stjórnaröryggi“ (e. 

regime security) er skilgreint sem öruggt ráðandi afli, sem beitir jafnvel ofbeldi til að viðhalda 

eigin öryggi. Í veiki ríki eins og Nígeríu gætir stjórnaröryggis. Þegar stjórn fellur getur allt 

ríkið falli um sjálft sig (Alan Collins, 2007, bls. 191).  

Umræður um framtíð Nígeríu 
Bæði pólitísk og efnahagsleg framtíð Nígeríu, er mjög mikilvæg fyrir Vestur-Afríku sem 

hefur flestan mannfjölda í Afríku. Nígería mun rísa upp og þá aðskilin frá herstjórn, áralangri 

efnahagsþrengingu og óreiðu sem sett mark sitt á landið. Það sem á eftir að gerast í Nígeríu 

mun ekki aðeins hafa áhrif á íbúa landsins, heldur líka alla Afríkubúa (Lyman, 2004).  

Rúmt 51 ár er liðið frá því að Nígería varð sjálfstætt land. Margir Nígeríubúar telja sig, þó enn 

sjá ástæðu til að syrgja heldur en að fagna. Nígería stígur hratt niður á spillingarlistanum því 

enn er mikil spilling í landinu, skrifræðið er slæmt og klofningur á sér stað hjá ýmsum 

þjóðernis- og trúarbragðahópum. Verði þessu ekki breytt mun Nígería vart eiga bjarta framtíð 

(Sango, 2011). Í Nígeríu búa yfir 200 þjóðernishópar og íbúafjöldinn er um 150 milljónir 

manna. Því spyrja margir hvort hægt sé í raun að stjórna Nígeríu? Margir telja að svo sé ekki 

því ómögulegt sé að stjórna landi sem hefur svo marga fjölbreytta þjóðernishópa (Sango, 

2011). Oft hefur komið upp sú hugmund að aðskilja tvo héruð í Nígeríu þ.e. norðurhéraðið og 
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vesturhéraðið. Nígería hefur aldrei verið samheldið land og þar skortir líka sameiginleg 

auðkenni hjá fólki af öllum þjóðernum. Því er áhugavert að velta fyrir sér spurningunni: Hvað 

þýðir það að vera Nígeríubúi? Ýmis þjóðarbrot í Nígeríu hafa aldrei náð að festa rætur og allt 

tal um samheldni fólks og ættjarðarást, er á dauðlegum nótum. Flestir hallast á þá skoðun að 

döpur fortíð Nígeríu og tenging landsins við Evrópu og nýlendutímann, hafi valdið 

klofningum á fjölbreyttum þjóðernishópum í landinu (Sango, 2011). Það er ekki aðeins 

tungumálið sem skilur að þjóðernishópa í landinu, heldur er mikill menningarlegur munur á 

þeim. Hóparnir halda í það sem þeir þekkja og stjórna stofnunum sínum út frá þeim gildum 

sem þeir hafa tileinkað sér. Þeir halda tryggð við umhverfi sitt í stað þess að sameinast öðrum 

þjóðarbrotum og með ættfjarðarást og samlyndi að leiðarljósi.   

Nígería er talið frekar veikburðar ríki eins og fram hefur komið. Í ríkisstjórn Nígeríu hafa 

setið margir spilltir stjórnmálamenn, sem hafa tekið sérhagsmuni sína fram yfir hagsmuni 

samfélagsins. Því hafa íbúar Nígeríu oft leitað til höfðingja sinna þjóðernishóps, því þeir gæta 

frekar hagsmuna fólksins heldur en stjórnvöld. Klofningur meðal þjóðernishópa eiga oft rætur 

að rekja í trúarbrögðin (Sango, 2011). Í kosningunum, sem haldnar voru í Nígeríu árið 2011 

kom betur í ljós hvað trúarbrögð urðu ofan á í hinu pólitíska landslaginu. Trúarbrögð skilja að 

múslima í norðurhéraði Nígeríu og kristinna manna í vesturhéraði landsins. Nígeríubúar eru 

mjög trúað fólk. Samfélög þar byggja oft á þeim boðskap að „elska náunga þinn eins og 

sjálfan þig“. En þessu er oft ekki þannig farið og ýmsir þjóðernis- og trúarbragðahópar beita 

oft ofbeldi til að ná sínu fram og gæta hagsmuna sinna. Til dæmis urðu blóðug átök í bænum, 

