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Lijst van afkortingen
ACLED

Armed Conflict Location & Event Data Project

AI

Amnesty International

ANTD

Association Nigérienne pour le Traitement de la Délinquance et la prévention du crime
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Afrikaanse Unie

CENI

Commission électorale nationale indépendante

CIAUD

Comité International pour l’Aide d’Urgence et le Développement

CNDH

Commission nationale des droits humains

COCEN

Coalition pour l’observation citoyenne des élections au Niger

DRC

Danish Refugee Council

DW

Deutsche Welle

EUCAP

European Union Capacity Building Mission

FAN

Forces armées nigériennes

FEWS NET

Famine Early Warning Systems Network

FLM

Front de libération du Macina, Macina Liberation Front

FMM

Force Multinational mixte

GANE

Groupes armés non étatiques

GAR-SI Sahel

Groupes d'Action Rapides – Surveillance et Intervention au Sahel

GNN

Garde Nationale du Niger

GRIP

Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité

GSIM

Support Group for Islam and Muslims

HDI

Human Development Index

IDMC

Internal Displacement Monitoring Centre

ICG

International Crisis Group

IED

improvised explosive device

IS

Islamic State

ISGS

Islamic State in the Greater Sahara

ISS

Institute for Security Studies

ISSAT

International Security Sector Advisory Team

ISWAP

Islamic State West Africa Province

JAS

Jamatu Ahli is-Sunnah lid-Dawatai wal-Jihad

JNIM

Jama'at Nusratul Islam wal Muslimin

MINUSMA

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali
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MNJTF

Multinational Joint Task Force

MNSD

Mouvement National pour la Société du Développement, MNSD-Nassara

MUJAO

Movement for Uniqueness and Jihad in West Africa

ngo

niet-gouvernementele organisatie

OSAC

Overseas Security Advisory Council

PNDS

Parti Nigerien pour la Democratie et le Socialisme, PNDS-Tarrayya

RCPA

Réseau de Prévention des Crises alimentaires/ Food Crisis Prevention Network

RFI

Radio France International

TNH

The New Humanitarian

UNDP

United Nations Development Programme

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees

UNOCHA

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

UNOWAS

United Nations Office for West Africa and the Sahel

UNSC

United Nations Security Council

USDOS

US Department of State

VAE

Verenigde Arabische Emiraten

VN

Verenigde Naties

VOA

Voice of America

VS

Verenigde Staten
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Inleiding
Dit onderzoek maakt een stand van zaken op over de veiligheidssituatie in Niger. Dit rapport is een
update van de gelijknamige COI Focus van 12 april 20221. Het onderzoek richt zich in het bijzonder
op de periode van maart 2022 tot juli 2022. Het onderzoek werd afgesloten op 30 augustus 2022.
De analyse bestaat uit acht delen. Het eerste hoofdstuk gaat kort in op de geschiedenis van de
conflicten in Niger, waarna het tweede hoofdstuk focust op de huidige situatie van het conflict. De
verschillende strijdende partijen worden toegelicht in het derde hoofdstuk. Hoofdstuk vier, vijf en zes
handelen achtereenvolgens over de typologie, de doelwitten en de geografische verdeling van het
geweld in Niger. Het zevende hoofdstuk behandelt de verplaatsingen van de bevolking. Het achtste
hoofdstuk geeft de impact van het geweld weer op het dagelijkse leven van de bevolking.
Cedoca raadpleegde nationale en internationale media zoals aNiamey, Radio France Internationale
(RFI) en France 24. Ook maakte Cedoca gebruik van berichten en rapporten van internationale
organisaties zoals United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), United
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Groupe de recherche et d’information sur la paix
et la sécurité (GRIP) en International Crisis Group (ICG).
Deze COI Focus maakt gebruik van cijfergegevens over veiligheidsincidenten uit de databank van het
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), een Amerikaanse non-profitorganisatie die
informatie over conflicten verzamelt, analyseert en in kaart brengt. Ervaren onderzoekers verzamelen
data op basis van een brede waaier van lokale, regionale en internationale nieuwsbronnen en
organisaties. Voor Niger zijn dat onder meer ActuNiger, aNiamey, Studio Kalangou, Reuters, Le Sahel.
De databank is publiek beschikbaar op de website van ACLED en wordt voortdurend aangevuld en
bijgewerkt wanneer nieuwe informatie (al dan niet over een reeds ingevoerd incident) aan het licht
komt. De cijfers van ACLED die Cedoca in deze COI Focus gebruikt zijn opgevraagd op 22 augustus
2022. De inventaris van ACLED geeft het type van geweld, de actoren van geweld, een beschrijving
van de incidenten, de locatie en het aantal dodelijke slachtoffers weer.2 ACLED wijst erop dat de
verzamelde gegevens in zekere mate de prioriteiten van de verslaggeving door media en organisaties
weerspiegelen en dat een onderschatting van het geweld zodoende mogelijk is.3 In zijn Codebook licht
ACLED de toegepaste methodologie voor de invoering en voortdurende controle van de data uitgebreid
toe.4 Gelet op de methodologie, codering en invoering van gegevens kunnen de cijfers van ACLED
volgens Cedoca slechts beschouwd worden als een schatting en indicatie van de tendensen met
betrekking tot geweld in een bepaalde periode.
Daarnaast maakt de COI Focus gebruik van cijfergegevens over veiligheidsincidenten uit de
monitoringrapporten van UNHCR Niger. Monitoring door UNHCR gebeurt in samenwerking met de
Nigerese niet-gouvernementele organisatie (ngo) Association Nigérienne pour le Traitement de la
Délinquance et la prévention du crime (ANTD), het Comité International pour l’Aide d’Urgence et le
Développement (CIAUD), het Danish Refugee Council (DRC) en de Global Protection Cluster, een
netwerk van ngo’s, internationale organisaties en agentschappen van de Verenigde Naties (VN) die
zich bezighouden met humanitaire crises waaronder gewapende conflicten, klimaatverandering en
natuurrampen. De monitoringrapporten zijn publiek beschikbaar, onder meer via het platform van het

Een versie van deze COI Focus van 23 september 2022 is ten onrechte ter beschikking gesteld op de website van
het CGVS. Die versie mag als nietig worden beschouwd.
2
ACLED, 10/04/2019, url
3
ACLED, 10/04/2019, url
4
ACLED, 10/04/2019, url
1
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UNOCHA Humanitarian Response. Deze rapporten nemen incidenten op die vallen onder vier
categorieën, verder onderverdeeld in specifieke types van geweld: schendingen van het recht op
fysieke integriteit (moord, fysieke agressie/slagen en verwondingen, blootstellingen aan explosieven),
schendingen van het recht op eigendom (diefstal, afpersing, brandstichting, illegale taxatie),
schendingen van het recht op vrij verkeer (willekeurige arrestaties en ontvoeringen) en seksueel
geweld (verkrachting, seksuele agressie en psychologisch geweld). Bij rapportage van het aantal
slachtoffers wordt zowel het aantal dodelijke slachtoffers geregistreerd als de gewonden en
slachtoffers van afpersing, diefstal en andere vormen van geweld.5
Cedoca volgt de veiligheidsomstandigheden in Niger voortdurend op. Als er zich fundamentele
wijzigingen of ontwikkelingen zouden voordoen die de situatie ter plaatse aanzienlijk veranderen, dan
zal Cedoca deze COI Focus zo snel mogelijk bijwerken.

5

Humanitarian Response, s.d., url
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1. Korte geschiedenis
In februari 2015 is de regio Diffa in het zuidoosten van Niger voor het eerst het doelwit van
grootschalige aanslagen door het jihadistische Boko Haram. Militanten van Boko Haram, reeds actief
in buurland Nigeria sinds 2009, steken het Tsjaadmeer over en brengen massale ontheemding
teweeg.6 Niger tekent in bij een internationale samenwerking in de strijd tegen terrorisme. Op 9
februari 2015 geeft het Nigerese parlement voor het eerst toestemming om troepen naar Nigeria te
sturen om deel te nemen aan een gezamenlijke multinationale strijdmacht (Force Multinational mixte,
FMM), belast met de strijd tegen de islamisten en bestaande uit soldaten afkomstig uit Nigeria, Niger,
Tsjaad en Kameroen.7
De militaire confrontaties tussen de Nigerese strijdkrachten en Boko Haram bereiken een hoogtepunt
in 2016 en 2017 maar zijn sindsdien afgenomen. Niettemin blijft Boko Haram een ernstige regionale
veiligheidsbedreiging, aldus de Bertelsmann Stiftung in 2021.8

Figuur 1: Regio’s van Niger9

Naast de impact van Boko Haram in het oosten vormt het grensgebied met Mali een hotspot voor
terroristische aanslagen van Malinese zijde.10 Sinds 2016 dringt de onrust door in de bredere regio
Tillabéri.11 Volgens de VN-Veiligheidsraad glijdt de veiligheidssituatie in het grensgebied tussen
Burkina Faso, Mali en Niger in 2018 verder af.12
Na een toename van het aantal terroristische aanslagen en banditisme in de regio Tillabéri verdrijft
het Nigerese leger met een offensief in oktober 2018 Malinese, jihadistische groepen uit de regio. In
november 2019 voert het Nigerese leger verschillende militaire operaties uit en vernietigt het
jihadistische kampen in het gebied Torodi in het zuidwesten van het land.13 Niger werkt aanvankelijk
samen met Malinese etnopolitieke milities tegen jihadistische groepen in Tillabéri maar schort deze
samenwerking op in 2018. Dit besluit wordt genomen na bloedvergieten onder concurrerende
nomadische stammen in het gebied, wat een aantal van deze stammen verder in handen van de

Libération, 06/02/2015, url; TNH, 28/03/2019, url
Libération, 06/02/2015, url; BBC, 09/02/2015, url; France 24, 08/03/2016, url; Jeune Afrique, 26/07/2016, url
8
Bertelsmann Stiftung, 29/04/2020, url
9
Wikimedia commons credit Acntx at the English language Wikipedia, 01/08/2005, url
10
Bertelsmann Stiftung, 29/04/2020, url
11
ACLED (Vannice C.), 20/06/2017, url; TNH, 28/03/2019, url; Bertelsmann Stiftung, 29/04/2020, url
12
UNSC, 12/11/2018, p. 2, url; France Info (Lachkar M.), 07/11/2018, url
13
Africa Radio, 03/11/2018, url; GRIP (Nsimba J.), 15/01/2019, p. 16, url; Jeune Afrique, 13/11/2018, url
6
7
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Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) drijft. Vanaf dan tracht Niger in te gaan tegen ISGS door
in dialoog te gaan en hulp te bieden aan gemeenschappen waar de jihadistische groep aanwezig is.14
Begin 2019 verslechtert volgens The New Humanitarian (TNH) de veiligheidssituatie in de grenszone
tussen Niger, Mali en Burkina Faso.15 Na aanvallen door ISGS en Jama'at Nusratul Islam wal Muslimin
(JNIM) op militaire buitenposten trekken de Nigerese troepen zich terug uit sommige gebieden in de
driegrenzenzone naar veiligere basissen dichter bij grote steden.16 UNHCR stelt eind 2019 dat de
veiligheidssituatie sinds het begin van het jaar ook in de regio Maradi, grenzend aan Nigeria, de slechte
kant uitgaat. Radicale, gewapende groeperingen plegen misbruiken tegen de bevolking. Ook
criminaliteit en banditisme, de geringe aanwezigheid van de veiligheidstroepen en intercommunale
spanningen dragen bij aan de slechte veiligheidssituatie.17
De veiligheidssituatie in de regio's Diffa, Tahoua en Tillabéri blijft in 2020 achteruitgaan. Niger keert
terug naar een militaire aanpak, en voert operaties en veiligheidsbeperkingen op.18 Deze strategie
versnelt de militarisering van grensgemeenschappen en wakkert de stigmatisering van de nomadische
Peul/Fulani aan, die door lokale gemeenschappen beschouwd worden als medestanders van IS. De
militaire aanpak leidt daarnaast tot het doden van burgers die worden aanzien als IS-collaborateurs.19
Op 23 februari 2021 treedt de huidige president Mohamed Bazoum aan, na de tienjarige termijn van
voormalig president Mahamadou Issoufou. Op 31 maart 2021, twee dagen voor de beëdiging van de
verkozen president, schieten gewapende mannen op het presidentiële paleis, in wat sommigen een
poging tot staatsgreep noemen. Meerdere arrestaties volgen.20 In 2021 en 2022 melden verschillende
mediaberichten pogingen tot staatsgreep die resulteren in arrestaties van regerings- en militaire
functionarissen.21
In de beginmaanden van 2021 daalt het aantal aanvallen op posities van de veiligheidsdiensten in de
grensstreek met Mali in de regio’s Tillabéri en Tahoua. De invallen van gewapende groepen op
verschillende dorpen, gevolgd door misbruiken tegen de burgerbevolking, nemen daarentegen toe.22
Verschillende bronnen geven aan dat ISGS zich tot 2020 hoofdzakelijk richt op individuen, bijvoorbeeld
als vergelding voor hun samenwerking met de regering of met een vijandige, jihadistische
groepering.23 Verschillende bronnen wijzen erop dat ISGS sinds 2021 steeds vaker doelbewust burgers
aanvalt en doodt. Toenemende spanningen en de eis dat lokale bewoners steeds zwaardere
belastingen of zakat betalen, te midden van een veiligheidsvacuüm, heeft geleid tot de vorming van
zelfverdedigingsmilities in veel dorpen in de regio's Tillabéri en Tahoua. ISGS reageert op dit verzet
met dodelijke represailles.24 Ook zelfverdedigingsmilities zijn betrokken bij misstanden tegen
burgers.25 Analisten vrezen de mogelijkheid van breder geweld tussen gemeenschappen in het geval
burgerwachten zich lukraak zouden richten tegen Fulani-gemeenschappen. Sommige van de
gevormde burgerwachten zijn etnische Djerma - de grootste groep in Tillabéri - terwijl andere bestaan

ICG, 03/06/2020, url
TNH, 01/04/2019, url
16
AI, 13/09/2021, url; TNH, 23/09/2021, url
17
UNHCR, 11/12/2019, url
18
ICG, 03/06/2020, url; UNSC, 14/06/2020, url
19
ICG, 03/06/2020, url; DW, 16/09/2020, url
20
Le Monde, 31/03/2021, url; RFI, 29/04/2021, url
21
OSAC, 29/04/2022, url
22
UNHCR, 26/10/2020, p. 2, url; ICG, 28/05/2021, url
23
RFI, 24/03/2021, url; RFI, 17/03/2021, url; Le Monde, 17/03/2021, url; RFI, 25/03/2021, url
24
ACLED, 17/06/2021, url; TNH, 23/09/2021, url; Jeune Afrique, 25/10/2021, url; Le Point, 07/12/2021, url;
Atlantic Council, 02/2022, url; ACLED, 2022, url
25
Jeune Afrique, 25/10/2021, url
14
15
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uit Arabieren en Toeareg. Jihadisten daarentegen hebben aanzienlijke aantallen Fulani-herders26
gerekruteerd, wat heeft geleid tot stigmatisering van de bredere gemeenschap.27
VN-bronnen maken in 2021 gewag van een achteruitgang van de veiligheidssituatie in Diffa met een
toenemend aantal aanvallen tegen posities van het Nigerese leger en incidenten gericht tegen burgers,
zoals illegale taxatie en ontvoeringen tegen losgeld. Ook de veiligheidssituatie in Maradi wordt in 2021
gekenmerkt door een toename van aanvallen van gewapende groepen in de dorpen en
grensgehuchten, resulterend in veediefstal, ontvoeringen, fysieke aanvallen en moorden. 28

2. Huidige situatie
Niger wordt anno 2022 geconfronteerd met een veelheid aan uitdagingen zoals religieuze conflicten
en de opstand van Boko Haram in de grensgebieden van Tsjaad en Niger, conflicten tussen boeren en
herders en geweld van Jama'at Nusratul Islam wal Muslimin (JNIM) in de departementen29 op de grens
met Burkina Faso (Tillabéri), alsook extremistisch geweld door ISGS en etnische spanningen in de
regio’s Tillabéri en Tahoua in het grensgebied tussen Mali en Niger.30 Daarnaast destabiliseert het
ongebreidelde banditisme in het noorden van Nigeria de zuid-centrale regio Maradi in Niger, wat
jihadisten in staat stelt om hun operatiegebied uit te breiden.31 Ook het noorden van het land kent
geweld, voornamelijk banditisme door gewapende criminelen op de wegen in de regio Agadez.32 De
Nigerese regering heeft weinig controle over haar uitgestrekte woestijnachtige territorium, een zwakte
die zowel jihadistische groepen als criminele netwerken uitbuiten.33
Vanwege de dreiging van militante jihadisten is in de regio Diffa een noodtoestand van kracht sinds
2015. In Tillabéri en Tahoua zijn sinds 2017 eveneens beperkingen van kracht. Begin augustus 2022
beslist de regering om de noodtoestand in Diffa, Tillabéri en de departementen Tassara en Tillia in de
regio Tahoua te verlengen tot ten minste 3 november 2022.34
Hoewel 2022 volgens ACLED het dodelijkste jaar lijkt te worden voor zowel Burkina Faso als Mali sinds
de Sahelcrisis meer dan tien jaar geleden begon, daalt volgens dezelfde bron het aantal doden door
geweld in Niger in de eerste zes maanden van 2022.35 Sinds begin 2022 is er sprake van minder
conflictgeweld in Diffa en in het noordwestelijke deel van Maradi door de versterkte operationele
capaciteiten van de defensie- en veiligheidstroepen. In de regio Tillabéri en het noorden van Tahoua
zijn de terroristische activiteiten echter geïntensiveerd en verspreid.36
Een heropleving van acties door ISGS aan de Malinese kant van de grens tussen Mali en Niger in mei
2022 doet burgers hun dorpen in het grensgebied ontvluchten en richting het noorden trekken. Het
gaat onder meer over gevechten tussen het aan al-Qaeda gelieerde JNIM en ISGS in de regio Gao in
Mali, een gebied onder controle van JNIM waar sinds februari 2022 heel wat ISG-stijders vanuit Niger

