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Förra veckan dödades hundra-
tals människor i strider mellan
muslimer och kristna i staden
Jos i Nigeria. Konflikten hand-
lar om fattigdom, politik och
vem som äger rätten till
marken och oljan.

Människorättsorganisationen Hu-
man Rights Watch, HRW, har
beräknat antalet döda till 492.
Flera personer saknas fortfa-
rande och siffran befaras att stiga
eftersom lik dumpats i brunnar
och avfallsdiken. Enligt Röda
Korset har 18 000 personer flytt
till militärförläggningar, kyrkor
och moskéer. Upploppet och
dödandet började under sönda-
gen den 17 januari och pågick i
fyra dygn. Nu har den nigerian-
ska militären gått in i Jos och
deras närvaro säkrar en tillfällig
fred.

– Konflikten handlar först och
främst om politik. Religion
används för att mobilisera folket
men motsättningarna är orsakade
av den ojämna fördelningen av

makt och resurser, säger Ceril I.
Obi till Arbetaren.

Ceril I. Obi kommer från Nige-
ria men arbetar numera på Nor-
diska Afrikainstitutet i Uppsala.
Han berättar att konflikten blos-
sade upp i början av 1990-talet.
Den strid som utkämpades i Jos
förra veckan är bara en i raden av
våldsamma sammandrabbningar
mellan muslimer och kristna. Sta-
den ligger på gränsen mellan det
muslimska norr och det kristna
söder. Majoriteten i Jos är musli-
mer och Ceril I. Obi säger att
ojämnt fördelade resurser och
extrem fattigdom leder till att fol-

ket ifrågasätter vem som har rätt
till landets tillgångar och makt.
Ledare från de olika lägren spelar
på folkets tro för att skapa motsätt-
ningar som gynnar deras politiska
intressen. 

– De som utför striderna har en
så stark tro på att religionen är på
deras sida, att deras våld blir extra
grymt och mycket våldsamt, säger
Ceril I. Obi.

NIGERIA ÄR Afrikas folkrikaste land
med 150 miljoner invånare. Landet
har en blodig historia. I slutet av
1400-talet bosatte sig européer i
Nigeria och drev slavhandel. Stor-
britannien tog över landet och slav-
handeln slutade i mitten av 1800-
talet. Under det brittiska kolonial-
väldet blev engelska det officiella
språket i den kristna södra delen av
landet. De kristna fick en tätare
kontakt med britterna och kom att
dominera i den ekonomiska eliten.
Muslimerna i norr har därför sett
mycket lite av de enorma oljepeng-
ar som internationella oljebolag
utvinner i Nigeria. Oljan har gjort

ett fåtal nigerianer väldigt rika
medan den största delen av befolk-
ningen lever i fattigdom. I början
av 1960-talet blev Nigeria själv-
ständigt. Ett inbördeskrig, Biafra-
kriget, bröt ut i slutet av 1960-talet
och kostade över en miljon liv. Kri-
get sägs ha startat efter en massaker
på tiotusentals kristna i de muslim-
ska delarna av landet. När landets

tolv muslimska delstater införde
sharialagar 2001 förvärrades mot-
sättningarna mellan kristna och
muslimer. Tiotusentals personer
har dödats under de senaste tio
åren. I november 2008 rapporte-
rades 700 ha dödats i samma delstat
som staden Jos.
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Jordbävningar drabbar ofta
med kirurgisk precision i linje
med de drabbade områdenas
klassklyftor – så också i Haiti.
Medan de rika brygger kaffe
och håvar in biståndspengar
väntar många fattiga fortfa-
rande på läkare.

Jordbävningen den 12 januari läm-
nade få oberörda, men medan skju-
len på sluttningarna kasat ihop full-
ständigt talar rapporter från den
rika, högt belägda stadsdelen
Petionville i Port-au-Prince om
lukten av färskbryggt kaffe, att de
flesta hus är oförstörda, om öppna
apotek och affärer fyllda med
importerad ost och vin. Samtidigt
har över hälften av Haitis invånare
en inkomst på drygt tre kronor om
dagen enligt den Internationella
valutafonden, IMF.

Trots det, skriver William
Booth i Washington Post, så
kommer Petionvilleborna att dra
mest nytta av biståndet: ”Genom
deras regeringskontakter, han-
delsbolag och nätverkande famil-
jeföretag kommer de att tillskan-
sa sig en stor del av USA:s och
internationellt bistånd och åter-
uppbyggnadspengar.”

”Jordbävningar slår vanligtvis
med kuslig träffsäkerhet mot

Klassbävning slår mot 

Överlevare från jordbävningen bygger ett tillfälligt skjul i byn Dabonne, Haiti.

Fattigdom leder 
till konflikt i Nigeria
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Strider i nigerianska staden Jos har fått 18 000 personer att fly.
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