Jos í Nígeríu þegar múslimar náðu að myrða 2000 íbúa bæjarins. Átökin þar urðu til þess að 

farið var að efast um lífvænleika Nígeríu og landinu sem heildstæðri þjóð. Margir álíta svo að 

sambandsríkjastjórn Nígeríu, hafi reynt að koma mörgu til leiðar í þeim tilgangi að halda 

stöðugleika í landinu. Stjórnin taldi sig hafa gert það þegar þeir leyfðu 12 af 36 fylkjum 

Nígeríu, að innleiða sharia lög múslima. En það er mikil þörf á, að í Nígeríu ríki friður og 

varanlegur stöðugleiki sé til staðar. Sumir álíta svo, að aðskilnaður trúarbragðahópa, annars 

vegar þeirra sem búa í vesturhéraði Nígeríu og hinna sem búa í norðurhéraði landsins, muni 

stuðla að friði í landinu og þá gæti farið að birta til (Sango, 2011).  

Nokkur munur er á auðkenni á milli norður- og vesturhéraðs Nígeríu. Aðskilnaður þessara 

tveggja héraða er talinn geta komið á stöðugleika og bætt efnahag landsins. Íbúar í 

vesturhéraði landsins sýna þessum aðskilnaði mikinn áhuga, en þeir sem búa í norðurhéraðinu 
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telja sig óörugga með hann. Ekki varð farsæll endir á Nígeríu-Bíafra stríðinu, en þá hafði 

austurhérað Nígeríu krafist sjálfstæði.   

Sumir segja að aðskilnaður á milli vestur- og norðurhéraðsins myndi leiða Nígeríu afturábak 

en ekki áfram (Sango, 2011). Eins og fram hefur komið líta margir svo á að aðskilnaður á 

héraðanna í norðurs og vesturs yrði vonarglæta fyrir Nígeríu. Sumir eru á þeirri skoðun að 

Nígería eigi að vera eitt land og ein heild. Þegar öllu er á botninn hvolft, er alveg ótrúlegt að 

þrátt fyrir fjölbreytt þjóðarbrot og mismunandi trúarbrögð, þá hefur Nígería náð að standa sem 

ein heild, það 51 ár frá því að landið varð sjálfstætt (Sango, 2011).  

Nígería hefur átt marga óvini, þurft að takast á við fátækt, spillingu, lélega stjórnarsýslu og 

ólæsi meðal fólksins. Dökk fortíð situr föst í hugum margra Nígeríubúum og þá helst þeirra af 

eldri kynslóðinni. Nígería–Bíafra stríðið vekur, enn bæði blendnar tilfinningar og mikil 

sársauka hjá fólki (Sango, 2011). Þjóðernishópar gera enn kröfur um sjálfstæði. Sumir telja að 

dauði leiðtoganna, þeirra Ojukwu, Obasanjo, Buhari og Babangida hafi markað nýtt upphaf í 

Nígeríu. Nú er því haldið fram að margir af eldri kynslóð í nígerískri pólitík reyni að sporna 

gegn framförum í landinu. Ný kynslóð, er talin betur í stakk búin í að horfa til framtíðar 

heldur en að einblína um of á fortíðina og það gæti leyst mörg vandamál. Eldri kynslóð í 

nígerískri pólitík, mun þó ekki fara þaðan sjálfviljug. Þeir sem tilheyra henni halda því fram 

að yngri kynslóðin sé ekki tilbúin til að takast á við framtíð Nígeríu (Sango, 2011). Því er  

fróðlegt að velta því fyrir sér, hvað sé hægt að gera svo Nígería haldist sem ein heild?  