UNSC, 24/12/2020, p. 1, url; ICG, 03/06/2020, url; ICG, 01/02/2021, url; Atlantic Council, 02/2022, p. 18, url
TNH, 23/09/2021, url; Jeune Afrique, 25/10/2021, url; ICG, 28/05/2021, url; ACLED, 17/06/2021, url
28
UNHCR, 22/04/2021, url; UNHCR, 22/04/2021, url
29 Niger is onderverdeeld in negen regio’s, op hun beurt onderverdeeld in 36 departementen. Deze departementen
bestaan uit 265 gemeenten of communes.
30
ACLED, 17/06/2021, url; ACLED, 2022, url; UNICEF, 02/03/2022, url
31
ACLED, 17/06/2021, url; Jeune Afrique, 25/10/2021, url; UNICEF, 02/03/2022, url; Le Monde, 21/02/2022, url
32
UNICEF, 02/03/2022, url
33
Africa Center for Strategic Studies, 08/08/2022, url
34
Crisis24, 01/08/2022, url
35
ACLED (Nsaibia H.), 2022, url
36
FEWS NET, 06/2022, url
26
27
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en Burkina Faso heen trekken.37 Wassim Nasr, journalist bij France 24 gespecialiseerd in jihadistische
groepen, stelt dat ISGS een vacuüm langs de grens tracht uit te bouwen. Een reactie van Mali blijft
vooralsnog uit. Niger heeft ervoor gekozen om lokaal en individueel met een aantal jihadistische leiders
te onderhandelen, en zo bepaalde gebieden te pacificeren, wat op zich heeft geleid tot een versterking
en een grote activiteit van ISGS aan de Malinese kant van de grens en in Burkina Faso. De oprichting
van nieuwe bases voor de Franse legers en de aankoop van Turkse drones kunnen eveneens hebben
bijgedragen aan de relatieve rust in noordelijke delen van Tillabéri. Niger wordt echter op verschillende
fronten geconfronteerd met een jihadistische dreiging. Gevechten gaan door in Torodi (Tillabéri, aan
de grens met Burkina Faso) en Diffa.38 Le Monde bericht dat de activiteiten van Boko Haram op de
grens met Nigeria eveneens zijn afgenomen.39
Binnen Niger is sprake van een geleidelijke geografische verschuiving, waarbij zowel ISGS als JNIM
actiever zijn geworden langs de grens met Burkina Faso, in de departementen Téra, Gotheye en
Torodi/Say van de regio Tillabéri. Deze verschuiving is volgens ACLED een tactische beslissing
ingegeven door de herschikking van Franse troepen naar Niger die hun inspanningen concentreren op
het noorden van Tillabéri en het westen van Tahoua.40 De veiligheidssituatie in de departementen
Téra, Gotheye en Torodi/Say is volgens UNOCHA sterk verslechterd, met een heropleving van
plunderingen en andere criminele handelingen, invallen met ontvoeringen en openbare executies van
burgers, bedreigingen en ultimatums die leiden tot ontheemding van de bevolking.41 JNIM zou
geleidelijk aan oprukken richting Niamey.42
De agressieve houding van ISGS, JNIM en andere gewapende groepen in deze departementen is
mogelijks een vergelding voor de militaire operaties die Burkina Faso en Niger uitvoeren in april 2022,
aldus UNOCHA.43 Tijdens een gezamenlijke operatie tussen 2 en 25 april 2022 op de grens tussen
beide landen neutraliseren de legers van Burkina Faso en Niger honderd terroristen.44 Eind mei 2022
maakt het Nigerese leger bekend dat het zo'n zestig jihadisten in de gemeentes Torodi en Gotheye
(Tillabéri) heeft gedood tijdens operaties vlakbij de grens met Burkina Faso. 45 Bij luchtaanvallen door
het Franse leger in juni 2022 komen 40 jihadisten om nabij de grens tussen Niger en Burkina Faso. 46
Sinds 2021 is er een beperkte focus op dialoog met de jihadisten. 47 De Nigerese president Mohamed
Bazoum verklaart in februari 2022 dat in de afgelopen maanden verschillende terroristische leiders
zijn vrijgelaten met het oog op vredesonderhandelingen. Onder de vrijgelatenen zijn leden van Boko
Haram.48 Binnen de overgavebeweging die eind december 2016 van start gegaan is, beloven de
Nigerese autoriteiten amnestie aan de strijders van Boko Haram die de wapens neerleggen.49 Het
centrum van Goudoumaria (departement Maine-Soroa in de regio Diffa), heeft reeds 386 strijders
geresocialiseerd. Eind februari 2022 kondigt president Mohamed Bazoum aan dat hij discussies is
gestart met lokale leiders van ISGS. In het kader van die onderhandelingen is een
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resocialisatiecentrum onder constructie in Hamdalaye, een gemeente in de regio Tillabéri, niet ver van
Niamey.50 De president blijft naast dialoog ook inzetten op militaire operaties.51

3. Strijdende partijen
3.1. Internationale troepen
Dit hoofdstuk tracht een kort overzicht te geven van de verschillende internationale troepen die actief
zijn in Niger.
Barkhane is een militaire anti-terreuroperatie onder leiding van het Franse leger. De operatie wordt
gelanceerd op 1 augustus 2014 en omvat vijf landen: Burkina Faso, Mali, Mauritanië, Niger, Tsjaad.52
In de afgelopen jaren is de Franse aanwezigheid steeds minder populair geworden in de Sahel, vooral
bij het Malinese publiek.53 De Franse troepen betrokken bij Operatie Barkhane trekken zich in de eerste
helft van 2022 terug uit Mali.54 In april 2022 keurt het Nigerese parlement een wetsvoorstel goed over
de herschikking van Operatie Barkhane en de Europese Task Force Takuba55 van Mali naar Niger.56 In
Niger, een nieuwe bevoorrechte partner, zullen de Fransen meer dan duizend manschappen, een
chirurgische antenne en luchtcapaciteit (drie jachtvliegtuigen, zes gewapende drones, vier tot zes
helikopters) in stand houden. Een speciale commandopost zal vanuit Niamey verantwoordelijk zijn
voor het beheer van het partnerschap tussen de Nigerese strijdkrachten (Forces armées nigériennes,
FAN) en de Franse soldaten.57
Op 19 december 2014 ondertekent Niger, samen met Tsjaad, Mauritanië, Mali en Burkina Faso, een
verdrag dat de basis legt voor de G5 Sahel (G5S), een samenwerkingskader voor de verbetering en
coördinatie van het regionaal ontwikkelings- en veiligheidsbeleid.58 Tijdens de top op 13 januari 2020,
georganiseerd op uitnodiging van de Franse president in Pau met de staatshoofden van de G5 Sahel,
wordt de Coalitie voor de Sahel gelanceerd, met als doel de synchronisatie, coördinatie en interactie
tussen de verschillende componenten van internationale actie ter ondersteuning van de G5-landen te
vergemakkelijken.59
De G5S, grotendeels gefinancierd door de Europese Unie en gepland en gecoördineerd door Frankrijk,
hangt in de touwen na het vertrek van Mali en vijf jaar operaties met een zeer bekritiseerde staat van
dienst.60 Presidenten Mahamat Idriss Déby van Tsjaad en Mohamed Bazoum van Niger dringen er in
juli 2022 op aan de G5 in leven te houden, en kondigen een ontmoeting tussen de vier overgebleven
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leden aan. Mogelijks is een trend naar meer bilaterale militaire samenwerking ingezet. De G5-soldaten
van Burkina Faso zijn de afgelopen maanden samen met de Nigerezen blijven opereren.61
Sinds 2015 maakt Niger deel uit van de Multinational Joint Task Force (MNJTF) die de landen rond het
Tsjaadmeer (Tsjaad, Kameroen, Niger, Nigeria) verenigt. Deze strijdmacht is opgericht om te reageren
op de transnationale, terroristische dreiging en om de veiligheid in de regio te herstellen.62
De Rapid Action Groups for Surveillance and Response in the Sahel (Groupes d'Action Rapides –
Surveillance et Intervention au Sahel, GAR-SI Sahel), gefinancierd door de EU, bestaan uit speciale
interventie-eenheden van Frankrijk, Portugal, Italië en Spanje met het doel terrorisme,
georganiseerde misdaad, drugshandel en de immigrantenstroom in de landen van de Sahel te
bestrijden.63
Ook de Verenigde Staten (VS) zijn met ongeveer 800 mankrachten aanwezig in Niger voor training en
operationele ondersteuning van de Nigerese veiligheidstroepen. 64 De VS heeft anno 2022 troepen
gestationeerd op twee locaties, Air Base 101 in Niamey en Air Base 201 in Agadez.65 België, Canada,
Duitsland, en Italië hebben troepen in Niger en zijn betrokken bij de opleiding van Nigeriaanse special
forces.66

3.2. Nationale veiligheidsdiensten
Niger heeft drie belangrijke veiligheidstroepen: de politie, de gendarmerie en de nationale garde.67
Zoals eerder aangegeven geniet de veiligheidssector bijdragen van de internationale gemeenschap,
zowel wat betreft training, technische assistentie als logistieke ondersteuning. Een voorbeeld hiervan
is de European Union Capacity Building Mission (EUCAP) Sahel Niger.68
De politie, onder het ministerie van Binnenlandse Zaken, is onder meer verantwoordelijk voor de
veiligheid in stedelijke centra, de bescherming van overheidsgebouwen en -instellingen en de
veiligheid van regeringsleden.69 In 2020 wordt het personeelsbestand geschat op ongeveer 8.600
politieagenten.70
De gendarmerie is afhankelijk van het ministerie van Defensie. Haar missie is de verdediging van het
grondgebied en de ordehandhaving. In 2017 telt het personeelsbestand 7.200 mensen. Door de
toename van criminele activiteiten is de aanwezigheid van de gendarmerie aan de grenzen versterkt.71
De nationale garde (la garde nationale du Niger, GNN) rapporteert aan het ministerie van Binnenlandse
Zaken en is verantwoordelijk voor de veiligheid op het platteland en het toezicht in gevangenissen.
Daarnaast is de nationale garde verantwoordelijk voor de bescherming van bepaalde belangrijke
personen en openbare gebouwen.72 In 2017 telt de instelling 9.000 agenten.73 De GNN bestaat uit
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mobiele lokale eenheden die het terrein goed kennen. Naast het leger en de rijkswacht zet de Nigerese
president zwaar in op deze GNN om de jihadisten en bandietengroepen tegen te gaan. 74
Het nationale leger rapporteert aan het ministerie van Defensie en zorgt voor de verdediging van de
integriteit van het nationale grondgebied. FAN is opgebouwd uit landtroepen en de luchtmacht.75 Niger
investeert fors in zijn militaire slagkracht. Het aantal militairen is in tien jaar tijd verdrievoudigd, van
10.000 naar 30.000 waarvan 12.000 actief zijn in de strijd tegen gewapende groepen. Het doel is om
50.000 manschappen te hebben in 2025. Defensie is goed voor 14 % van het totale jaarlijkse budget
van Niger.76 Niger beschikt sinds 2022 over Turkse gevechtsdrones.77

3.3. Terroristische groepen
3.3.1. Boko Haram
Boko Haram wordt in 2002 opgericht in het noorden van Nigeria. De groep is aanwezig in Nigeria,
Noord-Kameroen, Niger en Tsjaad. Boko Haram zweert in 2015 trouw aan IS.78 De eerste grote aanval
van de groep in Niger vindt plaats in februari 2015.79
Boko Haram gebruikt Diffa aanvankelijk als toevluchtsoord en om er fondsen en rekruten te ronselen.
De diepe culturele en economische banden van de regio met de staat Borno in Nigeria, waar de groep
in 2002 opkwam, hebben het gemakkelijk gemaakt voor de groep om zich daar te verschansen.80
De geraadpleegde bronnen spreken van een splitsing van de groep in 2016 na meningsverschillen
over het leiderschap.81 Volgens Opex 360, een online krant gespecialiseerd in militair en geopolitiek
nieuws, schrijft dat een van de twee facties van Boko Haram wordt geleid door Abubacar Shekau, de
leider van Boko Haram sinds 2009. Een tweede factie is de Islamic State West Africa Province
(ISWAP).82 Beide rivaliserende Boko Haram-facties, Jamatu Ahli is-Sunnah lid-Dawatai wal-Jihad (JAS)
en ISWAP, zijn actief in het zuidoosten van Niger.83
Volgens RFI verandert de modus operandi van Boko Haram vanaf midden 2017 en maakt de
organisatie steeds meer gebruik van zelfmoordterroristen. Ook de doelwitten zijn veranderd. De groep
richt zich steeds meer op burgers en steeds minder op veiligheidstroepen.84 Waar Small Arms Survey
in januari 2018 vermeldt dat duizenden Nigerezen85 zich bij Boko Haram hebben aangesloten, geeft
Bertelmans Stiftung in 2020 te kennen dat de invallen van Boko Haram in de provincie Diffa weinig of
geen sympathie genieten onder de bevolking, die het islamitisch extremisme afwijst.86
Begin juni 2021 bevestigt de leider van ISWAP de dood van Abubacar Shekau.87
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Persberichten uit 2021 geven aan dat Boko Haram (JAS) en ISWAP zich opnieuw hebben verenigd
onder éénzelfde bestuur.88 Bulama Bukarti, senior analist bij onder andere het Center for Strategic
and International Studies, schrijft dat de invloed van Boko Haram zich anno 2021 uitstrekt over de
hele Sahel. De aan IS gelieerde factie van de groep, ISWAP, houdt administratief toezicht op ISGS,
actief in Mali, Burkina Faso en Niger.89
In februari 2022 verklaart president Bazoum een aantal leden van Boko Haram te hebben vrijgelaten
met het oog op vredesgesprekken.90 Tegelijkertijd neemt Niger deel aan een nieuw offensief
gelanceerd door de MNJTF in maart 2022 met doel om Boko Haram en andere terroristische
groeperingen in het Tsjaadbassin te vernietigen.91 Volgens Le Monde heeft deze mobilisatie en de
dodelijke interne strijd tussen de verschillende facties van Boko Haram gezorgd voor een verzwakking
van de jihadistische beweging in het gebied van het Tsjaadmeer. ISWAP heeft de overhand gekregen
in de onderlinge strijd met JAS, maar moet zich volgens de gouverneur van Diffa reorganiseren
alvorens ze opnieuw in het offensief kan gaan.92

3.3.2. Islamic State in the Greater Sahara (ISGS)
ISGS wordt in 2015 opgericht door de woordvoerder van de Movement for Uniqueness and Jihad in
West Africa (MUJAO), Adnane Abu Walid Al-Sahrawi, die hetzelfde jaar trouw zweert aan IS.93 De
groep is actief in een regio gelegen op de grens van Mali, Burkina Faso en Niger, gewoonlijk de
driegrenzenzone of Liptako-Gourma genoemd.94
Eind 2017 bundelt ISGS de krachten met de Support Group for Islam and Muslims (GSIM). GSIM is
het resultaat van de fusie van verschillende jihadistische groepen aanwezig in Mali in 2017, meer
bepaald Ansar Dine, Al-Mourabitoune, AQIM en het Macina Liberation Front (FLM), ook Katibat Macina
genoemd. GSIM wordt geleid door de leider van Ansar Dine, de Malinese Toeareg Iyad Ag Ghali. 95
ISGS is voornamelijk aanwezig op de grens tussen Mali en Niger en GSIM eerder in het noorden en
het centrum van Mali.96 De twee groepen fuseren niet maar ondernemen gezamenlijke acties.97
Africanews stelt in januari 2020 dat "[s]elon la propagande islamiste, l’EIGS98 a été incorporé mi-2019
à l’ISWAP, qui est une faction dissidente du groupe Boko Haram au Nigeria".99 De VN-Veiligheidsraad
meldt dat het gebied onder controle van ISGS vanaf maart 2022 een autonome Da’esh-provinicie is,
onafhankelijk van ISWAP.100
Sinds 2020 zijn de regio’s Tillabéri en Tahoua op de grens tussen Niger en Mali uitvalsbasissen
geworden van ISGS. De groep profiteert van de spanningen tussen gemeenschappen, grieven
tegenover de staat, schendingen door veiligheidstroepen, armoede en concurrentie om hulpbronnen
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met boerengemeenschappen om te rekruteren.101 ISGS telt veel Fulani of Peul.102 De rekrutering door
ISGS onder de Djerma – de grootste etnische groep in de regio Tillabéri – is beperkt. De opname van
Djerma in ISGS-rangen wijst volgens ICG op een strategie om de invloed uit te breiden door rekruten
aan te trekken uit alle geledingen van de gemeenschap. De rekrutering van nomaden heeft ISGS
geholpen bij het beheersen van het dunbevolkte grensgebied tussen Mali en Niger. Meer Djerma
binnen de groep geeft mogelijk een groter bereik in de dichtbevolkte gebieden van centraal Niger,
aldus ICG.103
ISGS haalt haar opbrengsten uit zakat en ontvoeringen tegen losgeld. Daarnaast verkrijgen ze wapens
en ander militair materiaal via aanvallen op het Nigerese leger.104
Gevechten met de rivaliserende jihadisten van JNIM en Franse luchtaanvallen in de loop van 2020
hebben ISGS verzwakt.105 Ondanks die verliezen heeft geen van de drie Sahellanden substantiële
troepen opgesteld in de gebieden die voorheen onder ISGS-controle stonden. De grens tussen Mali en
Niger blijft het bolwerk van de groep. Waar ISGS ooit goede relaties met de lokale bevolking probeerde
op te bouwen, stellen verschillende bronnen dat haar pogingen om zakat van de bewoners te krijgen
vanaf 2021 steeds ongedisciplineerder, agressiever en chaotischer geworden zijn.106 De groep begaat
buitensporige aanvallen op burgers in gebieden onder haar invloed om de lokale bevolking in het
gareel te houden. De plunderingen en moordpartijen moeten volgens ACLED en ICG de lokale
gemeenschappen duidelijk maken dat elke vorm van verzet tegen de groep streng zal worden
bestraft.107
Het Franse leger maakt in juli 2021 de dood bekend van twee leidinggevenden van de ISGS.108 Een
maand later verklaart de Franse president Macron dat de leider van ISGS, Adnan Abu Walid al-Sahrawi,
gedood is.109 In december 2021 stelt het Franse leger Soumana Boura, verantwoordelijk voor de
aanval op zes humanitaire hulpverleners en hun Nigerese gids en chauffeur in Kouré in december
2020, gedood te hebben.110 Frankrijk en zijn bondgenoten hebben dan wel belangrijke ISGS-leiders
geëlimineerd, lagere commandanten blijven en nemen activiteiten en rekrutering over, stelt Mathieu
Pellerin, een Franse onderzoeker die gespecialiseerd is in de regio.111
Volgens Le Monde blijft ISGS anno 2022 de belangrijkste dader van geweld in de regio. De groep valt
tijdens vergeldingsoperaties zonder onderscheid veiligheidstroepen en burgers aan. Dit komt volgens
de krant met name door het gemeenschapsgerichte karakter van de katiba’s112 van ISGS. Het valt
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volgens een presidentieel adviseur geciteerd door de Franse krant niet te ontkennen dat de leiders
van verschillende actieve katiba’s in en rond de Malinese stad Ménaka Nigerese Fulani/Peul zijn die
hun rekeningen willen vereffenen met de Daoussak Toearegs en de Djermas.113

