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Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Nigérii
(2015/2520(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Nigérii a zejména na svou poslední rozpravu 
k tomuto tématu, která se uskutečnila na plenárním zasedání ve středu dne 14. ledna 
2015,

– s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové včetně prohlášení ze dnů 
8. ledna, 19. ledna, 31. března a 14. a 15. dubna 2015,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 9. února 2015,

– s ohledem na pátý dialog ministrů Nigérie a EU, který se konal dne 27. listopadu 2014 v 
Abuji,

– s ohledem na předběžné závěry volebních pozorovatelských misí EU a EP,

– s ohledem na prohlášení, která učinil generální tajemník OSN Pan Ki-mun,

– s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva týkající se možnosti, 
že by členové skupiny Boko Haram mohli být obviněni z válečných zločinů,

– s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace 
založených na náboženství či víře z roku 1981,

– s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z roku 1981, kterou Nigérie 
ratifikovala dne 22. června 1983,

– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských právech z roku 1966, který Nigérie 
ratifikovala dne 29. října 1993,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

– s ohledem na dohodu o partnerství z Cotonou,

– s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Nigérie má velmi rychle rostoucí populaci a je nejlidnatější 
a etnicky nejrozmanitější zemí v Africe, jež je poznamenána regionálními 
a náboženskými rozpory a nepoměrem mezi severem a jihem se závažnými 
ekonomickými a sociálními nerovnostmi;

B. vzhledem k tomu, že ačkoli je Nigérie největší africkou ekonomikou, pokud jde o hrubý 
domácí důchod, a jednou z nejbohatších zemí světa s ohledem na své přírodní zdroje, 
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žije více než 70 % její populace za méně než 1,25 USD na den a 10 % obyvatel země 
ovládá více než 90 % jejího bohatství a zdrojů;

C. vzhledem k tomu, že Nigérie je stále mladou a křehkou demokracií, která čelila 
extrémnímu násilí v návaznosti na vyhlášení výsledků voleb v roce 2011 a obvinění 
z manipulací s hlasy;

D. vzhledem k tomu, že prezidentské volby a volby do národního shromáždění, které se 
uskutečnily dne 28. března 2015, měly historický význam, neboť poprvé od přechodu 
od vojenské vlády v roce 1999 zvítězila opozice, konkrétně Všepokrokový kongres 
(APC), a úřadující prezidentský kandidát Lidové demokratické strany (PDP) přiznal 
svou porážku, čímž umožnil nenásilné předání moci a vytvořil poklidnější volební 
prostředí pro následné volby guvernérů a volby do místních shromáždění; vzhledem 
k tomu, že opoziční APC získal většinu hlasů v prezidentských volbách i ve volbách do 
Senátu a Sněmovny reprezentantů ve čtyřech z šesti geopolitických zón;

E. vzhledem k tomu, že následné volby guvernérů a volby do místních shromáždění 
konané dne 11. dubna 2015 proběhly v napjaté atmosféře a případy násilí souvisejícího 
s volbami byly hlášeny ze všech částí země, zejména z její nejjižnější a jihovýchodní 
oblasti; vzhledem k tomu, že bylo pozorováno zneužívání funkcí ze strany státních 
představitelů i kandidátů jak PDP, tak APC, a rovněž byly zaznamenány případy 
porušování předpisů pro vedení předvolební kampaně i ovlivňování voličů;

F. vzhledem k tomu, že pozorovatelé působící v rámci volebních pozorovatelských misí 
EU nenašli v případě ani jedněch voleb žádné důkazy o systematické manipulaci, ale 
výsledky prezidentských voleb ve státě Rivers zahrnují krajně nevěrohodné údaje 
a občanští pozorovatelé vyjádřili pochybnosti i o dalších státech v nejjižnější části země; 
vzhledem k tomu, že pozorovatelé volebních pozorovatelských misí EU vyhodnotili 
jako nejslabší prvek volebního dne sběr hlasovacích lístků, zejména na úrovni volebních 
okrsků;