Í svo stóru landi eins og Nígeríu, eru almenningssamgöngur mikilvægar. Þar eru vegir ekki 

nógu góðir og það sama á við um lestarkerfin sem tengja saman héruðin. Nígeríubúar eiga því 

erfitt með að ferðast um landið sitt. Ferðalög innan Nígeríu eru munaður og þau geta líka 

verið hættuleg. Margir sem hafa búið allt sitt líf á einu svæði í Nígeríu, hafa aldrei ferðast til 

annarra héraða í landinu. Ríkisstjórnin sem nú situr við völd hefur ákveðið að tengja landið 

betur, með því að efla og bæta samgöngur þannig að fólk gæti fólk ferðast úr einu héraði í 

annað (Sango, 2011).  
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Í alþjóðasamfélaginu hefur Nígería verið kölluð „Bæklaði risinn“ (e. Crippled Giant). Í 

kosningum, sem haldnar voru í Nígeríu í apríl 2011, var þess getið í einni blaðagrein um 

Nígeríu, að „bæklaði risinn lærir að ganga“ (Akhaine, e.d.). Kosningarnar þóttu vera 

tiltölulega frjálsar, sanngjarnar og trúverðugar. Bandarískur sendiherra, Terrence Macaulay að 

nafni sagði að kosningarnar hefðu markað nýja sögulega byrjun og nú gæti Nígería farið að 

færa sig nær lýðræðinu. Þessar kosningarnar mörkuðu einnig tímamót í nígerískra 

kosningahefð. Áður höfðu þær verið meingallaðar og í þessum kosningum tókst að má í burtu 

þann ljóta blett sem einkennt hafði kosningar áður fyrr (Akhaine, e.d.).  

Núverandi forseti Nígeríu, Goodluck Jonathan hafði í kosningabaráttu sinni, boðað aukin 

atvinnutækifæri fyrir ungt fólk og bæta menntun. Hann biðlaði til almennings, um að stuðla 

að friði og hann lagði áherslu á það, að það væri almenningur sem hefði það vald. Þá ætlaði 

hann að breyta landinu til hins betra og leiða Nígeríu inn í framtíðina. Samvinna stjórnar og 

almennings átti að stuðla að frjálsu, sanngjörnu og öruggara landi (Home, e.d.). Enn er  

Goodluck Jonathan forseti Nígeríu, vongóður um framtíð landsins. Hann heldur því fram að 

friður hafi skapast á milli þjóðernishópa og meirihluti þeirra hafi náð að leysa vandamál sín. 

Nú sé hægt að búa í Nígeríu, landi sem sé ein heild. Forsetinn lítur því björtum augum á 

framtíð landsins þrátt fyrir ýmsa hnökra. Nú sé einna helst litið til ferðamannaiðnaðarins sem 

muni auka hagsæld í Nígeríu. Stefnt er á að Nígería verði einn helsti ferðamannastaður í 

framtíðinni (Vanguard, 2011).  

Samkvæmt Alþjóðabankanum er nígeríska hagkerfið, talið fjórða hagkerfið, í röð hagkerfa 

sem vaxa hvað hraðast í heiminum. Landið rís hægt og rólega upp á við og er að taka fram úr 

löndum eins og Rússlandi og Suður-Afríku. Aukin efnahagur í Nígeríu er talinn eiga þátt í 

þessum hraða vexti. Nígería stendur þó enn frammi fyrir stóru vandamáli og það á 

vinnumarkaðinum (Ochigbo, Nigeria’s fourth fast growing economy, says World Bank, 

2011). Um fjórar milljónir manna eru án atvinnu í Nígeríu. Þrátt fyrir þær góðar breytingar 

sem hafa átt sér stað í Nígeríu, þurfa fjárfestar á stöðugleika að halda, svo þeir geti treyst því 

að geta fjárfest til lengri tíma. Ríkisstjórnin þarf einnig að sjá til þess að stundaðir séu góðir 

viðskiptahættir og viðskiptin dafni vel (Ochigbo, Nigeria’s fourth fast growing economy, says 