3.3.3. Jama'at Nusratul Islam wal Muslimin (JNIM)
ISGS is niet de enige jihadistische groep actief in het westen van Niger. Jama'at Nusrat al-Islam walMuslimin (JNIM), een coalitie van verschillende organisaties, waaronder ook de lokale tak van AlQaeda in de Islamitische Maghreb, onder leiding van Iyad ag Ghali, een Malinese Toeareg-separatist
die jihadist is geworden, voert ook operaties uit in de regio.114
Sinds het voorjaar van 2019 zijn er sterke spanningen tussen ISGS en JNIM, voornamelijk in het
binnenland van de Nigerdelta in Mali en in de regio Liptako-Gourma aan beide zijden van de grens
tussen Mali en Burkina Faso. Leiders van alle partijen hebben daarnaast soms lokale nietaanvalsverdragen gesloten om zich te concentreren op het verslaan van hun gemeenschappelijke
vijanden: Franse en regionale defensie- en veiligheidstroepen.115
In Niger is JNIM de dominante gewapende groepering in het departement Torodi van de regio
Tillabéri.116 De groep heeft er basissen en strijders van JNIM trekken regelmatig door dorpen in Torodi
om hun controle en invloed te bestendigen en uit te breiden.117
Volgens het Africa Center for Strategic Studies zijn JNIM en ISGS niet zozeer verlengstukken van
wereldwijde terroristische organisaties, maar eerder militante groepen geleid door charismatische en
politiek ingestelde lokale onruststokers die lokale grieven kanaliseren en uitbuiten die verband houden
met waargenomen onrecht, politieke marginalisering, etnische discriminatie en armoede. 118 Net als
ISGS int JNIM belastingen van dorpelingen. Vanaf begin 2021 heeft JNIM haar wervingsinspanningen
geïntensiveerd. JNIM maakt gebruik van de gebrekkige toegang tot onderwijs en de beperkte
economische vooruitzichten, alsook voedseltekorten en een afwezigheid van lokale autoriteiten bij het
rekruteren. De groep predikt regelmatig tot dorpelingen en belooft voedsel, geld en kleding aan de
rekruten. Rekruten krijgen naar verluidt wapentraining voor een periode van een week tot drie
maanden. JNIM gebruikt kinderen ook als spionnen en verkenners, bijvoorbeeld in uitkijkposten.119
Verschillende bronnen geven aan dat JNIM de snelst groeiende jihadistische beweging is wereldwijd.
De groep breidt haar invloed en actiegebied uit in Mali, Burkina Faso en Niger en tot in Benin en
Togo.120 JNIM-leden verschijnen in de dorpen om aan te kondigen dat zij vanaf dat moment de
heersers zijn, ze leggen hun eigen wetten uit, maar respecteren enkele van de traditionele lokale
bestuursorganen, en bieden vervolgens drie opties aan de bevolking: blijven en hun voorwaarden
accepteren, vertrekken naar gebieden die niet onder de controle van de jihadisten staan, of
"gewelddadige gevolgen ondervinden".121 JNIM-strijders in het departement Torodi eisen dat vrouwen
en meisjes lange jurken en hijabs dragen. Ze verbieden vrouwen en meisjes buitenshuise activiteiten,
waardoor hen het vermogen om te boeren, naar de markt te gaan of zelfs brandhout te verzamelen,
ontzegd wordt en gezinnen kwetsbaar zijn voor voedseltekorten. Vrouwen en meisjes lopen ook het
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risico op een gedwongen huwelijk met strijders.122 JNIM biedt de bevolking een lokale rechtspraak aan
door islamitische rechters te installeren in alle dorpen onder zijn controle. Volgens Guillaume SotoMayor, expert over georganiseerde misdaad in de Sahel, is de lokale rechtspraak een van de
grondslagen van de invloed van JNIM in gebieden waar de staat afwezig is.123
Volgens ACLED rukt de groep in Niger geleidelijk op naar Niamey. Zo vinden in 2021 gewelddadige
activiteiten plaats binnen 30 kilometer van de hoofdstad, waaronder aanvallen op scholen en
overheidsfaciliteiten, evenals een aanval op een gezamenlijke troepenmacht.124 Hernieuwde
betrokkenheid van JNIM en ISGS bij lokale conflicten heeft deze groepen in staat gesteld hun
actieradius uit te breiden, hun invloed te herbevestigen en opnieuw te mobiliseren.125

3.4. Gewapende communale groepen
UNHCR schrijft in februari 2020 het volgende:
"La fragmentation sociale basée sur les distinctions entre sédentaires et nomades, agriculteurs et
éleveurs et les rivalités interethniques est aussi une source de tension historique exacerbée par le
conflit, notamment dans la région de Tillabéri. L’accès aux ressources naturelles de plus en plus
limité est une cause de tensions sociales. Enfin, les divisions au sein des populations soutenues
(souvent sous contrainte) par des groupes armés, ont aggravé les tensions communautaires".126
ICG kadert het ontstaan van gewapende gemeenschapsgroepen en zelfverdedigingsmilities op de
grens tussen Niger en Mali in een stijging van geweld op het platteland tegen een achtergrond van
rivaliteit tussen gemeenschappen. Jonge mensen, voornamelijk uit nomadische gemeenschappen (in
het bijzonder Toeareg, Daosahak en Fulani/Peul), hebben gemeenschapsmilities gevormd en
verdedigen naar eigen zeggen de belangen van gemarginaliseerde nomadische bevolkingsgroepen
maar vertonen vaak roofzuchtig gedrag. Toegang tot oorlogswapens heeft geweld tussen deze groepen
dodelijker gemaakt.127 ACLED geeft in juni 2021 aan dat het bewapenen van burgers met het doel op
zelfverdediging in een stroomversnelling komt door het dodelijke geweld van ISGS. Paradoxaal
genoeg, stelt ACLED, zijn sommige hoge ISGS-commandanten voormalige militieleden die
aanvankelijk de wapens opnamen om hun gemeenschappen te beschermen tegen onder meer
Malinese milities.128
In het uiterste noorden van Niger hebben lokale gemeenschappen zich in burgerwachten en
zelfverdedigingsmilities georganiseerd tegen de groeiende onveiligheid veroorzaakt door de illegale
handel en de afwezigheid van de staat. Banditisme vormt er een bedreiging voor de lokale
bevolking.129 Er is eveneens sprake van de oprichting van burgerwachten en zelfverdedigingsmilities
in Maradi, Tillabéri en Tahoua als reactie op de acties van gewapende en criminele groepen.130
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3.5. Criminele bendes
Naast jihadisten en etnische milities, en vaak verweven met hen, is een groot aantal bandieten en
mensenhandelaars actief in de Sahel. Ze smokkelen wapens, sigaretten, hasj en cocaïne.131
Jérôme Tubiana, onderzoeker bij Small Arms Survey, meldt in juni 2018 dat criminele groepen
wijdverbreid zijn in de regio nabij Libië en Tsjaad, meer dan 400 kilometer ten noordoosten van
Agadez. Volgens de analist zijn de meesten van hen deserteurs van het Tsjadische leger en voormalige
Tsjadische en Soedanese rebellen, van wie sommigen huursoldaten zijn geweest in Libië. Anderen zijn
Nigerese goudzoekers, migrantensmokkelaars en drugshandelaren.132 UNHCR legt in december 2019
uit dat criminele groepen of individuen profiteren van de zwakke aanwezigheid van veiligheidstroepen
om misdaden en misdrijven zoals diefstal of aanranding te plegen tegen de bevolking.133
Volgens het ICG-rapport van 6 januari 2020 zijn gewelddadige, criminele groepen betrokken bij
verschillende soorten mensenhandel in het noorden van Niger. ICG merkt op dat de mensenhandelaars
gewapende groepen inschakelen, waaronder bandieten en rebellen, en dat ze bepaalde afspraken
hebben gemaakt met staatsfunctionarissen.134 Hooggeplaatste ambtenaren zijn soms ook zelf
betrokken bij drugssmokkel en mensenhandel. Begin januari 2022 onderschept de politie in het
noorden van Niger, nabij de stad Agadez, een recordvangst aan cocaïne. De onderschepte drugs
bevinden zich in de vrachtwagen van de burgemeester van de stad. 135
Gewapende bandieten stelen vee en ontvoeren burgers, volgens ICG veelal gedreven door hebzucht.
Anderen - in het bijzonder nomaden wiens levensonderhoud in gevaar wordt gebracht door
landbouwgronduitbreiding - nemen de wapens op om hun families en eigendommen te verdedigen of
om onrecht te wreken. Als reactie vormen sedentaire gemeenschappen burgerwachten. 136
Eind april 2021 schrijft ICG dat, onder invloed van gewapende groepen opererend vanuit Nigeria, het
georganiseerde banditisme zich uitbreidt naar het zuidwesten van Niger, langs een grensstrook tussen
de steden Maradi en Dogondoutchi (Dosso). De bandieten hebben banden met grensoverschrijdende
smokkelnetwerken en ze rekruteren uit alle etnische groepen in de regio (Hausa, Toeareg en Fulani).137
In Maradi lijdt de sociale cohesie onder het banditisme. Sedentaire inwoners van grensgebieden
associëren banditisme met de Fulani/Peul, die de meerderheid van de nomadische bevolking van het
gebied uitmaken. Dorpelingen, voornamelijk Hausa, vormen zelfverdedigingsgroepen om zich tegen
het banditisme te beschermen. Deze zichzelf versterkende trend doet mogelijk een derde jihadistische
hotspot ontstaan in het zuidwesten van Niger, waar jihadistische groepen de spanningen tussen lokale
gemeenschappen zouden kunnen uitbuiten om hun invloed te consolideren.138
Volgens Le Monde maken autoriteiten zich in toenemende mate zorgen om de nieuwe dimensie die
criminaliteit heeft gekregen in Niger. De misdaadgroepen zijn zwaar bewapend en ontwikkelen een
ontvoeringsindustrie terwijl ze ook in een proces van jihadisering zitten, aldus een Nigerese
veiligheidsbron geciteerd door Le Monde.139
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4. Typologie van het geweld
Niger kent verschillende vormen van geweld die onderling verstrengeld zijn; van banditisme,
landconflicten en geweld tussen gemeenschappen tot jihadistische activiteiten. Volgens ICG neemt het
geweld een zorgwekkende etnische wending, waarbij burgers steeds meer het risico lopen te worden
gedood op basis van hun etnische groep of het dorp waarin ze wonen.140 De dynamiek van geweld
wordt mogelijk verergerd door neveneffecten zoals de stigmatisering van gemeenschappen, het
fenomeen van gemeenschapsmilities en de soms onevenredige reacties van de strijdkrachten onder
meer vanwege de hoge druk die ze ervaren en de eigen verliezen.141
Onderstaande grafiek, opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data voor de periode van 1 januari
2021 tot 31 juli 2022, geeft het aantal geweldsincidenten in Niger aan per maand. Uit de grafiek komt
naar voor dat er doorheen 2021 maandelijks gemiddeld een veertigtal incidenten plaatsvinden, met
pieken in maart, oktober en december 2021 en dalen in september en november 2021. Na een daling
van het aantal incidenten in de eerste drie maanden van 2022 tekent zich opnieuw een stijging af van
het aantal incidenten vanaf april 2022, die doorloopt tot in juli 2022.142

Grafiek 1: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data, 01/01/2021 – 31/07/2022143

Voor de periode 1 maart tot 31 juli 2022 registreert ACLED 184 incidenten in Niger. Daarvan beschouwt
ACLED 56 incidenten als battles, 14 als explosions/remote violence en 114 als violence against
civilians, waarvan 79 aanvallen en 35 ontvoeringen.144

140
141
142
143
144

ICG, 28/05/2021, url
ICG, 03/06/2020, url; DW, 16/09/2020, url
ACLED, via export tool geraadpleegde update: 12/08/2022, url
ACLED, via export tool geraadpleegde update: 12/08/2022, url
ACLED, via export tool geraadpleegde update: 12/08/2022, url
Pagina 19 van 50

CG – 825b N

NIGER. Veiligheidssituatie
14 oktober 2022 (update)

Grafiek 2: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data, 01/03/2022 – 31/07/2022145

Het monitoringrapport van de Protection Cluster en UNHCR voor de eerste zes maanden van 2022
meldt 1.477 incidenten, waarvan 854 gevallen van afpersing, 134 ontvoeringen en 172 fysieke
aanvallen.
Het
rapport
wijst
op
een
toename
van
het
aantal
incidenten
met
improvised explosive devices (IED’s). De regio's Diffa (10 incidenten) en Tillabéri (25 incidenten) zijn
het meest getroffen door de explosieve dreiging. Deze incidenten maken in totaal 6.866 slachtoffers.146

5. Doelwitten van het geweld
Het aantal dodelijke slachtoffers dat ACLED registreert binnen de categorie fatalities omvat zowel
burgerdoden als veiligheidspersoneel of militieleden. Gewonden worden niet geregistreerd. ACLED
maant aan tot grote voorzichtigheid bij het gebruik van cijfers omtrent het aantal doden uit zijn eigen
of enige andere databank.147 Zelf kan ACLED informatie over het aantal dodelijke slachtoffers niet
verifiëren. De organisatie wijst erop dat van alle conflictdata, cijfers over dodelijke slachtoffers het
meest vooringenomen en het minst accuraat zijn. Dergelijke informatie is gevoelig voor manipulatie
door gewapende groepen en soms ook door de media, wat kan leiden tot overdrijvingen of
onderrapportage. ACLED benadrukt dat de cijfers als gerapporteerde aantallen beschouwd moeten
worden. Verder licht de organisatie toe dat de in de databank ingevoerde aantallen schattingen zijn. 148
Meer informatie over de werkwijze van ACLED bij het invoeren van cijfers over het aantal dodelijke
slachtoffers is terug te vinden in een nota van Cedoca over de methodologie van ACLED.149
Volgens ACLED was 2021 het meest dodelijke jaar in Niger sinds de start van de Sahelcrisis zo’n tien
jaar geleden.150 Het land telt zo’n 24 miljoen inwoners.151 In de periode van 1 januari tot 31 december
2021 noteert ACLED 1.454 dodelijke slachtoffers bij 324 incidenten van het type battles,
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explosions/remote violence en violence against civilians. In die periode registreert ACLED 686
dodelijke slachtoffers bij 80 battles, 53 doden bij 39 explosies en 715 burgerslachtoffers bij 205
incidenten van violence against civlians.152
Volgens de ACLED-data dalen het aantal geweldsincidenten in Niger in de eerste drie maanden van
2022. Het aantal dodelijke slachtoffers blijft wel in stijgende lijn. In de daaropvolgende vier maanden,
van april tot juli 2022, stijgt het aantal geweldsincidenten en het aantal dodelijke slachtoffers op
maandelijkse basis, behalve in juli 2022, waarin het aantal dodelijke slachtoffers daalt.153

Grafiek 3: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data, 01/01/2021 – 31/07/2022154

Voor de periode 1 maart tot 31 juli 2022 noteert ACLED 511 dodelijke slachtoffers in Niger bij 114
incidenten van het type battles, explosions/remote violence en violence against civilians. In die periode
registreert ACLED 292 dodelijke slachtoffers bij 56 battles, 95 doden bij 14 explosies en 124
burgerslachtoffers bij 114 incidenten van violence against civlians.155
Het aantal dodelijke slachtoffers in de periode maart 2022 tot juli 2022 is lager dan in dezelfde periode
een jaar eerder. Tussen 1 maart en 31 juli 2021 noteert ACLED 672 dodelijke slachtoffers bij 153
incidenten. In die periode registreert ACLED 231 dodelijke slachtoffers bij 39 battles, 15 doden bij 15
explosies en 426 burgerslachtoffers bij 99 incidenten van violence against civilians. Wat opvalt is een
hoger aantal burgerslachtoffers bij een lager aantal incidenten van violence against civilians in de
periode van 1 maart en 31 juli 2021 in vergelijking met dezelfde periode dit jaar. Aanvallen door
jihadistische groepen tegen burgers in Tillabéri zijn kleinschaliger en minder dodelijk in de eerste helft
van 2022.156 Het is onduidelijk of dit een gevolg is van een reeds bestendigde controle in het gebied,
een andere tactiek of een lagere activiteit van gemeenschapsmilities.
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Grafiek 4: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data, 01/03/2022 – 31/07/2022157

Grafiek 4 geeft een maandelijkse stijging aan van het aantal incidenten van geweld gericht tegen
burgers, zowel aanvallen als ontvoeringen, in de periode van maart tot juli 2022 (zie Grafiek 4).158
Voorbeelden van geweld tegen burgers zijn de ontvoering van verschillende burgers uit Koulya in het
departement Gotheye (Tillabéri) door onbekende gewapende mannen midden maart 2022.159 Op 16
maart 2022 komen 21 mensen om het leven bij een aanval van ISGS-militanten op een passagiersbus
en een vrachtwagen tussen Téra en Betelkoli nabij de grens met Burkina Faso. 160 Op 23 april 2022
doodt ISWAP zeven personen in de stad Chetimari (Diffa), waarvan de organisatie er vier als christenen
bestempelt. Op 14 mei 2022 vermoorden JNIM-militanten ongeveer tien mensen in het dorp Kakou in
het departement Torodi (Tillabéri).161 Op 29 juli 2022 valt een onbekende gewapende groepering uit
Nigeria het dorp Tossa in het departement Guidan Roumdji (Maradi) aan, waarbij een meisje ontvoerd
wordt en drie mensen gewond raken.162
Ook bij incidenten die ACLED categoriseert als explosions/remote violence vallen soms
burgerslachtoffers. Van de veertien explosies in de periode van maart tot juli 2022 zijn er drie gericht
tegen burgers. Bij deze drie incidenten komen volgens ACLED vier burgers om. Op 21 april 2022 raakt
een burgervoertuig een IED, vermoedelijk geplaatst door JNIM, in het dorp Tiawa in het departement
Gotheye (Tillabéri). Vijf burgers raken gewond. Op 12 mei 2022 komen een man en zijn zoon om
nadat hun kar een IED raakt die waarschijnlijk door ISGS geplaatst was in de gemeente Sakoira
(Tillabéri). Op 6 juli 2022 komen twee burgers om nadat twee vrachtwagens IED’s raken tussen
Nguigmi (Diffa) en de grens met Tsjaad.163
Uit ACLED-gegevens voor de periode van 1 maart tot 31 juli 2022 komt naar voor dat jihadistische
groeperingen (ISGS, JNIM en Boko Haram) de grootste bijdrage leveren aan het geweld tegen burgers
en verantwoordelijk zijn voor het merendeel van de dodelijke slachtoffers onder burgers. ISGS en
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JNIM zijn elk betrokken in een vijfde van de incidenten van violence against civilians. Daarnaast zijn
onbekende gewapende groepen uit Niger, betrokken bij 35 % van de incidenten van violence against
civilians, en Nigeria een belangrijke actor van dodelijk geweld tegen burgers in de periode van 1 maart
tot 31 juli 2022.164

Figuur 2: Schijfdiagram opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data, 01/03/2022 – 31/07/2022165