World Bank, 2011). Því er talið mikilvægt að veita fjárfestum ákveðið frelsi. Hagkerfi sjö 

landa sem eru: Kína, Indland, Brasilía, Rússland, Indónesía, Mexíco og Tyrkland og kallast 
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E7 og einnig Suður-Afríka, Nígería, Argentína, Sádí Arabía og Víetnam, hafi stærri hagkerfi 

en þau sem tilheyra G7. Þau sem tilheyra G7 eru Bandaríkin, Japan, Þýskaland, Bretland, 

Frakkland, Ítalía og Kanada. Því hefur verið haldið fram að hagkerfi Nígeríu muni fara fram 

úr Suður-Afríku og Ástralíu árið 2050. Spáð hefur verið að Nígería muni verða fjórða 

fjölmennasta þjóð í heiminum, árið 2015 (Ochigbo, Nigeria’s fourth fast growing economy, 

says World Bank, 2011) 

Niðurstöður 
Ég tel að til að svara spurningunni hvort Nígería muni njóta farsældar í framtíðinni eða ei og 

hvort átök muni brjótast þar út, eigi að líta á helstu þætti sem hafa staðið í veginum.   

Helstu ástæður sem fyrir innanlandsátökum í Nígeríu hafa oftast verið vegna áralangrar 

togstreitu á milli þjóðernishópa og sem þeir hafa átt erfitt með að leysa friðsamlega. Aðrar 

ástæður hafa einnig leitt til átakana svo sem slæmur efnahagur og félagslegir þættir. Hjá 

veikum ríkjum sem eiga við mikinn fjárhagsvanda að stríða, getur ójafnvægi á milli hópa, 

aukist (Brown, 2001). Mörg þeirra landa, sem bútuð voru niður á nýlendutímanum urðu strax 

veik ríki. Lagaumhverfið og pólitískar stofnunum eiga að hafa yfirsýn og eftirfylgni, en það 

hefur reynst sumum löndum mikil þraut. Ríkin veikjast meir og meir og með tímanum dregur 

alþjóðlega samfélagið úr fjárframlögum til þeirra. Svo eru til ríki, sem hafa orðið veik vegna 

innri þátta. Þar kemur spilling til sögunnar, léleg stjórnsýsla og slæmur efnahagur. Stundum 

næst árangur í því að vinna bug á spillingu. Þetta á helst við um lönd sem ekki eru efnuð  

(Gunnhildur Guðbrandsdóttir, 2010). Það á einnig við um fátækustu og stríðshrjáðustu löndin, 

hjá þeim er mikil spilling og lítið hefur miðast í því að uppræta spillinguna, enda tekur það 

langan tíma (Gunnhildur Guðbrandsdóttir, 2010). Hægt er að velta því fyrir sér nú hvort hægt 

verði að vinna bug á spillingunni í Nígeríu en hún mælist þar meiri nú en fyrir tveimur árum.    

Fjórir þættir eru taldir líklegastir til að hafa áhrif á velgengni í Nígeríu. Í fyrsta lagi gætu átök 

brotist þar út. Það er háð uppbyggingu pólitíska kerfisins og þegar einræðisstjórn er við völd. 

Átök hafa orðið í Nígeríu á milli þjóðernishópa og oft þegar einn þjóðernishópurinn fær meiri 

völd en annar.  

Kúgun og ofbeldisfullar aðgerðir, af hálfu ríkisstjórnar gagnvart almenningi og mikil umskipti 

í stjórnarfari leitt til innanlandsátaka, jafnvel þó landið búi við lýðræðislega stjórnun. Hópnum 
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getur verið mismunað af stjórnvöldum, lögreglu, ríkisstjórnum, herjum og dómstólum og það 

valdið gremju hjá þeim sem er mismunað og átök geta brotist út í kjölfarið (Brown, 2001).  

Í öðru lagi getur hugmyndafræðin og áherslur, í hverju landi fyrir sig, torveldað þróun ríkja. 

Þessi atriði eiga einmitt vel við um Nígeríu, þar sem þjóðernishyggja og borgaraleg réttindi 

eru ekki virt sem skyldi, af stjórnvöldum. Áherslan þar, hefur frekar verið lögð á aðgreiningu 

þjóðernishópa heldur en að beina sjónum að þeim sem þar búa. Rík þjóðerniskennd þarf ekki 

að vera vísbending um að ríki búi við stöðugleika eins og í Nígeríu en þar eru það  

þjóðernishóparnir sem valda óstöðugleika (Brown, 2001). 

Í þriðja lagi geta átök brotist út í ríkjum, þegar hópur hefur sett sér ákveðin markmið, hvort 

sem þau eru af pólitískum, trúarlegum eða þjóðernislegum toga og ætla sér að ná þeim. Sumir 

hópar hafa fleiri úrræði en aðrir, í að ná fram sínum markmiðum (Brown, 2001). Þegar  

Nígería fékk sjálfstæði árið 1960, eftir að hafa verið nýlenda Breta, brann það á vörum allra 

hvaða þjóðernishópur ætti að stjórna landinu. Það sem skorti í þeirri umræðu var að 

þjóðernishóparnir höfðu ekki nein sameiginleg markmið og af þeim sökum brutust út átök. 

Allir hóparnir vildu hafa völdin. Í Nígeríu–Bíafra stríðið höfðu íbúar Bíafra ekki nógu stór 

vopnabúr en svo var ekki fyrir að fara hjá sambandsstjórn Nígeríu.   

Í fjórða lagi gera innanlandsátök og átök á milli hópa tengst svokallaðri hástéttar pólitík. 

Örvæntingafullir og tækifærissinnaðir stjórnmálamenn geta hvatt til óeiningar meðal   

almennings (Brown, 2001). Það mætti tengja við spillingu í Nígeríu, þegar kosið hefur verið 

um forseta og ríkisstjórnir, sem hafa verið viðriðnir svindlum.    

Það sem einnig hefur áhrif á velgengni ríkis, er menningarleg mismunun gagnvart  

minnihlutahópum. Slík mismunun getur falist í ónógum tækifærum til menntunar eða þegar  

lagalegar og pólitískar hömlur hafa verið settar á trúarbrögð. Einnig getur lífseig gömul 

togstreitu á milli hópa haft sitt að segja Ef við horfum til baka í söguna þá átti 

þjóðernishópurinn Iboa í austurhéraði Nígeríu í höggi við þjóðernishópinn, Hausa-Faluni í 

norðurhéraði Nígeríu. Á milli þeirra hefur verið lífseig togstreita síðan fjöldamorð áttu sér 

stað á fólki af þjóðernishópunum Iboa af völdum einstaklinga úr hópi Hausa-Fulani. Slíkir  

atburðir lifa með fólki og berst á milli kynslóða, stundum í afbakaðir frásögn. En slíkar 

frásagnir viðhalda sífelldri togstreitu á milli hópana (Brown, 2001). 
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Flest lönd verða fyrir fyrr eða síðar fyrir efnahagslegum þrengingum eða niðursveiflum og  

Nígería er ekki þar undanskilin. Það átti sér stað þegar olíuverð lækkaði og líka þegar  

Vesturlönd drógu úr fjárhagsaðstoð til landsins. Slæmur efnahagur veldur oft óöryggi og 

togstreitu á milli hópa innan ríkis. Atvinnuleysi, verðbólga, samkeppni um auðlindir og 

landsvæði valda oft á tíðum samfélagslegri gremju. Aukin efnahagsvöxtur er ekki endilega 

ávísun á það, að allir landsmenn fái að njóta hans. Þá getur bilið á milli fátækra og ríkra orðið 

enn meira og það aukið á togstreitu á milli hópa (Brown, 2001).  