Volgens de VN-Veiligheidsraad (United Nations Security Council, UNSC) zit de burgerbevolking klem
tussen gewapende groepen, bandieten, geweld tussen gemeenschappen en militaire operaties. 166
Sinds 2021 richten ISGS en JNIM zich minder op militaire en politieke figuren, en vallen ze in
toenemende mate burgers aan.167 Overlevenden lichten Voice of America (VOA) de modus operandi
toe van de jihadisten in de grensstreek met Burkina Faso. De jihadisten komen aan op de motor en
starten willekeurige huiszoekingen waarbij ze de mannen uit de huizen verzamelen, een aantal onder
hen uitkiezen en neerschieten. Daarna bevelen ze alle burgers het dorp te verlaten, wie weigert wordt
gedood.168 In een rapport van midden juni 2022 vermeldt OCHA een heropleving van criminele daden
in het gebied, met openbare executies van burgers vergezeld van ultimatums aan de bevolking om de
dorpen leeg te maken. Volgens het VN-agentschap zouden deze wreedheden door de gewapende
groepen vergeldingen kunnen zijn voor de zware verliezen die Niger en Burkina Faso hen hebben
toegebracht tijdens een gezamenlijke militaire operatie in april 2022 (zie hoofdstuk 2). 169
Regeringstroepen zijn volgens de ACLED-data voor de periode van 1 maart tot 31 juli 2022 slechts
een marginale actor van geweld tegen burgers.170 Antijihadistische operaties in 2020 en 2021 leiden
tot hardhandig optreden van de veiligheidsdiensten, soms resulterend in de dood of verdwijning van
burgers.171 Volgens ACLED gaan de gezamenlijke militaire operaties tussen Burkina Faso en Niger
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langs hun gemeenschappelijke grens in de eerste helft van 2022 gepaard met berichten over aanvallen
op burgers, waarbij tientallen mensen omkomen.172 Deze burgerdoden komen evenwel niet naar voor
in de ACLED-data voor de periode van 1 maart tot 31 juli 2022.173

6. Geografische verdeling
De regionale verdeling van het geweld in Niger is weergegeven in Grafiek 5.

Grafiek 5: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data, 01/03/2022 – 31/07/2022174

Jean-Hervé Jezequel, hoofd van het Sahelprogramma van ICG, geeft aan dat de islamistische opstand
in Niger in essentie een rurale opstand is. Groepen als JNIM en ISGS hebben controle in landelijke
gebieden maar de staat behoudt de controle over steden.175

6.1. Het noordwesten: Tillabéri en Tahoua
De veiligheidssituatie in Tillabéri en Tahoua wordt volgens de monitoringrapporten van de Protection
Cluster en UNHCR anno 2022 gekenmerkt door de aanwezigheid en activiteiten van jihadistische
groeperingen (ISGS en JNIM), burgerwachten en zelfverdedigingsmilities, en de opkomst van
gewapend banditisme.176 Diezelfde bron geeft aan dat ontvoeringen, moorden, afpersing, gedwongen
huwelijken, ontheemding en plundering van vee en goederen dagelijkse uitdagingen vormen voor de
bevolking in beide regio’s. Gewapende groepen op motorfietsen komen de dorpen binnen, vermoorden
mannen en jongens, plunderen en branden huizen en graanschuren plat.177 UNHCR Niger stelt dat
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burgers te maken krijgen met repressie, bedreigingen, beperking op bewegingsvrijheid, diefstallen,
sluiting van scholen, gedwongen rekrutering en belastingen in de vorm van vee, geld of graan. Het
gebruik van mijnen en andere explosieven komt naar voor als een nieuwe strategie van gewapende
groepen. Daarnaast is volgens beide organisaties sprake van toenemende spanningen tussen
gemeenschappen over de toegang tot land en water.178
Voor de periode van 1 maart tot 31 juli 2022 registreert ACLED 103 incidenten in de regio Tillabéri en
Tahoua, waarbij 343 dodelijke slachtoffers vallen. Onderstaande tabel geeft het aantal incidenten en
doden per categorie van geweld weer in de regio’s Tillabéri en Tahoua voor de periode van 1 maart
tot 31 juli 2022.179
Tillabéri

Tahoua

Incidenten

Doden

Incidenten

Doden

Battles

23

172

5

11

Explosions/Remote
Violence
Violence against
Civilians

8

68

1

15

54

72

12

5

85

312

18

31

Totaal

Tabel 1: Aantal incidenten en doden per categorie van geweld in de regio’s Tillabéri en Tahoua. Tabel opgemaakt
door Cedoca op basis van ACLED-data voor de periode van 1 maart tot 31 juli 2022180

Jihadistische activiteiten verschuiven in toenemende mate naar het zuiden van Tillabéri.181 Volgens de
ACLED-data voor de periode van 1 maart tot 31 juli 2022 concentreert het geweld in de regio Tillabéri
zich in de departementen Torodi, Gotheye, Téra en Bani Bangou.182

Grafiek 6: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data, 01/03/2022 – 31/07/2022183
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In de regio Tahoua is het departement Tillia het zwaarst getroffen met 5 geweldsincidenten en 26
dodelijke slachtoffers.184

6.2. Het zuidoosten: Diffa
Militaire operaties hebben het aantal invallen door jihadistische groepen en aanvallen op militaire
posities verminderd. Boko Haram-facties kiezen voor het uitvoeren van asymmetrische aanvallen,
zoals het gebruik van IED’s, of het aanvallen van burgers (ontvoering, gerichte moorden, afpersing).
Daarnaast is sprake van misdaad en gewapend geweld. De situatie in Diffa is volatiel met herhaalde
misbruiken in de dorpen, vooral in de gemeente Gueskérou, in het bijzonder wanneer de Komadougourivier laag staat en gewapende groepen te voet tot bij de dorpen raken.185
Voor de periode 1 maart tot 31 juli 2022 noteert ACLED 151 dodelijke slachtoffers in de regio Diffa bij
41 incidenten van het type battles, explosions/remote violence en violence against civilians. In die
periode registreert ACLED 100 dodelijke slachtoffers bij 18 battles, 12 doden bij 5 explosies en 39
burgerslachtoffers bij 18 incidenten van violence against civlians. Volgens de ACLED-data concentreert
het geweld in Diffa zich in de departementen Diffa (21 incidenten) en N’Guigmi (12 incidenten).186
Diffa
Battles
Explosions/Remote
Violence
Violence against
Civilians
Totaal

Incidenten
18
5

Doden
100
12

18

39

41

151

Tabel 2: Tabel opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data voor de periode van 1 maart tot 31 juli 2022187

6.3. Het zuiden: Maradi (en Dosso)
De veiligheidssituatie in de regio Maradi kenmerkt zich door georganiseerd banditisme in de zuidelijke
strook langs de grens met Nigeria, tussen de steden Maradi en Dogondoutchi (Dosso).188 Dit uit zich
met name in plunderingen, diefstal van vee en de ontvoering van mensen voor losgeld.189
UNHCR haalt aan dat er in maart en april 2022 sprake is van relatieve rust in de regio, met een daling
van het aantal invallen, mogelijk door de inzet van veiligheidstroepen sinds januari 2022 op de
strategische toegangspunten van gewapende groepen.190 Ook Le Monde merkt op dat de
veiligheidssituatie in Maradi in de eerste helft van 2022 verbeterd is. De daling van het geweld is
evenwel fragiel, want criminele gewapende groepen blijven opereren langs de ongeveer 1.500
kilometer lange grens tussen Niger en Nigeria, alsook groepen die banden hebben met ISWAP. 191 De
maand juli 2022 wordt evenwel gekenmerkt door toenemende onveiligheid en de toename van invallen
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door gewapende groepen in de grensdorpen van de departementen Guidan Roumdji en Madarounfa.
Het regenseizoen speelt in het voordeel van de gewapende groepen.192
Voor het eerste kwartaal van 2022 meldt de Niger Protection Working Group, de nationale afdeling
van een wereldwijd netwerk van humanitaire actoren, 76 incidenten in de regio, waaronder
verkrachtingen, aanslagen, veediefstal en 29 ontvoeringen.193
Voor de periode 1 maart tot 31 juli 2022 noteert ACLED vier dodelijke burgerslachtoffers in de regio
Maradi bij 20 incidenten van het type battles, explosions/remote violence en violence against civilians.
Volgens ACLED-data voor deze periode concentreert het geweld in de regio Maradi zich in de
departementen Guidan Roumdji (10 incidenten) en Madarounfa (9 incidenten).194
In dezelfde periode registreert ACLED in de regio Dosso twee dodelijke slachtoffers bij twee battles en
twee incidenten van violence against civilians. De twee battles betreffen een hinderlaag op 20 mei
2022 van twee belastinginners van ISGS door inwoners van Kouro Beri waarbij een militant omkomt
en een andere gewond raakt, en een vuurgevecht op 16 juni 2022 tussen Nigerese soldaten en ISGSmilitanten nabij de dorpen Yelmi Roumboukawa en Dan Yae in Dogondoutchi, zonder doden. Daarnaast
vindt een ontvoering plaats op 30 juni 2022 door een onbekende gewapende groep. De ontvoerde
persoon wordt op 5 juli 2022 na betaling vrijgelaten. Op 7 juli 2022 doodt een gewapende groep een
persoon en neemt het schapen en pastorale gronden in beslag nabij Sambera.195

6.4. Het noorden: Agadez
Militanten van verschillende groepen zijn actief langs de Algerijnse, Tsjadische en Libische
grensgebieden van de regio Agadez.196 Toch melden de geraadpleegde bronnen weinig incidenten in
deze uitgestrekte regio die zich leent voor banditisme en smokkel.197
In de periode van 1 maart tot 31 juli 2022 registreert ACLED in de regio Agadez tien dodelijke
slachtoffers bij veertien incidenten van het type battles, explosions/remote violence en violence
against civilians. In die periode registreert ACLED zeven dodelijke slachtoffers bij zes battles en drie
burgerslachtoffers bij acht incidenten van violence against civlians.198 Voorbeelden van battles zijn
een aanval op 12 april 2022 van gewapende mannen op de nationale garde nabij een mijn in het
departement Djado waarbij vier soldaten omkomen199, en een vuurgevecht op 17 mei 2022 tussen
ongeïdentificeerde schutters en een patrouille van de nationale garde en de gendarmerie nabij Arlit.
Het geweld tegen burgers in de regio Agadez kenmerkt zich door aanvallen van niet-geïdentificeerde
gewapende groepen op voertuigen en winkels waarbij geld en telefoons in beslag genomen worden
door de aanvallers. Voorbeelden zijn een aanval op een personenvoertuig tussen Assamakka en
Agadez op 8 juli 2022 waarbij drie mensen gewond raken en een aanval op een busje met 22
mijnwerkers ten noorden van Arlit op 22 mei 2022 waarbij negen mensen gewond raken. Bij beide
incidenten worden geld en telefoons in beslag genomen.200
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6.5. Het hoofdstedelijk departement Niamey
VOA beschrijft Niamey in juni 2019 als een gemilitariseerde stad met een sterke aanwezigheid van
veiligheidstroepen en controleposten bij de stedelijke toegangswegen.201 Le Monde schrijft in augustus
2021 dat de hoofdstad beschermd wordt door ficelles (checkpoints) waar in- en uitgaand verkeer wordt
gecontroleerd.202
In april 2022 meldt Le Monde dat de gevaren en het geweld van gewapende groepen zich voor de
poorten van Niamey bevinden, voorbij de eerste wegblokkades en controleposten van de
veiligheidstroepen. Volgens Ali Idrissa, een activist van het maatschappelijk middenveld, geciteerd
door de Franse krant, is Niamey omringd door jihadisten.203 Midden augustus 2022 maakt de
ambassade van de Verenigde Staten in Niamey melding van een toename van terroristische
activiteiten in gebieden dichter bij Niamey na twee recente aanslagen langs de RN6-snelweg ten
westen van de hoofdstad.204
Vooralsnog uit deze nabijheid van gewapende groepen zich niet in een stijging van het aantal
geweldsincidenten in de hoofdstad. Voor de periode van 1 maart tot 31 juli 2022 meldt ACLED een
incident in Niamey. Op 24 juli 2022 houdt een niet-geïdentificeerde gewapende groep verschillende
vrouwen urenlang vast in de buurt van het dorp Soudoure aan de rand van Niamey.205

7. Verplaatsingen van de bevolking
Het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) stelt dat de triggers en drijfveren van
ontheemding in Niger complex en met elkaar verweven zijn. Klimatologische veranderingen vergroten
de chronische voedselonzekerheid in het land, wat zorgt voor een groeiende concurrentie om schaarse
hulpbronnen en spanningen veroorzaakt tussen gemeenschappen.206 Geweld door gewapende groepen
zoals aanvallen op burgers, ontvoeringen, inning van belasting/zakat, veediefstal, fysieke aanvallen
en de aanwezigheid van explosieven, dwingen mensen te vluchten.207
Als gevolg van activiteiten van gewapende groepen verplaatsen bevolkingsgroepen zich naar veiligere
gebieden, veelal de departementale en regionale hoofdsteden in Tillabéri, Niamey, Diffa en Maradi.
Medio mei 2022 blijkt uit statistieken die zijn gevalideerd door het ministerie van Humanitaire Actie
en Rampenbeheersing dat in totaal 293.181 intern ontheemden (internally displaced persons, IDP’s)
gehuisvest zijn in de stedelijke of voorstedelijke centra van Diffa, Tillabéri, Maradi, en Niamey.
Geregistreerde ontheemden in de regio Tillabéri vormen 39 % van het totale aantal ontheemden in
het land. Bovendien komt een groot deel van de ontheemden in Niamey uit Tillabéri.208
Ontheemding in Tillabéri intensiveert in mei 2022 op de grens met Burkina Faso en Mali als gevolg
van de escalatie van geweld in de departementen Torodi, Téra en Gothèye.209 Na geweld tegen burgers
door jihadisten zijn de dorpen vlakbij de grens met Burkina Faso in het departement Say van de regio
Tillabéri, volledig verlaten. Volgens schattingen van de VN zijn sinds april bijna 40.000 mensen uit hun
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huizen gedwongen om naar veiligere locaties te verhuizen. Sommige dorpen lopen leeg enkel op basis
van geruchten van een op handen zijnde inval door gewapende mannen.210 Deze ontheemding gaat
gepaard met dringende behoeften aan onderdak, voedsel, watervoorziening, gezondheid en
bescherming, merkt UNOCHA op.211
UNHCR geeft IDP’s, vluchtelingen en andere personen die mogelijks nood hebben aan zorg in Niger
geografisch weer op de kaart in Bijlage 1. Op 31 juli 2022 noteert UNHCR 347.648 IDP’s in Niger,
waarvan er 115.150 in Tillabéri, 120.673 in Diffa, 52.594 in Tahoua, 40.241 in Niamey en 18.990 in
Maradi verblijven.212
In het zuidoosten van Niger verloopt de terugkeer van ontheemden door het geweld van Boko Haram
moeizaam. President Mohamed Bazoum wil de hervestiging van 40.000 mensen naar een 40-tal
dorpen van herkomst aanmoedigen. Maar volgens Le Monde bemoeilijken de vernieling en onveiligheid
dit project. Van de dorpen in de gemeente Gueskérou, gelegen in de zuidoostelijke hoek van Niger
grenzend aan Nigeria en Tsjaad, is niet veel meer over; er is geen infrastructuur, huizen zijn verwoest,
er is geen water, geen gezondheidscentra, geen toegang tot voedsel. 213 In juli en augustus 2021 zijn
al zo’n 40.000 mensen naar 19 dorpen geëscorteerd maar daarvan zijn er ondertussen duizenden
teruggekeerd of opnieuw ontheemd.214
UNCHR telt eind juli 2022 zo’n 300.000 asielzoekers en vluchtelingen in Niger.215
Al meer dan twee jaar dwingt het geweld in het noordwesten van Nigeria zo’n 81.000 Nigerianen te
vluchten naar de regio Maradi in Niger. Er is sprake van een piek van het aantal vluchtelingn in het
eerste kwartaal van 2022, met meer dan 36.000 mensen die op de vlucht slaan voor aanvallen door
gewapende groepen in Burkina Faso, Mali en Nigeria.216 Sommigen worden opgevangen door
familieleden, maar het merendeel leeft in moeilijke omstandigheden met beperkte hulp. 217 De
vluchtelingen bestaan voor het grootste deel uit vrouwen en kinderen. Ze hebben nood aan onderdak,
water en voedsel, gezondheidszorg en onderwijs. Dat ze zich vestigen in een van de droogste regio’s
van Niger, verergert de ernstige hongercrisis in de regio, aldus Save the Children. 218
Gewelddadige confrontaties in maart 2022 door jihadistische groepen in de steden Ménaka,
Anderamboukane en omgeving in Mali veroorzaken grote verplaatsingen van Malinese burgers en
Nigerese vluchtelingen richting Niger. De ontheemden vinden onderdak in Abala (8.886 mensen) in
Tillabéri en Inkotayene, Intikane, Télémcès en Egerek (8.791 mensen) in het departement Tillia in
Tahoua.219
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8. Impact van het geweld op het dagelijkse leven
8.1. Toegang tot civiele dienstverlening, onderwijs en gezondheidszorg
Volgens Bertelsmann Stiftung hebben burgers buiten de steden nauwelijks tot geen toegang tot de
meest elementaire openbare diensten. Er is geen functionerend rechtssysteem buiten Niamey, aldus
de onderzoeksinstelling.220 Inwoners van Tillabéri klagen aan dat ze geen toegang hebben tot civiele
documenten, meldt UNHCR in maart 2021. Het gebrek aan documenten ligt onder meer aan de sluiting
van centra voor de burgerlijke stand, de afstand tot deze centra, het verlopen van de aanvraagtermijn
van documenten en de hoge kosten. Dit gebrek aan documenten hindert de toegang tot onderwijs en
gezondheidsdiensten en de bewegingsvrijheid van deze mensen, aldus UNHCR.221
Guillaume Soto-Mayor stelt dat de jihadistische groepen in de Sahel streven naar de oprichting van
een regime tegen de ongelovigen, de regering en hun buitenlandse bondgenoten, met de toepassing
van de sharia en de sunnah. Ze bieden een duidelijke en goed georganiseerde rechtspraak aan terwijl
de staat op dit vlak afwezig of corrupt is. De rondtrekkende religieuze rechters, qadis, die de lokale
talen machtig zijn, staan hierbij centraal.222 Jean-Hervé Jezequel van ICG duidt op de ambivalente
houding van burgers die onder controle van jihadistische groepen leven. Enerzijds zien ze hen als
dienstverleners van bijvoorbeeld een efficiëntere justitie, zoals Soto-Mayor eveneens aangeeft.
Anderszijds ondervinden ze beperkingen door de aanwezigheid van deze groepen zoals de inning van
zakat die volgens velen te hoog is.223
De bevolking in de regio’s Tillabéri, Tahoua, Maradi en Diffa heeft steeds beperktere toegang tot sociale
basisvoorzieningen zoals scholen.224 Na verschillende episodes van jihadistisch geweld in het westen
van Tillabéri midden mei 2022 sluiten vier van de negen middelbare scholen (508 studenten) en 144
van de 251 basisscholen (ongeveer 15.000 studenten) in het departement Say.225 Volgens UNICEF
(United Nations Children's Fund) zijn in augustus 2022 nationaal 855 primaire scholen en 35
secundaire scholen gesloten. De regio Tillabéri is het zwaarst getroffen met 817 gesloten
onderwijsinstellingen, waarvan 240 in het departement Téra, 158 in Torodi, 90 in Say, 82 in Bankilaré
en 64 in Gothèye. In de regio’s Tahoua en Diffa zijn respectievelijk 34 en 28 scholen gesloten in
augustus 2022.226 De afwezigheid van onderwijsmogelijkheden stelt meisjes bloot aan een verhoogd
risico op vroege huwelijken, aldus Amnesty International (AI) en UNHCR. Jongeren die geen school
lopen zijn het doelwit van rekrutering door gewapende groepen, stelt UNHCR.227 Volgens het Institute
for Security Studies (ISS) leiden werkloosheid en de degradatie van pastorale ruimtes er in Maradi toe
dat jonge Nigerezen zich aansluiten bij groepen Nigeriaanse bandieten.228
Er zijn ook moeilijkheden bij het verkrijgen van toegang tot medische zorg, aangezien medisch
personeel onveilige gebieden ontvlucht.229 Veel gezondheidscentra op het platteland zijn gesloten, de
diensten zijn verstoord of er is een groot gebrek aan medicijnen.230 ISGS heeft gezondheidsfaciliteiten
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geplunderd, ambulances gestolen, gezondheidspersoneel bedreigd en de sluiting van
gezondheidsfaciliteiten veroorzaakt in gebieden nabij de grens met Mali. Alleen al in de regio Tillabéri
zijn eind november 2021 drie Integrated Health Centres en 31 Community Health Cases gesloten in
de departementen Ayorou, Banibangou, Bankilaré, Filingué, Ouallam, Téra, Tillabéri, Torodi, Say.231