Náttúruauðlindir geta gefið af sér mikla peninga. Lönd geta verið rík af auðlindum, en vegna 

græðgi yfirstéttar nýtist sá auður ekki almenning og það elur á togstreitu milli hópa. Sum lönd 

eru rík af auðlindum og hjá þeim gengur allt vel eins og í Noregi. Þar er mikil olíuvinnsla eins 

og í Nígeríu en í Noregi er stjórnsýslan sterk og öflug. Þegar auðlindir í þróunarlöndum eru 

leigðar út, virðast tekjur af þeim oft lenda í vasa yfirstéttar og hjá stjórnmálamönnum. Þeir 

verja tekjum af auðlindum í allt annað en að byggja upp ríki (Kurtz, 2009). Því má segja að 

tengsl séu á milli auðlinda og lélegs stjórnmálaumhverfis. Stjórnmálamenn og yfirstéttin, eiga 

það til að taka yfir auðlindir, sjá um dreifingu á þeim og nota síðan tekjur af þeim til eigin 

afnota (Kurtz, 2009). Þeir sem stýra auðlindum finna oft leiðir til að auðgast persónulega af 

þeim. Þeir reyna að afla aukinna leigutakann, sem renna beint í vasa þeirra og það ýtir enn 

frekar undir spillingu (Kurtz, 2009).  

Spilling getur verið stórt vandamál og hún á sér stað um allan heiminn. Spilling er sérstaklega 

í þeim löndum þar sem átök hafa geisað, bæði innan þeirra og utan þeirra. Spillingu er einnig 

til staðar í fátækum löndum þar sem fólk býr við mikla fátækt, lág laun. Hún er líka hjá ríkum 

löndum. Skilgreining á hugtakið „spilling“ er þegar einhver notfærir sér opinbera stöðu sína í 

persónulegum tilgangi (Gunnhildur Guðbrandsdóttir, 2010). Aðrir skilgreiningar geta líka 

verið á spillingu, er hægt að mæla hana og hvernig er hægt að fyrirbyggja að spilling eigi sér 

stað. Eitt helsta vandamál í þróunarlöndunum er slæmur efnahagur ríkisins. Fjármunir, sem 

eiga að fara í að byggja upp ríkið og styrkja kerfið rata oft ekki á rétta staði. Peningarnir lenda 

í höndum óheiðarlegra leiðtoga eins og gerst hefur í Nígeríu. Haldið er fram að skoða þurfi 

spillingu í víðara samhengi svo hægt sé að uppræta hana (Gunnhildur Guðbrandsdóttir, 2010). 

Spilling á sér ekki aðeins stað í stjórnsýslu heldur getur hún líka verið til staðar í fyrirtækjum 

og stofnunum. Gott gagnsæi í stjórnsýslu getur komið í veg fyrir spillingu og það þarf að 

skoða alla þætti samfélagsins svo hægt sé að útrýma spillinguna. Þar spila inn í þáttur 
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fjölmiðla, lýðræðið og fleiri þættir (Gunnhildur Guðbrandsdóttir, 2010). Þegar grunngerðir 

ríkis veikjast geta átök brotist út. Hjá veikum ríkjum getur orðið vart við matarskort þannig að 

fólk sveltur. Þar geta farsóttir breiðst hratt úr vegna lélegrar heilbrigðisþjónustu. Hjá veikum 

ríkjum er hætta á að framin séu mannréttindabrot (Brown, 2001).  

Slæmur efnahagur, stjórnsýsla, menning og spilling eru þættir sem hafa haft neikvæð áhrif á 

uppbygginu í Nígeríu. Ég tel að til að svara spurningunni hvort Nígería eigi fyrir sér bjarta og 

farsæla framtíð eða hvort þar verða áframhaldandi átök, þá þurfi að skilgreina þá þætti sem 

hafa hamlað uppbyggingu í landinu. Þróunarlönd eru sum hver að ganga í gengum sömu 

erfiðleika og Evrópulönd gengu í gengum í átt að farsæld. Nígeríubúar eru enn að leita 

uppruna síns og einkenna og vegna fjölbreyttra þjóðernis-og trúarbragðahópa, hefur sú leit 

gengið hægt fyrir sig. Erfitt hefur reynst fyrir þá að finna sameiginlegar lausnir. Framtíð 