8.2. Bewegingsvrijheid
De bewegingsvrijheid van de inwoners van de regio Tillabéri is beperkt door het verbod op het rijden
met motorfietsen, een centrale maatregel van de noodtoestand die is ingevoerd door de regering in
2017.232 Motorfietsen zijn een van de belangrijkste vormen van vervoer in veel plattelandsgebieden.
Het verbod beperkt de dorpelingen in hun dagelijkse activiteiten en in de toegang tot diensten. Het
heeft tevens het aanbod van basisartikelen verminderd en de kosten ervan verhoogd.233 In een
persbericht van woensdag 6 april 2022 informeert de burgemeester van de stad Tillabéri over de
opheffing van dit verbod tijdens de Ramadan.234
Vanwege de aanwezigheid van gewapende groepen in de buurt van Malakondi in Torodi besluit de
gouverneur van de regio Tillabéri in december 2021 om tientallen tankstations op de as tussen
Makalondi en de grens van Burkina Faso te sluiten. De maatregel doelt op het droogleggen van de
motorfietsen van jihadisten, die tanken bij bepaalde tankstations op het platteland.235 Het
gebruikelijke zeer intensieve wegverkeer op dit traject is aanzienlijk verminderd, schrijft UNOCHA in
februari 2022.236
Afpersing, diefstal en opgelegde belastingen in de vorm van zakat door de gewapende groepen
verarmen de burgerbevolking. De beperking op de bewegingsvrijheid, het verbod op het uitoefenen
van bepaalde lucratieve activiteiten door vrouwen en het verbod op samenkomsten, die eveneens een
sluiting van de wekelijkse markten inhoudt, verhogen de kwetsbaarheid van de bevolking.237 Na
verschillende episodes van jihadistisch geweld midden mei 2022 worden zeven wekelijkse markten
gesloten in het departement Say, waaronder drie in Makalondi (Boni, Djayel, Dabourtchi) en vier in
Torodi (Bossey Bangou, Bolsi, Déba, Kokoloko). Deze markten zijn belangrijke bevoorradingscentra
voor de bevolking.238 Bepaalde gemeenschappen komen zo, bij gebrek aan afzetmarkt, zonder enige
inkomstengenererende activiteiten te staan vanwege de aanwezigheid van de jihadistische en andere
gewapende groepen op de wegen.239
Daarnaast zetten jihadistische en gewapende groepen in de grensgebieden in de departementen
Torodi, Gotheye, Téra en Say (Tillabéri) controleposten op langs de wegen. Ze beroven en mishandelen
passagiers en ontzeggen de toegang tot markten voor vrouwen. Ze gebruiken geweld tegen personen
verdacht van samenwerking met de veiligheidstroepen, evenals mensen die de voorschriften van de
islam niet respecteren, zoals vrouwen die geen sluier dragen, vrouwen die naar openbare plaatsen
gaan, mensen die sigaretten roken of naar muziek luisteren. Daarnaast is sprake van gedwongen
rekrutering in de dorpen van Makalonid, Torodi, Gotheye en Téra. 240
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De Protection Cluster en UNHCR geven aan dat stortregens in juli 2022 de toegang tot dorpen ernstig
beperken voor veiligheidstroepen en humanitaire actoren. Volgens lokale vertegenwoordigers
profiteren de jihadistische groepen van deze situatie om hun controle te verstevigen. 241 Het
regenseizoen speelt voorts in het voordeel van de gewapende groepen die aan achtervolging door de
veiligheidstroepen weten te ontsnappen, vanwege de onbegaanbaarheid van bepaalde wegen en
defecten van het telefoonnetwerk die de reactiviteit en de effectiviteit van de veiligheidsactoren
vertragen.242

8.3. Voedselzekerheid
Niger staat volgens de Human Development Index (HDI) op de laatste plaats ter wereld op de ranglijst
van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP).243 Volgens de Wereldbank leven
tien miljoen Nigerezen, 40 % van de bevolking, in extreme armoede in 2021. 244 Het land wordt
daarnaast geconfronteerd met meerdere en onderling verbonden crises, zoals de klimaatcrisis, een
sociaaleconomische crisis, armoede, een veiligheids- en gezondheidscrisis.245
Niger wordt in 2022 getroffen door een ernstige voedselcrisis, onder andere door droogte en geweld
waardoor boeren op de vlucht slaan en hun velden niet kunnen bewerken. Een daling van 39 % in de
graanproductie in de oogstseizoenen 2021-2022 resulteert in een tekort van twee miljoen ton graan
in Niger. Agrarische markten zijn verstoord door het mislukte landbouwseizoen, sluiting van grenzen
door de COVID-19-pandemie en onveiligheid. Dit leidt tot een stijging van de inflatie en prijsstijgingen
van de belangrijkste basisvoedingsmiddelen en vee, in sommige gevallen met bijna de helft in
vergelijking met het vijfjaarsgemiddelde. De impact van de aanhoudende crisis in Oekraïne kan leiden
tot verdere prijsstijgingen voor landbouwproducten, met name tarwe, rijst en meststoffen. 246
Volgens FEWS NET, een website met informatie en analyses over voedselonzekerheid, liggen de
gewasproductie en inkomsten genererende activiteiten lager dan normaal in de grensstreek met
Burkina Faso en Mali, alsook in Diffa, als gevolg van herhaalde aanvallen van gewapende groepen op
de burger- en militaire bevolking. Veiligheidsincidenten in Tillabéri dwingen de bevolking om zich
voortdurend te verplaatsen, met als gevolg dat landbouwgrond wordt achtergelaten, waardoor de
deelname van huishoudens aan andere economische activiteiten wordt verstoord.247 In Maradi hindert
de angst voor gewapende bandieten de gemeenschappen in het grensgebied om hun akkers te
bewerken.248 Bij de aanvang van het regenseizoen in juni 2022, vraagt president Bazoum de
ontheemden terug te keren naar hun dorpen om hun velden te bewerken.249
Toegang tot voedsel blijft een grote uitdaging voor arme huishoudens, niet alleen vanwege de
onveiligheid, maar ook vanwege de stijgende voedselprijzen, die de koopkracht van huishoudens
verminderen. Huishoudens worden vroeger in het jaar dan normaal en in toenemende mate afhankelijk
van markten voor hun voedsel, tegen een achtergrond van verminderde beschikbaarheid van
producten en forse stijging van voedselprijzen. De vroege afhankelijkheid van markten volgt op de
uitputting van de huishoudvoorraden door de lagere landbouwproductie vorig jaar.250
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Figuur 3: Food Insecurity Outlook251

Naar schatting 3,6 miljoen mensen - ongeveer een zevende van de bevolking - lopen het risico op
ernstige voedselonzekerheid, en bijna een half miljoen kinderen onder de vijf jaar lijden aan de meest
dodelijke vorm van ondervoeding. Tillabéri en Tahoua behoren tot de regio's die het hardst zijn
getroffen door de voedselcrisis, met respectievelijk 951.020 en 565.273 mensen in crisis. 252
Voor de meeste door conflicten getroffen arme huishoudens in de regio Tillabéri en de noordwestelijke
regio Tahoua is sprake van een crisissituatie (IPC Fase 3). De landbouw- en agropastorale zones
bevinden zich in de periode juli tot september 2022 in een stresssituatie (IPC Fase 2). In Diffa en het
zuidwesten van Maradi, zorgt voedselhulp ervoor dat de voedselonveiligheid van de bevolking beperkt
is tot stressniveau (IPC Fase 2!).253
Voedseldistributies van februari tot april 2022 bereiken 357.000 mensen in 39 prioritaire gemeenten.
Deze hulp blijft geconcentreerd in de toegankelijke delen van de gebieden waar de behoeftige
bevolkingsgroepen leven. Het blijft beperkt tot de belangrijkste steden van verschillende
departementen en gemeenten in Tillabéri. Door beperkingen en herhaalde aanvallen is het niet
mogelijk om de gemeenten Tondikiwindi en Mangaizé (Ouallam), Makalondi (Torodi) en Sanam (Abala)
te bereiken. In de regio Tahoua zijn de gebieden Tassara en Tillia ook moeilijk toegankelijk voor
humanitaire organisaties.254

8.4. Toegang tot humanitaire hulp
UNICEF schat dat meer dan 3,7 miljoen mensen, waaronder 2 miljoen kinderen, humanitaire hulp
nodig hebben in 2022. Veel van de behoeftigen bevinden zich in moeilijk bereikbare gebieden wat de
hulpverlening bemoeilijkt.255
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Eind 2019 voert de regering een reisbeperking in voor humanitaire organisaties in de regio Tillabéri.
Voortaan mogen deze enkel nog via geasfalteerde wegen reizen. 256 De noodtoestand en de militaire
operaties in de regio’s Tillabéri, Tahoua en Diffa beperken de humanitaire toegang tot sommige
locaties.257 Na de aanval op een groep hulpverleners in Kouré (Tillabéri) op 9 augustus 2020, zijn sinds
september 2020 militaire escortes verplicht voor diplomaten en internationale organisaties bij alle
reizen buiten de grote steden in Niger. Deze administratieve maatregel brengt de humanitaire
neutraliteit in gevaar. Sommige humanitaire organisaties schorten hun activiteiten op waarvoor
militaire escortes nodig zijn.258 De autoriteiten hebben in mei 2021 de escortvereisten versoepeld.259
Toegangsbeperkingen als gevolg van slechte infrastructuur, moeilijke geografische omstandigheden,
administratieve maatregelen en veiligheidsproblemen verhinderen dat hulporganisaties mensen
bereiken die hulp nodig hebben.260 Toegang tot humanitaire hulp wordt sterk ingeperkt door de
onveiligheid op het terrein. Zo vaardigt de prefect van het departement Téra in de regio Tillabéri op 7
december 2021 een decreet uit dat de onmiddellijke sluiting van alle geldtransferbureaus in het
departement tot nader order vereist vanwege aanhoudende onveiligheid. Evenzo beveelt de
gouverneur van Tillabéri op 22 december 2021 de onmiddellijke sluiting van benzinestations in zes
gemeenten in de regio vanwege de intensivering van de activiteiten van gewapende groepen. Deze
sluitingen dreigen logistieke uitdagingen te creëren voor humanitaire organisaties, die op deze stations
vertrouwen om bij te tanken om de kwetsbaarste gemeenschappen te bereiken.261
Vanuit het oogpunt van humanitaire hulpverlening stelt het proces om ontheemden terug te sturen
naar hun dorpen van herkomst heel wat problemen, zoals logistieke uitdagingen en
toegangsbeperkingen.262 Naarmate de ontheemding is toegenomen, geven hulpgroepen aan dat ze
ook voor steeds grotere uitdagingen staan om mensen in nood te helpen en te onderhandelen met
een steeds groter aantal gewapende groepen. Door conflicten getroffen plattelandsgemeenschappen
langs de Malinese grens zijn volledig buiten bereik voor de meeste hulporganisaties.263
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Samenvatting
Niger wordt anno 2022 geconfronteerd met een veelheid aan uitdagingen. Wel is sinds begin 2022
sprake van een relatieve rust in Diffa en in het noordwestelijke deel van Maradi door de versterkte
operationele capaciteiten van de defensie- en veiligheidstroepen. In de regio Tillabéri en het noorden
van Tahoua zijn de terroristische activiteiten echter geïntensiveerd en verspreid, vooraal in het zuiden
van Tillabéri aan de grens met Burkina Faso. JNIM zou geleidelijk aan oprukken richting Niamey.
Begin augustus 2022 beslist de regering om de noodtoestand in Diffa, Tillabéri en de departementen
Tassara en Tillia in de regio Tahoua te verlengen tot ten minste 3 november 2022.
Verschillende internationale troepen zijn actief op het grondgebied van Niger. De belangrijkste zijn de
Franse militaire operatie Barkhane en de Joint Force of the G5 Sahel, hoewel verzwakt door het vertrek
van Mali. Ook de nationale veiligheidstroepen en het nationale leger van Niger zijn betrokken in de
strijd tegen jihadistisch en crimineel geweld in het land.
Boko Haram, ISGS en JNIM zijn de voornaamste terroristische groeperingen actief in Niger. Daarnaast
profiteren criminele groepen en individuen van de zwakke aanwezigheid van veiligheidstroepen om
misdaden en misdrijven te plegen. Gemeenschapsmilities en burgerwachten verdedigen naar eigen
zeggen de belangen van bevolkingsgroepen maar vertonen vaak roofzuchtig gedrag.
Niger kent verschillende vormen van geweld die onderling verstrengeld zijn; van banditisme,
landconflicten en intercommunale spanningen tot jihadistische activiteiten. Bronnen wijzen op het
toenemend etnische karakter van het geweld. Voor de periode van 1 maart 2022 tot 31 juli 2022
noteert ACLED 511 dodelijke slachtoffers, waarvan zeker 128 burgers, bij 114 incidenten van het type
battles, explosions/remote violence en violence against civilians. Uit de ACLED-data komt naar voor
dat jihadistische groepen en onbekende gewapende groepen de belangrijkste actoren van geweld
tegen de burgerbevolking zijn. Ook regeringstroepen maken soms slachtoffers onder burgers.
Als gevolg van activiteiten van gewapende groepen verplaatsen bevolkingsgroepen zich naar veiligere
gebieden, veelal de departementale en regionale hoofdsteden. Op 31 juli 2022 noteert UNHCR 347.648
IDP’s in Niger, waarvan er 115.150 in Tillabéri, 120.673 in Diffa, 52.594 in Tahoua, 40.241 in Niamey
en 18.990 in Maradi verblijven.
De slechte veiligheidssituatie heeft een negatieve impact op de bewegingsvrijheid van
gemeenschappen in de conflictregio’s in Niger. Toegang tot sociale basisvoorzieningen is een grote
uitdaging met gezondheidscentra en scholen die gesloten zijn vanwege onveiligheid. Het geweld
hindert voorts het levensonderhoud en de toegang tot markten en voedsel. Naar schatting 3,6 miljoen
mensen - ongeveer een zevende van de bevolking - lopen het risico op ernstige voedselonzekerheid,
en bijna een half miljoen kinderen onder de vijf jaar lijden aan de meest dodelijke vorm van
ondervoeding. UNICEF schat dat meer dan 3,7 miljoen mensen, waaronder 2 miljoen kinderen,
humanitaire hulp nodig hebben in 2022.

Pagina 35 van 50
CG – 825b N

C OMMISSARIAAT - GENERAAL VOOR DE V LUCHTELINGEN EN DE S TAATLOZEN

Bijlagen
Bijlage 1 : UNHCR Niger Map Population of Concern (31 July 2022)1

1

UNHCR, 10/08/2022, url

Ernest Blerotstraat 39, 1070 BRUSSEL
www.cgvs.be

T 02 205 51 11

F 02 205 50 01

cgvs.info@ibz.fgov.be

NIGER. Veiligheidssituatie
14 oktober 2022 (update)

Bibliografie
Geschreven en audiovisuele bronnen
Africa Center for Strategic Studies, Renforcer la stratégie sahélienne de contreinsurrection, 08/08/2022,
https://africacenter.org/fr/publication/renforcer-la-strategie-sahelienne-de-contreinsurrection [geraadpleegd op
16/08/2022]
Africa News, Niger : l’armée française a tué près de 40 djihadistes, 17/06/2022,
https://fr.africanews.com/2022/06/17/niger-larmee-francaise-a-tue-pres-de-40-djihadistes/ [geraadpleegd op
16/08/2022]
Africa News, Nigeria's Boko Haram leader 'wounded' in clashes – Reports, 20/05/2021,
https://www.africanews.com/2021/05/20/nigeria-s-boko-haram-leader-wounded-in-clashes-reports/
[geraadpleegd op 05/07/2021]
Africa News, Quel avenir pour le G5 Sahel ?, 20/07/2022, https://fr.africanews.com/2022/07/20/quel-avenirpour-le-g5-sahel/ [geraadpleegd op 16/08/2022]
Africa Radio, Niger : opérations de « nettoyage » de l’armée nigérienne sur la frontière avec le Burkina,
03/11/2018, https://www.africaradio.com/news/niger-operations-de-nettoyage-de-l-armee-nigerienne-sur-lafrontiere-avec-le-burkina-140691 [geraadpleegd op 24/11/2020]
African Security Sector Network (ASSN), Economie politique du secteur de la sécurité au Niger : Répertoire et
analyse des acteurs et institutions, 03/2020, http://africansecuritynetwork.org/assn/wpcontent/uploads/2020/03/Economie-Politique-du-Secteur-de-la-SecuriteteleCC%81-au-Niger-ASSN.pdf
[geraadpleegd op 20/02/2020]
Africanews, L'Etat islamique désigné ennemi numéro 1 au Sahel, 15/01/2020,
https://fr.africanews.com/2020/01/15/l-etat-islamique-designe-ennemi-numero-1-au-sahel/ [geraadpleegd op
24/11/2020]
Air Force Times, Chief Bass visited airmen in Niger amid ongoing violence in Africa’s Sahel, 13/01/2022,
https://www.airforcetimes.com/news/2022/01/13/chief-bass-visited-airmen-in-niger-amid-ongoing-violence-inafricas-sahel/ [geraadpleegd op 26/08/2022]
Al Jazeera, Analysis: Can Niger become the main Western ally in the Sahel?, 09/05/2022,
https://www.aljazeera.com/features/2022/5/9/analysis-can-niger-become-the-main-western-ally-in-the-sahel
[geraadpleegd op 18/08/2022]
Al Jazeera, ISIL-affiliate gains ground in the Sahel as massacres mount, 17/06/2022,
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/17/isil-affiliate-gains-ground-in-the-sahel-as-massacres-mount
[geraadpleegd op 26/08/2022]
Amnesty International (AI), Niger: “I have nothing left except myself”: The worsening impact on children of
conflict in the Tillabéri region of Niger, 13/09/2021,
https://www.amnesty.org/en/documents/afr43/4627/2021/en/ [geraadpleegd op 18/03/2021]
aNiamey.com, Deux FDS tombés sur le champ d’honneur et les assaillants neutralisés dans leur quasi-totalité
suite à l’attaque de Banibandgou, 10/04/2020, http://news.aniamey.com/h/97144.html [geraadpleegd op
24/11/2020]
aNiamey.com, Diffa : dans l’indifférence, Boko Haram poursuit ses enlèvements dans la Région, 11/08/2020,
http://news.aniamey.com/h/99162.html [geraadpleegd op 24/11/2020]
aNiamey.com, L’armée a repoussé une attaque de Boko Haram aux portes de Diffa, 05/05/2020,
http://news.aniamey.com/h/97527.html [geraadpleegd op 24/11/2020]
aNiamey.com, Niger: attaque meurtrière contre un poste militaire du Sud-Est près de Diffa, 19/05/2020,
http://news.aniamey.com/h/97776.html [geraadpleegd op 24/11/2020]

Pagina 37 van 50
CG – 825b N

NIGER. Veiligheidssituatie
14 oktober 2022 (update)

AP News, France calls killing of Islamic State leader big victory, 16/09/2021, https://apnews.com/article/islamicstate-group-france-drone-strike-59ffbe4c309ec38d5851fb43d2b7c3f4 [geraadpleegd op 08/03/2022]
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) (Nsaibi H. & Duhamel J.), Sahel 2021: Communal Wars,
Broken Ceasefires, And Shifting Frontlines, 17/06/2021, https://acleddata.com/2021/06/17/sahel-2021communal-wars-broken-ceasefires-and-shifting-frontlines/ [geraadpleegd op 18/03/2021]
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) (Vannice C.), Niger – May 2017 Update, 20/06/2017,
https://www.acleddata.com/2017/06/20/niger-may-2017-update/ [geraadpleegd op 24/11/2020]
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)(Nsaibia H.),The Sahel Mid-Year Update: Persistent,
Expanding, and Escalating Instability, 2022, https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in2022/sahel/mid-year-update/ [geraadpleegd op 18/08/2022]
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 10 Conflicts to Worry About in 2022: The Sahel, 2022,
https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in-2022/sahel/ [geraadpleegd op 08/03/2022]
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).
Guide for Media Users, 10/04/2019, https://www.acleddata.com/download/2820/ [geraadpleegd op 20/05/2019]
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), Coding review Process, 10/04/2019,
https://www.acleddata.com/download/3705/ [geraadpleegd op 21/05/2019]
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), Data Africa, via export tool geraadpleegde update:
12/08/2022, https://www.acleddata.com/data/ [geraadpleegd op 22/08/2022]
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), State Atrocities In The Sahel: The Impetus For
Counterinsurgency Results Is Fueling Government Attacks On Civilians, 20/05/2020,
https://acleddata.com/2020/05/20/state-atrocities-in-the-sahel-the-impetus-for-counter-insurgency-results-isfueling-government-attacks-on-civilians/ [geraadpleegd op 05/07/2021]
Atalayar, Al Qaeda's franchise in the Sahel consolidates its territory and increases its influence, 18/05/2022,
https://atalayar.com/en/content/al-qaedas-franchise-sahel-consolidates-its-territory-and-increases-its-influence
[geraadpleegd op 26/08/2022]
Atlantic Council, Sahel: Moving Beyong Military Containment Policy Report, 02/2022,
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2022/02/Sahel-Moving_beyond_military_containment.pdf
[geraadpleegd op 28/02/2022]
BBC, L'armée accusée d'avoir exécuté plus de 70 civils au Niger, 05/09/2020,
https://www.bbc.com/afrique/region-54042263 [geraadpleegd op 24/11/2020]
BBC, Niger : Le parlement vote l'envoi de troupes au Nigeria, 09/02/2015,
https://www.bbc.com/afrique/region/2015/02/150209_niger0147 [geraadpleegd op 24/11/2020]
BBC, Why are French troops leaving Mali, and what will it mean for the region?, 17/02/2022,
https://www.bbc.com/news/world-60419799 [geraadpleegd op 28/02/2022]
Bertelsmann Stiftung, BTI 2022 Country Report : Niger, 2022, https://bti-project.org/en/reports/countryreport/NER [geraadpleegd op 29/08/2022]
Coaltion Sahel, La -Coalition, s.d., https://www.coalition-sahel.org/coalition-pour-le-sahel/#coalition
[geraadpleegd op 05/07/2021]
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS / CGRA) - Cedoca, Nota. ACLED:
methodologie, 21/05/2019, https://www.cgra.be/sites/default/files/content/download/files/nota_acledmethodologie_20190521.pdf [geraadpleegd op 21/05/2019]
Commission Européenne (CE), Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique, 07/11/2018, https://www.africa-eupartnership.org/sites/default/files/apf_factsheet_-_fmm_-_fr.pdf [geraadpleegd op 12/03/2020]
Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) Niger, Rapport De Mission D'enquete, D'investigation, De
Verification Et D'etablissement Des Faits Relatifs Aux Allegations Portant Sur La Disparition De 102 Personnes
Dans Le Departement D’ayorou, Region De Tillaberi, 2020, https://cndh-

Pagina 38 van 50
CG – 825b N

NIGER. Veiligheidssituatie
14 oktober 2022 (update)

niger.org/images/pdf/Rapport_Final_Mission_Investigation_Inates_Ayorou_2020-CNDH-REPPADLast%20(2)_2.pdf [geraadpleegd op 08/03/2022]
Crisis24, Niger: State of emergency extended in Diffa, Tahoua, and Tillaberi regions until at least Nov. 3,
01/08/2022, https://crisis24.garda.com/alerts/2022/08/niger-state-of-emergency-extended-in-diffa-tahoua-andtillaberi-regions-until-at-least-nov-3 [geraadpleegd op 26/08/2022]
Danish Refugee Council (DRC), Niger : Rapport Semestriel D’analyse De La Situation De Protection Des
Populations Affectees Par Les Conflits Dans La Region De Tillaberi, Octobre 2019 Mars 2020, 28/08/2020,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/drc_analyse
_tendances_de_protection_tillaberi_oct_2019_-_mars_2020.pdf [geraadpleegd op 12/11/2020]
Deutsche Welle (DW), La nouvelle stratégie de l'opération Barkhane au Niger, 06/07/2022,
https://www.dw.com/fr/nouvelle-strat%C3%A9giebarkhane-niger/a-62388123 [geraadpleegd op 16/08/2022]
Deutsche Welle (DW), L'économie du Niger, si vulnérable, 18/02/2021,
https://www.dw.com/fr/l%C3%A9conomie-du-niger-si-vuln%C3%A9rable/a-56613667 [geraadpleegd op
05/07/2021]
Deutsche Welle (DW), Niger: Fear of terror — and the military, 16/09/2020, https://www.dw.com/en/niger-fearof-terror-and-the-military/a-54947989 [geraadpleegd op 05/07/2021]
Egmont Institute, Belgian Troops for Takuba: What’s at Stake?, 12/2021,
https://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2021/12/Belgian-Troops-for-Takuba-Whats-at-Stake002.pdf?type=pdf [geraadpleegd op 26/08/2022]
Emergency Response Coordination Centre (ERCC), Central Sahel. Complex Crisis – DG ECHO Daily Map,
19/10/2020, https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/ercmaps/ECDM_20201019_Sahel_Crisis.pdf [geraadpleegd op
12/11/2020]
Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Conflict continues to disrupt typical cropping activities in
areas of concern, 07/2022, https://fews.net/west-africa/niger/key-message-update/july-2022 [geraadpleegd op
29/08/2022]
Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Household access to food limited by insecurity and
inflation, 06/2022, https://fews.net/west-africa/niger/food-security-outlook/june-2022 [geraadpleegd op
29/08/2022]
Fondation méditerranéenne d'études stratégiques (FMES), Union européenne et insécurité : à l’heure où la
mission EUCAP Sahel Niger est prolongée, quid de la situation au Sahel ?, 24/09/2018, http://fmesfrance.org/union-europeenne-et-insecurite-a-lheure-ou-la-mission-eucap-sahel-niger-est-prolongee-quid-de-lasituation-au-sahel/ [geraadpleegd op 18/03/2020]
France 24, L'opposition se retire du second tour de la présidentielle au Niger, 08/03/2016,
https://www.france24.com/fr/20160308-opposition-retire-second-tour-presidentielle-niger-amadou-issoufoucopa-copa2016 [geraadpleegd op 24/11/2020]
France 24, Niger : le président élu M. Bazoum veut "empêcher l'escalade vers un conflit intercommunautaire",
29/03/2021, https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/l-entretien/20210329-niger-le-pr%C3%A9sident%C3%A9lu-m-bazoum-veut-emp%C3%AAcher-l-escalade-vers-un-conflit-intercommunautaire [geraadpleegd op
05/07/2021]
France Info (Lachkar M.), Le Niger peine à empêcher l’implantation de groupes djihadistes sur son sol,
07/11/2018, https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/le-niger-peine-a-empecherlimplantation-de-groupes-djihadistes-sur-son-sol_3053713.html [geraadpleegd op 19/03/2020]
France24, Florence Parly attendue au Niger pour discuter de l'évolution de Barkhane, 02/02/2022,
https://www.france24.com/fr/afrique/20220202-la-ministre-fran%C3%A7aise-des-arm%C3%A9es-se-rend-auniger-pour-discuter-de-l-%C3%A9volution-de-barkhane [geraadpleegd op 28/02/2022]
France24, Sahel : le groupe État islamique multiplie les attaques à la frontière Mali-Niger, 24/05/2022,
https://www.france24.com/fr/afrique/20220524-sahel-le-groupe-%C3%A9tat-islamique-multiplie-les-attaques%C3%A0-la-fronti%C3%A8re-mali-niger [geraadpleegd op 16/08/2022]

Pagina 39 van 50
CG – 825b N

NIGER. Veiligheidssituatie
14 oktober 2022 (update)

G5sahel, Le G5 Sahel, 29/09/2015, https://www.g5sahel.org/qui-sommes-nous/le-g5-sahel [geraadpleegd op
25/02/2020]
GardaWorld, Niger: Security state of emergency extended through April 2021 /update 5, 06/01/2021,
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/425946/niger-security-state-of-emergency-extended-through-april2021-update-5 [geraadpleegd op 05/07/2021]
Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP) (Nsimba J.), Note d’analyse. Monitoring de
la stabilité régionale dans le bassin sahélien et en Afrique de l’Ouest. Octobre à décembre 2018, 15/01/2019,
https://grip.org/monitoring-de-la-stabilite-regionale-dans-le-bassin-sahelien-et-en-afrique-de-louest-octobre-adecembre-2018/ [geraadpleegd op 25/02/2020]
Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP) (Ghys M.), Monitoring de la stabilité
régionale dans le bassin sahélien et en Afrique de l’Ouest. Octobre à décembre 2017, 11/01/2018,
https://www.grip.org/sites/grip.org/files/NOTES_ANALYSE/2018/NA_2018-01-11_FR_M-GHYS.pdf [geraadpleegd
op 25/02/2020]
Huffpost, Dans le Sahel, les jihadistes déclarent leur union avec l’Etat islamique, 14/01/2018,
https://www.huffpostmaghreb.com/2018/01/14/daesh-sahel-g5_n_18999184.html [geraadpleegd op
22/04/2020]
Human Rights Watch (HRW), Niger: Surging Atrocities by Armed Islamist Groups, 11/08/2021,
https://www.hrw.org/news/2021/08/11/niger-surging-atrocities-armed-islamist-groups [geraadpleegd op
11/03/2022]
Institute for Economics & Peace (IEP), Global Terrorism Index 2022, 03/2022,
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/03/GTI-2022-web-09062022.pdf [geraadpleegd op
26/08/2022]
Institute for Security Studies (ISS) (Koné H.), Le banditisme détruit les moyens de subsistance à la frontière du
Niger, 16/05/2022, https://issafrica.org/fr/iss-today/le-banditisme-detruit-les-moyens-de-subsistance-a-lafrontiere-du-niger [geraadpleegd op 18/08/2022]
Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Internal displacement 2020: Mid-year update, 23/09/2020,
https://www.internal-displacement.org/publications/internal-displacement-2020-mid-year-update [geraadpleegd
op 24/11/2020]
Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Niger, 31/12/2019, https://www.internaldisplacement.org/countries/niger [geraadpleegd op 24/11/2020]
International Crisis Group (ICG) [podcast], The War in the Sahel [audio], in Hold Your F!re, 25/02/2021,
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/war-sahel [geraadpleegd op 05/07/2021]
International Crisis Group (ICG), A Course Correction for the Sahel Stabilisation Strategy, 01/02/2021,
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/299-course-correction-sahel-stabilisation-strategy [geraadpleegd op
05/07/2021]
International Crisis Group (ICG), Crisis Watch December 2020, 12/2020,
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/print?page=1&location%5B0%5D=27&%3Bdate_range=last_12_months
&%3Bfrom_month=01&%3Bfrom_year=2016&%3Bto_month=01&%3Bto_year=2016&t=CrisisWatch+Database
+Filter [geraadpleegd op 05/07/2021]
International Crisis Group (ICG), Garder le trafic sous controle dans le Nord du Niger, 06/01/2020,
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/285-garder-trafic-controle-niger.pdf [geraadpleegd op 17/11/2020]
International Crisis Group (ICG), Murder in Tillabery: Calming Niger’s Emerging Communal Crisis, 28/05/2021,
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/niger/b172-murder-tillabery-calming-nigers-emerging-communal-crisis
[geraadpleegd op 05/07/2021]
International Crisis Group (ICG), Sidelining the Islamic State in Niger’s Tillabery, 03/06/2020,
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/niger/289-sidelining-islamic-state-nigers-tillabery [geraadpleegd op
12/11/2020]

Pagina 40 van 50
CG – 825b N

NIGER. Veiligheidssituatie
14 oktober 2022 (update)

International Crisis Group (ICG), South-western Niger: Preventing a New Insurrection, 29/04/2021,
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/niger/301-sud-ouest-du-niger-prevenir-un-nouveau-frontinsurrectionnel [geraadpleegd op 05/07/2021]
International Crisis Group (ICG), The Niger-Mali Border: Subordinating Military Action to a Political Strategy,
12/06/2018, https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/mali/261-frontiere-niger-mali-mettre-loutil-militaireau-service-dune-approche-politique [geraadpleegd op 24/11/2020]
International Federation of Red Cross And Red Crescent Societies (IFRC), Niger: Food Insecurity Crisis Emergency Appeal n° MDRNE026, 11/05/2022, https://reliefweb.int/report/niger/niger-food-insecurity-crisisemergency-appeal-n-mdrne026 [geraadpleegd op 29/08/2022]
Jeune Afrique, Niger – Mohamed Bazoum : « Les dirigeants maliens ont tout intérêt à nous écouter»,
25/10/2021, https://www.jeuneafrique.com/1251322/politique/niger-mohamed-bazoum-les-dirigeants-maliensont-tout-interet-a-nous-ecouter/ [geraadpleegd op 28/02/2022]
Jeune Afrique, Niger : la FMM a lancé une vaste offensive contre Boko Haram sur les rives du lac Tchad,
26/07/2016, https://www.jeuneafrique.com/345175/politique/niger-fmm-a-lance-vaste-offensive-contre-bokoharam-rives-lac-tchad/ [geraadpleegd op 30/08/2022]
Jeune Afrique, Niger-Burkina : des patrouilles anti-bandits déployées sur la zone frontalière, 13/11/2018,
https://www.jeuneafrique.com/mag/661742/politique/niger-burkina-des-patrouilles-anti-bandits-deployees-surla-zone-frontaliere/ [geraadpleegd op 22/04/2020]
José Luengo-Cabrera (@J_LuengoCabrera), Sahel: civilian fatalities [Twitter post], 08/10/2020,
https://twitter.com/J_LuengoCabrera/status/1314182905409798146 [geraadpleegd op 12/11/2020]
José Luengo-Cabrera (@J_LuengoCabrera), Sahel: fatalities by type of violence [Twitter post], 16/09/2020,
https://twitter.com/J_LuengoCabrera/status/1306219278019047425 [geraadpleegd op 12/11/2020]
Journal du Mali, Niger: une attaque tue 7 policiers et 4 soldats, 14/04/2022,
https://www.journaldumali.com/2022/04/14/niger-attaque-tue-7-policiers-4-soldats/ [geraadpleegd op
18/08/2022]
L’Evénement Niger, Boko Haram et l’ISWAP s’unissent et travaillent désormais ensemble, 28/06/2021,
https://levenementniger.com/boko-haram-et-liswap-sunissent-et-travaillent-desormais-ensemble/ [geraadpleegd
op 05/07/2021]
Le Figaro, Niger: 50 combattants de Boko Haram «neutralisés» dans le sud-est, 16/03/2020,
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/niger-50-combattants-de-boko-haram-neutralises-dans-le-sud-est-20200316
[geraadpleegd op 22/04/2020]
Le Grand Continent (Soto-Mayor G.), Djihadistes en Afrique : des hors-la-loi sans religion ?, 27/05/2022,
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/27/djihadistes-en-afrique-des-hors-la-loi-sans-religion/ [geraadpleegd op
18/08/2022]
Le Journal de l’Afrique, Niger: Should we dialogue with terrorists?, 28/02/2022,
https://lejournaldelafrique.com/en/lafrique-daujourdhui/niger-faut-il-dialoguer-avec-les-terroristes/
[geraadpleegd op 28/02/2022]
Le Monde, Attaque d’un convoi français au Niger : la France a déjà mené une enquête, répond Paris à Niamey,
19/12/2021, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/12/19/attaque-d-un-convoi-francais-au-niger-lafrance-a-deja-realise-une-enquete-repond-paris-a-niamey_6106665_3212.html [geraadpleegd op 28/02/2022]
Le Monde, Au Niger, Niamey, une ville qui se croyait sûre, 18/08/2020,
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/08/18/niamey-une-ville-qui-se-croyait-sure_6049236_3212.html
[geraadpleegd op 26/01/2021]
Le Monde, Au Sahel, un sentiment antifrançais exacerbé, 07/12/2021,
https://www.lemonde.fr/afrique/video/2021/12/07/au-sahel-un-sentiment-antifrancaisexacerbe_6105005_3212.html [geraadpleegd op 28/02/2022]

Pagina 41 van 50
CG – 825b N

NIGER. Veiligheidssituatie
14 oktober 2022 (update)