Nígeríu er þó bjartari nú, en hún var áður. Enn gætir togstreitu á milli hópanna en hinn 

pólitíski og efnahagslegi vettvangur er í góðri þróun. Kosningar sem fóru fram á þessu ári eru 

sagðar hafa verið frjálsar og sanngjarnar. Stjórn landsins vinnur eftir markvissum stefnum, 

eins og að betrumbæta samgöngu í landinu til að tengja íbúa norður-, austur- og vesturhéruðin 

meira saman. En gætir víða ýmissa hnökra í stjórnsýslu Nígeríu og spillingar. Nígería gæti þó 

verið á réttri leið, því stjórnvöld segjast bera hagsmuni almennings fyrir brjósti, í stað þess að 

þjóna eigin hagsmunum. Í Nígeríu gæti dregið úr átökum og það fært landið til hagsælar og 

farsældar.     
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Lokaorð 

Nígería hefur átt frekar erfitt uppdráttar, síðan Bretar veittu landinu sjálfstæði árið 1960. 

Sífelld togstreita, um auðkenni, markmið og eigin hagsmunir hafa átt sér stað á milli 

þjóðernis– og trúarbragðahópa. Nokkru áður en Nígería varð sjálfstæð árið 1960 börðust 

hópar í norður-, austur- og vesturhéruðum, um það hverjir ættu að stjórna landinu þegar það 

yrði sjálfstætt. Þá urðu átök á milli stærstu þjóðernishópa í Nígeríu og þeim átökum hefur 

fólki reynst erfitt að gleyma. Minnihlutahópar urðu undir í þessum átökum. Tekið var á það 

ráð að fjölga fylkjum í Nígeríu þannig að minnihlutahópar yrðu að meirihlutahópum í sínum 

fylkjum. Sú tilraun tókst ekki sem skildi því að þrír stærstu þjóðernishóparnir voru fljótir á 

staðina, til að stofna meirihlutahópa þar. Spilling hefur verið ljótur dragbítur í stjórnsýslu 

Nígeríu. Embættismenn hafa reynt að bæta sinn eigin hag í stað þess að leyfa almenningi að 

njóta arfs vegna olíunnar. Þeir hafa ekki farið í aðgerðir til að auka lífsgæði hjá almenningi.   

Við vinnu á þessar rannsókn hef ég fengið góða innsýn í valdabaráttu og spillingu, sem 

auðkennt hefur Nígeríu í langan tíma og gerir enn þann daginn í dag. Í upphafi  

rannsóknarinnar, las ég mér til um það að Nígería ætti bjarta framtíð fyrir höndum. Stjórnvöld 

hafa sett sér það háleita markmið, að gera Nígeríu að 20 stærsta hagkerfi í heiminum fyrir árið  

2020. Eftir því sem ég hef kynnt mér Nígeríu betur, leyfi ég mér að efast um að stjórnvöld nái 

þessum markmiðum á tilsettum tíma. Samkvæmt nýjustu upplýsingum frá Transparency 

International stofnuninni er spillingin ennþá mikið vandamál í Nígeríu. Ég ætla að vona að 

þróun mála í Nígeríu fari batnandi og að embættismenn fari að starfa fyrir almenning og 

Nígeríu, í stað þess að mata sjálfir krókinn. Þá skiptir gagnsæi máli gríðarlegu miklu máli og 

einnig góð eftirfylgni. Því má segja að Nígería, sé að taka sín fyrstu spor en það mun að öllum 

líkindum taka 100 ár, frá því að þeir fengu sjálfstæði, að byggja upp landið ef miðað er við 

það sem gerðist í Evrópu. Það mun því taka Nígeríu mun lengri tíma að auka velgengni 

þannig að allir í landinu geti búið í sátt og samlyndi við landið sitt og umhverfi.   
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