Le Monde, Dans l’ouest du Niger, un nouveau massacre de civils fait au moins 37 morts, 17/08/2021,
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/08/17/dans-l-ouest-du-niger-un-nouveau-massacre-de-civils-faitau-moins-37-morts_6091650_3212.html [geraadpleegd op 18/03/2021]
Le Monde, Dans le sud-est du Niger, le difficile retour des déplacés de Boko Haram, 28/06/2022,
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/06/28/dans-le-sud-est-du-niger-le-difficile-retour-des-deplaces-deboko-haram_6132401_3212.html [geraadpleegd op 16/08/2022]
Le Monde, L’armée française annonce avoir tué l’un des auteurs de l’assassinat de six humanitaires français au
Niger, 21/12/2021, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/12/21/l-armee-francaise-annonce-avoir-tue-lun-des-auteurs-de-l-assassinat-de-six-humanitaires-francais-au-niger_6106901_3212.html [geraadpleegd op
28/02/2022]
Le Monde, Le district de Maradi, au Niger, pris en étau entre crise alimentaire et banditisme, 07/07/2022,
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/07/07/le-district-de-maradi-au-niger-pris-en-etau-entre-crisealimentaire-et-banditisme_6133672_3212.html [geraadpleegd op 16/08/2022]
Le Monde, Le Niger annonce avoir tué Ibrahim Fakoura, « figure de proue » de Boko Haram, 20/03/2020,
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/20/le-niger-annonce-avoir-tue-ibrahim-fakoura-figure-deproue-de-boko-haram_6033778_3212.html [geraadpleegd op 22/04/2020]
Le Monde, Le Nigeria affirme enquêter sur une frappe meurtrière au Niger, 21/02/2022,
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/02/21/le-nigeria-affirme-enqueter-sur-une-frappe-meurtriere-auniger_6114644_3212.html [geraadpleegd op 28/02/2022]
Le Monde, Niger : des militaires arrêtés après une « tentative de coup d’Etat »,31/03/2021,
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/31/niger-des-militaires-arretes-apres-une-tentative-de-coup-detat_6075095_3212.html [geraadpleegd op 05/07/2021]
Le Monde, Niger grapples with jihadist threats and rising food insecurity, 21/04/2022,
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/04/21/niger-grapples-with-jihadist-threats-and-risingfood-insecurity_5981166_4.html?random=16527834 [geraadpleegd op 26/08/2022]
Le Monde, Nigeria : Boko Haram confirme la mort d’Abubakar Shekau, son chef historique, 17/06/2021,
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/06/17/nigeria-boko-haram-confirme-la-mort-d-abubakar-shekauson-chef-historique_6084504_3212.html [geraadpleegd op 05/07/2021]
Le Monde, Seize soldats nigériens tués dans une embuscade dans l’ouest du pays, 03/05/2021,
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/05/03/seize-soldats-nigeriens-tues-dans-une-embuscade-dans-louest-du-pays_6078869_3212.html [geraadpleegd op 05/07/2021]
Le Point, Terrorisme au Sahel : le président Bazoum pointe les erreurs de stratégies, 07/12/2021,
https://www.lepoint.fr/afrique/terrorisme-au-sahel-le-president-bazoum-pointe-les-erreurs-de-strategies-07-122021-2455619_3826.php [geraadpleegd op 28/02/2022]
Les Yeux du Monde (Guillermin-Golet S.), Retour sur la scission au sein de Boko Haram, 31/08/2016, https://lesyeux-du-monde.fr/actualite/afrique-moyen-orient/26855-retour-sur-la-scission-au-sein-de-boko-haram
[geraadpleegd op 22/04/2020]
Libération, Attaques au Niger : 109 combattants de Boko Haram, quatre militaires et un civil tués, 06/02/2015,
https://www.liberation.fr/planete/2015/02/06/attaques-au-niger-109-combattants-de-boko-haram-quatremilitaires-et-un-civil-tues_1197381 [geraadpleegd op 24/11/2020]
Libération, L’Etat islamique au Grand Sahara, force montante des trois frontières, 12/12/2019,
https://www.liberation.fr/planete/2019/12/12/l-etat-islamique-au-grand-sahara-force-montante-des-troisfrontieres_1768935 [geraadpleegd op 22/04/2020]
Long War Journal (Joscelyn T.), Analysis : Al Qaeda groups reorganize in West Africa, 13/03/2017,
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/analysis-al-qaeda-groups-reorganize-in-west-africa.php
[geraadpleegd op 22/04/2020]
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères - France, Présentation du Niger, 18/04/2018,
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/niger/presentation-du-niger/ [geraadpleegd op 18/03/2020]

Pagina 42 van 50
CG – 825b N

NIGER. Veiligheidssituatie
14 oktober 2022 (update)

Ministère des Armées - France, Opération BARKHANE, s.d., https://www.defense.gouv.fr/en/node/146
[geraadpleegd op 18/08/2022]
Mondafrique, Les narco-djihadistes n’existent pas, 21/03/2021, https://mondafrique.com/trafics-au-sahel-2-lesnarco-djihadistes-nexistent-pas/ [geraadpleegd op 05/07/2021]
Mondiaal Nieuws (MO), Niger kampt met de opvang van mensen op de vlucht, 06/05/2022,
https://www.mo.be/nieuws/ook-niger-kampt-met-vluchtelingencrisis [geraadpleegd op 18/08/2022]
Niamey et Les 2 Jours, Niger : importante saisie d’armes dans la région d’Agadez, 13/04/2021,
https://www.niameyetles2jours.com/l-uemoa/securite/1304-6679-niger-importante-saisie-d-armes-dans-laregion-d-agadez [geraadpleegd op 05/07/2021]
Niger Focus, Tillabéry : Un mois de sursis pour circuler à moto dans la commune urbaine, 07/04/2022,
https://www.nigerfocus.com/tillabery-un-mois-de-sursis-pour-circuler-a-moto-dans-la-commune-urbaine/
[geraadpleegd op 29/08/2022]
Opex360 (Lagneau L.), L’État islamique dans le grand Sahara revendique l’attentat qui a blessé 3 soldats français
au Mali, 13/01/2018, http://www.opex360.com/2018/01/13/letat-islamique-grand-sahara-revendique-lattentata-blesse-3-soldats-francais-mali/ [geraadpleegd op 22/04/2020]
Opex360 (Lagneau L.), Les Nations unies sont préoccupées par un « possible resserrement » des liens entre les
groupes jihadistes en Afrique de l’Ouest, 07/07/2018, http://www.opex360.com/2018/07/07/nations-uniespreoccupees-possible-resserrement-liens-entre-groupes-jihadistes-afrique-de-louest/ [geraadpleegd op
01/04/2020]
Overseas Security Advisory Council (OSAC), Niger 2020 Crime & Safety Report, 16/04/2020,
https://www.osac.gov/Country/Niger/Content/Detail/Report/bfb3f35d-08e2-4008-ab52-18760b02138a
Protection Cluster & United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), République du Niger : Rapport
mensuel de monitoring de protection - Maradi, avril 2022, 11/05/2022, https://reliefweb.int/report/niger/rpublique-du-niger-rapport-mensuel-de-monitoring-de-protection-maradi-avril-2022 [geraadpleegd op
26/08/2022]
Protection Cluster & United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Niger: Analyse de Protection
Juillet 2022, 08/08/2022, https://reliefweb.int/report/niger/niger-analyse-de-protection-juillet-2022
[geraadpleegd op 26/08/2022]
Protection Cluster & United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), République du Niger : Rapport
d'analyse de monitoring de protection des régions de Tahoua et Tillabéri, Mars 2022, 25/04/2022,
https://reliefweb.int/report/niger/r-publique-du-niger-rapport-danalyse-de-monitoring-de-protection-des-r-gionsde-tahoua [geraadpleegd op 26/08/2022]
Protection Cluster & United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), République du Niger : Monitoring
de protection - Région de Tillabéri -Tahoua, juillet 2022, 19/08/2022,
https://reliefweb.int/report/niger/republique-du-niger-monitoring-de-protection-region-de-tillaberi-tahoua-juillet2022 [geraadpleegd op 26/08/2022]
Protection Cluster & United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Tillaberi: Western Niger’s
Protection of Civilians Crisis, 21/01/2022, https://reliefweb.int/report/niger/tillaberi-western-niger-s-protectioncivilians-crisis [geraadpleegd op 14/03/2022]
Radio France international (RFI), Terrorisme au Niger: le président Bazoum à Tillabéry avec les personnes
revenues au village, 13/09/2021, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210912-terrorisme-au-niger-lepr%C3%A9sident-bazoum-%C3%A0-tillab%C3%A9ry-avec-les-personnes-revenues-au-village [geraadpleegd op
18/03/2021]
Radio France international (RFI), Violents affrontements entre groupes jihadistes rivaux dans le nord du Mali,
15/02/2022, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220215-mali-violents-affrontements-entre-groupes-jihadistesrivaux-dans-le-nord-du-mali [geraadpleegd op 26/08/2022]

Pagina 43 van 50
CG – 825b N

NIGER. Veiligheidssituatie
14 oktober 2022 (update)

Radio France Internationale (RFI), Au Sahel, Barkhane entend conserver son action dans la zone des «trois
frontières», 25/02/2022, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220225-au-sahel-barkhane-entend-conserver-sonaction-dans-la-zone-des-trois-fronti%C3%A8res [geraadpleegd op 28/02/2022]
Radio France Internationale (RFI), La mort d'Abubakar Shekau, chef de Boko Haram, confirmée par un groupe
jihadiste rival, 07/06/2021, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210606-la-mort-d-abubakar-shekau-chef-de-bokoharam-confirm%C3%A9e-par-un-groupe-jihadiste-rival [geraadpleegd op 05/07/2021]
Radio France Internationale (RFI), Niger: l'armée à l'offensive contre les groupes jihadistes dans le Gourma,
25/05/2022, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220525-niger-l-arm%C3%A9e-%C3%A0-l-offensive-contre-lesgroupes-jihadistes-dans-le-gourma [geraadpleegd op 16/08/2022]
Radio France Internationale (RFI), Niger: l'auteur présumé de la tentative de coup d'État du 31 mars arrêté au
Bénin, 29/04/2021, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210428-niger-l-auteur-pr%C3%A9sum%C3%A9-de-latentative-de-coup-d-%C3%A9tat-du-31-mars-arr%C3%AAt%C3%A9-au-benin [geraadpleegd op 05/07/2021]
Radio France Internationale (RFI), Niger: les attaques de masse contre les civils, nouvelle méthode sauvage des
jihadistes, 24/03/2021, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210324-niger-les-attaques-de-masse-contre-les-civilsnouvelle-m%C3%A9thode-sauvage-des-djihadistes [geraadpleegd op 05/07/2021]
Radio France Internationale (RFI), Niger: les opérations militaires se multiplient sur les rives du lac Tchad,
14/05/2020, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200514-niger-op%C3%A9rations-militaires-force-conjointemultiplient-lac-tchad [geraadpleegd op 24/11/2020]
Radio France Internationale (RFI), Niger: nouveau massacre de villageois dans la région de Diffa à la faveur de la
baisse des eaux du lac Tchad, 10/03/2022, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220310-niger-nouveau-massacre-devillageois-dans-la-r%C3%A9gion-de-diffa-%C3%A,-la-faveur-de-la-baisse-des-eaux-du-lac-tchad [geraadpleegd
op 26/08/2022]
Radio France Internationale (RFI), Niger: qui sont les «bandits armés» qui sévissent aux frontières du pays?,
11/06/2018, http://www.rfi.fr/afrique/20180611-niger-tchad-libye-soudan-elements-armes-bandits-rebellessoudanais-tchadiens [geraadpleegd op 25/02/2020]
Radio France Internationale (RFI), Niger: triple explosion meurtrière à Diffa, près de la frontière nigériane,
05/06/2018, http://www.rfi.fr/afrique/20180605-niger-triple-explosion-meurtriere-diffa-frontiere-nigeria
[geraadpleegd op 22/04/2020]
Radio France Internationale (RFI), Réunion du G5 Sahel: une nouvelle approche pour sécuriser la région,
02/09/2021, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210902-r%C3%A9union-du-g5-sahel-une-nouvelle-approche-pours%C3%A9curiser-la-r%C3%A9gion [geraadpleegd op 18/03/2021]
Radio France Internationale (RFI), Sahel: l'armée française annonce la mort de deux cadres du groupe terroriste
EIGS, 22/07/2021, https://www.rfi.fr/fr/en-bref/20210722-sahel-l-%C3%A9tat-major-des-arm%C3%A9esfran%C3%A7aises-annonce-la-mort-de-deux-cadres-du-groupe-terroriste-eigs [geraadpleegd op 28/02/2022]
Radio France Internationale (RFI), Y-a-t-il une scission au sein du groupe Boko Haram?, 22/06/2016,
http://www.rfi.fr/afrique/20160622-y-il-scission-sein-groupe-boko-haram-etat-islamique-abubakar-shekau
[geraadpleegd op 11/02/2020]
Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), Possibilité d'un nouveau foyer jihadiste au Niger,
29/04/2021, https://www.rtbf.be/info/monde/detail_crainte-d-un-nouveau-foyer-jihadiste-au-niger-selon-licg?id=10751545 [geraadpleegd op 05/07/2021]
Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), Sahel : 11 millions de personnes sont menacées par
la famine, selon la Croix-Rouge, 14/06/2022, https://www.rtbf.be/article/sahel-11-millions-de-personnes-sontmenacees-par-la-famine-selon-la-croix-rouge-11012318 [geraadpleegd op 16/08/2022]
REACH, Évaluation de la situation humanitaire dans la zone des trois Frontières | Niger, Tillabèri, Famalé - HSM |
2021 - Novembre 2021 Fiche Focus, 21/02/2022, https://reliefweb.int/report/niger/valuation-de-la-situationhumanitaire-dans-la-zone-des-trois-fronti-res-niger-tillab-ri [geraadpleegd op 11/03/2022]

Pagina 44 van 50
CG – 825b N

NIGER. Veiligheidssituatie
14 oktober 2022 (update)

Reuters, Boko Haram fighters pledge to Islamic State in video, worrying observers, 28/06/2021,
https://www.reuters.com/world/africa/boko-haram-fighters-pledge-islamic-state-video-worrying-observers2021-06-27/ [geraadpleegd op 01/08/2021]
Reuters, Macron says French forces killed Islamic State leader in Sahara, 16/09/2021,
https://www.reuters.com/article/france-security-idAFL8N2QH6AU [geraadpleegd op 08/03/2022]
Revue Conflits, Le vrai visage du terrorisme Sahélien : le grand banditisme et la criminalité ordinaire,
28/07/2020, https://www.revueconflits.com/le-vrai-visage-du-terrorisme-sahelien-le-grand-banditisme-et-lacriminalite-ordinaire/ [geraadpleegd op 17/11/2020]
Sahel Intelligence, GAR-SI Sahel : des gendarmes africains formés par l’UE ont neutralisé 113 terroristes,
07/11/2020, https://sahel-intelligence.com/21905-gar-si-sahel-des-gendarmes-africains-formes-par-lue-ontneutralise-113-terroristes.html [geraadpleegd op 05/07/2021]
Sahel Intelligence, Niger : Une dizaine de bandits armés arrêtés, 06/05/2022, https://sahelintelligence.com/27473-niger-une-dizaine-de-bandits-armes-arretes.html [geraadpleegd op 16/08/2022]
Sahel Intelligence, Sahel : une centaine de terroristes neutralisés par les armées nigérienne et burkinabè,
26/04/2022, https://sahel-intelligence.com/27391-sahel-une-centaine-de-terroristes-neutralises-par-les-armeesnigerienne-et-burkinabe.html [geraadpleegd op 16/08/2022]
Save the Children, Hunger rising among children in drought-hit Niger as violence drives influx of refugees,
29/06/2022, https://reliefweb.int/report/niger/hunger-rising-among-children-drought-hit-niger-violence-drivesinflux-refugees [geraadpleegd op 18/08/2022]
Small Arms Survey (de Tessières S.), At the crossroads of Sahelian conflicts. Insecurity, Terrorism and Arms
Trafficking in Niger, 01/2018, https://www.smallarmssurvey.org/sites/default/files/resources/SAS-SANA-ReportNiger.pdf [geraadpleegd op 22/04/2020]
The Defense Post, US gives control center to Niger for Boko Haram operations, 04/02/2019,
https://thedefensepost.com/2019/02/04/us-niger-boko-haram-operation-center/ [geraadpleegd op 22/04/2020]
The Economist, West Africa’s coastal states are bracing for a jihadist storm, 24/02/2022,
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2022/02/24/west-africas-coastal-states-are-bracing-for-ajihadist-storm [geraadpleegd op 28/02/2022]
The International Security Sector Advisory Team (ISSAT), Note d’information de l’ISSAT sur la réforme du
secteur de la sécurité au Niger, 05/10/2018, https://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Country-Profiles/Noted-information-de-l-ISSAT-sur-La-reforme-du-secteur-de-la-securite-au-Niger [geraadpleegd op 11/02/2020]
The Jamestown Foundation (Zenn J.), Al-Qaeda’s Sahelian Affiliates Increases Attack Tempo in Mali, Burkina Faso
and Benin, 16/12/2021, https://jamestown.org/program/briefs-358/ [geraadpleegd op 26/08/2022]
The New Humanitarian (TNH) (Offner F.), Alliances mouvantes et menaces croissantes : les principaux groupes
insurgés du Sahel, 19/02/2018, http://www.thenewhumanitarian.org/fr/analyses/2018/02/19/alliancesmouvantes-et-menaces-croissantes-les-principaux-groupes-insurges-du [geraadpleegd op 13/04/2020]
The New Humanitarian (TNH), ‘No room for dialogue’: How abuses by Niger’s foreign-funded army derail its antijihadist fight, 30/11/2021, https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2021/11/30/how-Niger-foreignfunded-army-derail-its-anti-jihadist-fight? [geraadpleegd op 28/02/2022]
The New Humanitarian (TNH), Niger, part 1: At the centre of a brewing militant storm, 28/03/2019,
https://www.thenewhumanitarian.org/special-report/2019/03/28/niger-part-1-centre-brewing-militant-storm
[geraadpleegd op 17/11/2020]
The New Humanitarian (TNH), Niger, part 2: Counting the dead, waiting for justice, 01/04/2019,
https://www.thenewhumanitarian.org/special-report/2019/04/01/niger-counting-dead-waiting-justice-militiasjihadists [geraadpleegd op 17/11/2020]
The New Humanitarian (TNH), What’s behind the rising violence in western Niger?, 23/09/2021,
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2021/9/23/whats-behind-the-rising-violence-in-westernniger [geraadpleegd op 28/02/2022]

Pagina 45 van 50
CG – 825b N

NIGER. Veiligheidssituatie
14 oktober 2022 (update)

The Washington Post (Bukarti B.), Opinion: The destructive militant group sowing chaos across Africa,
12/08/2021, https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/08/12/boko-haram-nigeria-niger-chad-cameroon/
[geraadpleegd op 08/03/2022]
The White House, Letter to the Speaker of the House and President Pro Tempore of the Senate Regarding the
War Powers Report, 07/12/2021, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statementsreleases/2021/12/07/letter-to-the-speaker-of-the-house-and-president-pro-tempore-of-the-senate-regardingthe-war-powers-report-2/ [geraadpleegd op 18/08/2022]
UN News, Niger: UN gravely concerned for safety of refugees, following Boko Haram attack, 15/12/2020,
https://news.un.org/en/story/2020/12/1080062 [geraadpleegd op 05/07/2021]
United Institute of Peace (USIP), Amid Sahel’s Crises, a Community in Niger Builds Peace, 13/01/2021,
https://www.usip.org/blog/2021/01/amid-sahels-crises-community-niger-builds-peace [geraadpleegd op
05/07/2021]
United Institute of Peace (USIP), In Niger, Foreign Security Interests Undermine Stability—What Can Be Done?,
04/11/2020, https://www.usip.org/publications/2020/11/niger-foreign-security-interests-undermine-stabilitywhat-can-be-done [geraadpleegd op 05/07/2021]
United Nations Children’s Fund (UNICEF), Situation des écoles fermées au Niger - Août 2022, 23/08/2022,
https://reliefweb.int/report/niger/situation-des-ecoles-fermees-au-niger-aout-2022 [geraadpleegd op
29/08/2022]
United Nations Children’s Fund (UNICEF), UNICEF Niger Humanitarian Situation Report No. 01: Reporting Period
1 January to 30 June 2022, 16/08/2022, https://reliefweb.int/report/niger/unicef-niger-humanitarian-situationreport-no-01-reporting-period-1-january-30-june-2022 [geraadpleegd op 29/08/2022]
United Nations Children’s Fund (UNICEF), UNICEF Niger Humanitarian Situation Report No. 04: 01 January to
December 2021, 02/03/2022, https://reliefweb.int/report/niger/unicef-niger-humanitarian-situation-report-no04-01-january-december-2021 [geraadpleegd op 11/03/2022]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) & Protection Cluster, Niger: Rapport d'analyse de
monitoring de protection des régions de Tahoua et Tillabéri, Décembre 2021, 17/02/2022a,
https://reliefweb.int/report/niger/niger-rapport-danalyse-de-monitoring-de-protection-des-r-gions-de-tahoua-ettillab-ri-d [geraadpleegd op 14/03/2022]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Niger : Rapport Mensuel Region de Diffa - Aout 2020,
17/09/2020, https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/niger/document/niger-rapportmensuel-region-de-diffa-aout-2020 [geraadpleegd op 20/11/2020]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Niger: Operational Update, December 2021 - January
2022, 17/02/2022, https://reliefweb.int/report/niger/niger-operational-update-december-2021-january-2022
[geraadpleegd op 08/03/2022]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Niger: Rapport d'analyse de monitoring de protection
des régions de Maradi, Septembre 2020, 20/11/2020a,
https://www.humanitarianresponse.info/fr/document/niger-rapport-danalyse-de-monitoring-de-protection-desr%C3%A9gions-de-maradi-septembre-2020 [geraadpleegd op 24/11/2020]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Niger: Rapport d'analyse de monitoring de protection
des régions de Maradi, Aôut 2020, 20/11/2020b, https://www.humanitarianresponse.info/en/document/nigerrapport-danalyse-de-monitoring-de-protection-des-r%C3%A9gions-de-maradi-a%C3%B4ut-2020 [geraadpleegd
op 24/11/2020]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Niger: Rapport mensuelle de monitoring de protection,
Région de Maradi - Octobre 2020, 31/10/2020, https://reliefweb.int/report/niger/rapport-mensuele-demonitoring-de-protection-r-gion-de-maradi-octobre-2020 [geraadpleegd op 24/11/2020]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Niger: Rapport d'analyse de monitoring de protection
des régions de Tillabéri et Tahoua, Mai 2020, 12/06/2020,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/rapport_con
solide_de_monitoring_de_protection_tillaberi_-tahoua_mai_2020.pdf [geraadpleegd op 24/11/2020]

Pagina 46 van 50
CG – 825b N

NIGER. Veiligheidssituatie
14 oktober 2022 (update)

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Niger: Rapport d'analyse de monitoring de protection
des régions de Tillabéri et Tahoua, Juin 2020, 20/07/2020,
https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/niger/document/niger-rapport-danalyse-demonitoring-de-protection-des-r%C3%A9gions-de-0 [geraadpleegd op 12/11/2020]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Niger: Rapport d'analyse de monitoring de protection
des régions de Tillabéri et Tahoua, Juillet 2020, 13/08/2020,
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/document/niger-rapport-danalyse-de-monitoringde-protection-des-r%C3%A9gions-de-1 [geraadpleegd op 12/11/2020]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Niger: Rapport d'analyse de monitoring de protection
des régions de Tillabéri et Tahoua, Septembre 2020, 20/10/2020
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/document/niger-rapport-danalyse-de-monitoringde-protection-des-r%C3%A9gions-de-2 [geraadpleegd op 19/11/2020]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Operational Portal, Niger, 31/10/2020,
https://data2.unhcr.org/en/country/ner [geraadpleegd op 24/11/2020]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Operational Update Sahel - October 2020,
26/10/2020, https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82561 [geraadpleegd op 12/11/2020]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Rapport Mensuel de monitoring de Protection - Région
de Maradi | Décembre 2021, 17/02/2022b, https://reliefweb.int/report/niger/rapport-mensuel-de-monitoring-deprotection-r-gion-de-maradi-d-cembre-2021 [geraadpleegd op 15/03/2022]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Rapport mensuel d’analyse des données de monitoring
de protection, Régions de Tillabéri et Tahoua (Niger) - Décembre 2020, 25/01/2021,
https://reliefweb.int/report/niger/rapport-mensuel-d-analyse-des-donn-es-de-monitoring-de-protection-r-gionsde-tillab-ri [geraadpleegd op 05/07/2021]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Rapport mensuel de monitoring de protection Tahoua - Tillabéri | Mai 2021, 28/06/2021, https://reliefweb.int/report/niger/rapport-mensuel-de-monitoring-deprotection-tahoua-tillab-ri-mai-2021 [geraadpleegd op 05/07/2021]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Rapport mensuel de monitoring de protection Tahoua - Tillabéri | Février 2021, 18/03/2021,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/rapport_anal
ytique_monitoring_protection_tillaberi-tahoua_fevrier_2021.pdf [geraadpleegd op 05/07/2021]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Rapport mensuel de monitoring de protection Tahoua - Tillabéri | Mars 2021, 22/04/2021, https://reliefweb.int/report/niger/rapport-mensuel-de-monitoringde-protection-tahoua-tillab-ri-mars-2021 [geraadpleegd op 05/07/2021]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Rapport mensuel de monitoring de protection Tahoua - Tillabéri | Avril 2021, 27/05/2021, https://reliefweb.int/report/niger/rapport-mensuel-de-monitoringde-protection-tahoua-tillab-ri-avril-2021 [geraadpleegd op 05/07/2021]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), République du Niger : Rapport mensuel de monitoring
de protection - Maradi, juillet 2022, 18/08/2022, https://reliefweb.int/report/niger/republique-du-niger-rapportmensuel-de-monitoring-de-protection-maradi-juillet-2022 [geraadpleegd op 26/08/2022]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), République du Niger : Rapport Mensuel de monitoring
de Protection - Région de Maradi | Mars 2022, 25/04/2022, https://reliefweb.int/report/niger/r-publique-duniger-rapport-mensuel-de-monitoring-de-protection-r-gion-de-maradi-mars [geraadpleegd op 26/08/2022]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Situation Sahel Central - Tillabéri et Tahoua, Rapport
de monitoring de protection (Janvier - Février 2020), 29/02/2020, https://reliefweb.int/report/niger/situationsahel-central-tillab-ri-et-tahoua-rapport-de-monitoring-de-protection-janvier [geraadpleegd op 22/04/2020]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Time running out for civilians in Africa’s Sahel region
as attacks multiply, 11/06/2020, https://www.unhcr.org/news/press/2020/6/5ee1e9704/time-running-civiliansafricas-sahel-region-attacks-multiply.html [geraadpleegd op 24/11/2020]

Pagina 47 van 50
CG – 825b N

NIGER. Veiligheidssituatie
14 oktober 2022 (update)

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Niger | Population of concern (31 July 2022),
10/08/2022, https://reliefweb.int/map/niger/unhcr-niger-population-concern-31-july-2022 [geraadpleegd op
16/08/2022]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Niger Factsheet: Diffa Region, August 2021,
21/09/2021, https://reliefweb.int/report/niger/unhcr-niger-factsheet-diffa-region-august-2021 [geraadpleegd op
15/03/2022]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Niger Factsheet: Diffa Region, June 2021,
21/06/2021, https://reliefweb.int/report/niger/unhcr-niger-factsheet-diffa-region-june-2021 [geraadpleegd op
05/07/2021]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Niger Factsheet: Maradi, May 2021,
21/05/2021, https://reliefweb.int/report/niger/unhcr-niger-factsheet-maradi-may-2021 [geraadpleegd op
05/07/2021]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Niger Factsheet: A new relocation campaign
will start in Maradi - October 2020, 12/10/2020, https://reliefweb.int/report/niger/unhcr-niger-factsheet-newrelocation-campaign-will-start-maradi-october-2020 [geraadpleegd op 24/11/2020]
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Sahel Crisis Response External Operational
Update 01-31 July 2020, 10/09/2020, https://reliefweb.int/report/burkina-faso/unhcr-sahel-crisis-responseexternal-operational-update-01-31-july-2020 [geraadpleegd op 24/11/2020]
United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), Note sur les tendances des
violations et abus de droits de l’homme, 04/2020,
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/note_trimestrielle_sur_les_endances_des_violations_et_abus
_des_droits_de_lhomme.pdf [geraadpleegd op 12/11/2020]
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), OCHA Niger - Flash Update # 1
Mouvements de populations dans la région de Tillabéri [ zone frontalière avec le Burkina Faso] Situation au 20
mai 2022, 23/05/2022, https://reliefweb.int/report/niger/ocha-niger-flash-update-1-mouvements-depopulations-dans-la-region-de-tillaberi-zone-frontaliere-avec-le-burkina-faso-situation-au-20-mai-2022
[geraadpleegd op 29/08/2022]
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), OCHA Niger - Flash Update #1
Mouvements de populations dans les régions de Tillabéri et de Tahoua - Situation au 31 mars 2022, 01/04/2022,
https://reliefweb.int/report/niger/ocha-niger-flash-update-1-mouvements-de-populations-dans-les-r-gions-detillab-ri-et-de [geraadpleegd op 29/08/2022]
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Niger : Diffa : Analyse
Situationnelle trimestrielle au 31 mars 2022, 14/06/2022,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ner_diffa_an
alyse_situationnelle_trimestrielle_t1_2022.pdf [geraadpleegd op 26/08/2022]
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Niger Rapport de situation, 30 mai
2022, 14/06/2022, https://reliefweb.int/report/niger/niger-rapport-de-situation-30-mai-2022 [geraadpleegd op
16/08/2022]
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Niger : Tableau de bord
humanitaire | janvier - septembre 2021 au 08 novembre, 22/11/2021, https://reliefweb.int/report/niger/nigertableau-de-bord-humanitaire-janvier-septembre-2021-au-08-novembre [geraadpleegd op 18/03/2021]
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Niger : Aperçu des contraintes
d’Accès humanitaire - Janvier à Décembre 2021, 22/02/2022, https://reliefweb.int/report/niger/niger-aper-udes-contraintes-d-acc-s-humanitaire-janvier-d-cembre-2021 [geraadpleegd op 18/03/2021]
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Niger: Rapport de situation,
07/03/2022, https://reports.unocha.org/fr/country/niger/ [geraadpleegd op 18/03/2021]
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Niger : Situation des mouvements
de populations Diffa, au 31 décembre 2021, 11/01/2022, https://reliefweb.int/report/niger/niger-situation-desmouvements-de-populations-diffa-au-31-d-cembre-2021 [geraadpleegd op 15/03/2022]

Pagina 48 van 50
CG – 825b N

NIGER. Veiligheidssituatie
14 oktober 2022 (update)

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Niger Rapport de situation,
16/02/2022, https://reports.unocha.org/fr/country/niger/ [geraadpleegd op 28/02/2022]
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Niger - Diffa - Aperçu des incidents
sécuritaires survenus en octobre 2020 (Au 31 octobre 2020), 13/11/2020,
https://reliefweb.int/report/niger/niger-diffa-aper-u-des-incidents-s-curitaires-survenus-en-octobre-2020-au-31octobre [geraadpleegd op 20/11/2020]
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Niger - Diffa - Aperçu des incidents
sécuritaires survenus en septembre 2020 (Au 30 septembre 2020), 30/09/2020,
https://reliefweb.int/report/niger/niger-diffa-aper-u-des-incidents-s-curitaires-survenus-en-septembre-2020-au30 [geraadpleegd op 20/11/2020]
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Niger - Diffa - Aperçu des incidents
sécuritaires survenus en juillet 2020 (Au 31 juillet 2020), 01/08/2020, https://reliefweb.int/report/niger/nigerdiffa-aper-u-des-incidents-s-curitaires-survenus-en-juillet-2020-au-31-juillet [geraadpleegd op 20/11/2020]
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Niger: Diffa - Aperçu des incidents
sécuritaires survenus en mai 2020, 10/06/2020,
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/niger/infographic/niger-diffa-aper%C3%A7u-desincidents-s%C3%A9curitaires-survenus-en-mai-2020 [geraadpleegd op 20/11/2020]
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Niger : Région de Diffa Rapport
Mensuel Juin 2020, 30/06/2020,
https://www.humanitarianresponse.info/ru/op%C3%A9rations/niger/document/niger-r%C3%A9gion-de-diffarapport-mensuel-juin-2020 [geraadpleegd op 20/11/2020]
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Niger: Factsheet - Région de
Maradi, avril-juin 2020, 25/08/2020, https://reliefweb.int/report/niger/niger-factsheet-r-gion-de-maradi-avriljuin-2020 [geraadpleegd op 24/11/2020]
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Niger: Maradi - Aperçu des
incidents sécuritaires survenus en juillet 2020, 07/08/2020,
https://www.humanitarianresponse.info/fr/op%C3%A9rations/niger/infographic/niger-maradi-aper%C3%A7udes-incidents-s%C3%A9curitaires-survenus-en-juillet-2020 [geraadpleegd op 24/11/2020]
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Niger : Région de Maradi / Zinder
Rapport Mensuel Novembre 2020, 21/12/2020,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ner_rapport
_mensuel_sous_bureau_maradi_zinder_novembre_2020.pdf [geraadpleegd op 05/07/2021]
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Niger: Diffa - Aperçu des incidents
sécuritaires de janvier à décembre 2020, 12/02/2021,
https://www.humanitarianresponse.info/en/infographic/niger-diffa-aper%C3%A7u-des-incidentss%C3%A9curitaires-de-janvier-%C3%A0-d%C3%A9cembre-2020 [geraadpleegd op 05/07/2021]
United Nations Security Council (UNSC), Activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel.
S/2022/521, 29/06/2022, https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/S_2022_521.pdf [geraadpleegd op 18/08/2022]
United Nations Security Council (UNSC), Activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel.
S/2020/585, 14/06/2020, https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/S_2020_585.pdf [geraadpleegd op 12/11/2020]
United Nations Security Council (UNSC), Fifteenth report of the Secretary-General on the threat posed by ISIL
(Da’esh) to international peace and security and the range of United Nations efforts in support of Member States
in countering the threat. S/2022/576, 26/07/2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2076995/N2243078.pdf
[geraadpleegd op 16/08/2022]
United Nations Security Council (UNSC), Joint Force of the Group of Five for the Sahel. S/2020/1074,
02/11/2020, https://reliefweb.int/report/mali/joint-force-group-five-sahel-report-secretary-general-s20201074
[geraadpleegd op 17/11/2020]

Pagina 49 van 50
CG – 825b N

NIGER. Veiligheidssituatie
14 oktober 2022 (update)

United Nations Security Council (UNSC), Niger : Children and Armed Conflict, 31/08/2020,
https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2020-09/children-and-armed-conflict-4.php
[geraadpleegd op 24/11/2020]
United Nations Security Council (UNSC), Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali (S/2017/271),
30/03/2017, https://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017271
[geraadpleegd op 22/04/2020]
United Nations Security Council, Rapport du Secrétaire général sur la Force conjointe du Groupe de cinq pays du
Sahel, 12/11/2018, https://undocs.org/fr/S/2018/1006 [geraadpleegd op 24/11/2020]
United States Department of State’s Overseas Security Advisory Council (OSAC), Security Alert: Niamey (Niger),
Increase in Terrorist Activity Near Niamey, 17/08/2022, https://www.osac.gov/Content/Report/5c673598-a6964ea6-9dbc-1f3e7f2100c4 [geraadpleegd op 18/08/2022]
United States Department of State’s Overseas Security Advisory Council (OSAC), Niger Country Security Report,
29/04/2022, https://www.osac.gov/Content/Report/07a86323-3cf3-4030-92f9-1ca2e470f25e [geraadpleegd op
18/08/2022]
United States Embassy in Niger, Security Alert: Threats against Nigerien and Western Government Facilities and
Locations Frequented by Westerners, 16/01/2020, https://ne.usembassy.gov/security-alert-threats-againstnigerien-and-western-government-facilities-and-locations-frequented-by-westerners/ [geraadpleegd op
26/01/2021]
Voice of America (VOA), Au Sahel, vers une présence militaire française discrete, 06/07/2022,
https://www.voaafrique.com/a/au-sahel-vers-une-pr%C3%A9sence-militaire-fran%C3%A7aise-%C3%A0-basbruit/6647074.html [geraadpleegd op 16/08/2022]
Voice of America (VOA), Des ex-combattants nigériens de Boko Haram achèvent leur déradicalisation,
31/05/2022, https://www.voaafrique.com/a/une-quarantaine-d-ex-membres-de-boko-haram-ach%C3%A8ventleur-d%C3%A9radicalisation-/6597260.html [geraadpleegd op 16/08/2022]
Voice of America (VOA), Deux policiers tués lors d'une première attaque aux portes de Niamey, 19/06/2019,
https://www.voaafrique.com/a/attaque-d-un-poste-de-police-%C3%A0-l-entr%C3%A9e-nord-de-niamey/4965044.html [geraadpleegd op 26/01/2021]
Voice of America (VOA), La terreur jihadiste racontée par des rescapés au Niger, 14/06/2022,
https://www.voaafrique.com/a/la-terreur-jihadiste-racont%C3%A9e-par-des-rescap%C3%A9s-auniger/6616640.html [geraadpleegd op 16/08/2022]
Voice of America (VOA), Les jeunes peuls cherchent du travail au Niger, 28/09/2021,
https://www.voaafrique.com/a/les-jeunes-peuls-cherchent-du-travail-au-niger/6248557.html [geraadpleegd op
28/02/2022]
Voice of America (VOA), Niger Says Army Killed 40 Boko Haram Fighters on Lake Chad Islands, 25/03/2022,
https://www.voanews.com/a/army-killed-40-boko-haram-fighters-on-lake-chad-islands-niger-says-army-killed40-boko-haram-fighters-on-lake-chad-islands-niger-says-/6590058.html [geraadpleegd op 26/08/2022]
Voice of America (VOA), Plus de 200 kg de cocaïne saisis du véhicule d'un maire au Niger, 04/01/2022,
https://www.voaafrique.com/a/plus-de-200-kg-de-coca%C3%AFne-saisis-du-v%C3%A9hicule-d-un-maire-auniger/6381079.html [geraadpleegd op 28/02/2022]
VRT, Grote drugsvangst in Niger: smokkelroute van Zuid-Amerika via Afrika naar Europa wordt steeds
belangrijker, 03/01/2022, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/01/03/grote-drugsvangst-in-niger-smokkelroutevan-zuid-amerika-via-af/ [geraadpleegd op 28/02/2022]
Wikimedia commons, File:Niger Regions.png, [Carte], 01/08/2005,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Niger_Regions.png [geraadpleegd op 24/11/2020]
World Bank, Population, total – Niger, s.d., https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=NE
[geraadpleegd op 18/03/2021]

Pagina 50 van 50
CG – 825b N