G. vzhledem k tomu, že nezávislá národní volební komise (INEC) odložila konání voleb 
z 14. a 28. února na 28. března a 11. dubna z bezpečnostních důvodů, aby mohla vláda 
zahájit vojenskou akci proti skupině Boko Haram, a v březnu 2015 byla zahájena 
regionální odezva za účasti Čadu a Kamerunu, která umožnila přítomnost této skupiny 
omezit;

H. vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram je rostoucí hrozbou pro stabilitu Nigérie, 
západní Afriky a oblasti Sahelu; vzhledem k tomu, že násilí vyvolané touto 
extremistickou islamistickou džihádistickou organizací si od roku 2009 vyžádalo více 
než 15 000 životů, přičemž jen v roce 2014 zahynulo 7 300 osob a od začátku tohoto 
roku bylo zabito více než 1 000 civilistů; vzhledem k tomu, že tato organizace bez 
rozdílu cílí na křesťany, umírněné muslimy, státní zaměstnance a orgány a v zásadě na 
každého, kdo nesdílí její dogmatické a extrémní přesvědčení;

I. vzhledem k tomu, že se útoky skupiny Boko Haram ve dnech 3.–8. ledna 2015 zaměřily 
na město Baga a 16 okolních měst a vesnic, přičemž bylo podle satelitních snímků 
zničeno téměř 3 700 budov a byly zabity tisíce lidí;
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J. vzhledem k tomu, že v noci z 14. na 15. dubna 2014 unesla skupina Boko Haram 
287 studentek ze státní střední školy ve městě Čibok ve státě Borno; vzhledem k tomu, 
že se některým dívkám podařilo uprchnout, ale jiné byly od té doby zajaty a více než 
300 dívek se stále pohřešuje; vzhledem k tomu, že studentky z Čiboku a všechny ostatní 
unesené ženy a dívky v Nigérii čelí závažným hrozbám sexuálního násilí, otroctví a 
nucených sňatků;

K. vzhledem k tomu, že podle odhadů OSN vedlo násilí ve státech Borno, Yobe 
a Adamawa k vysídlení 1,5 milionu osob, včetně 800 000 dětí, jak uvádí nedávná 
zpráva organizace UNICEF nazvaná „Ztracená dětství“, přičemž povstání zasáhlo více 
než tři miliony lidí;

L. vzhledem k tomu, že více než 300 000 Nigerijců uprchlo před násilím do 
severozápadního Kamerunu a jihozápadního Nigeru;

M. vzhledem k tomu, že stoupá počet útoků i případů využívání dětí jako sebevražedných 
atentátníků a že útoky jsou páchány napříč velkými oblastmi, jakož i v sousedním Čadu 
a Kamerunu;

N. vzhledem k tomu, že nigerijské zločinecké skupiny jsou ve velkém rozsahu zapojeny do 
obchodu s drogami a zasílají heroin pocházející z asijských zemí do Evropy a Ameriky 
a kokain z jižní Ameriky do Evropy a Jižní Afriky; vzhledem k tomu, že nejrůznější 
nigerijská bratrstva, tzv. „univerzitní kulty“, jsou zapojena jak do organizované trestné 
činnosti, tak do politického násilí, a jsou rovněž zdrojem korupčních sítí uvnitř Nigérie;

1. blahopřeje generálu Muhammadu Buharimu, který je úspěšným prezidentským 
kandidátem Všepokrokového kongresu (APC), a všem kandidátům ze všech stran, kteří 
získali křesla v Senátu, ve Sněmovně reprezentantů či v místních shromážděních nebo 
uspěli v guvernérských volbách; vyzdvihuje kandidáty, kteří kultivovaně uznali svou 
porážku, počínaje úřadujícím prezidentským kandidátem Goodluckem Jonathanem, vítá 
trvající závazek všech politických stran a kandidátů k poklidným volbám a naléhavě je 
vyzývá, aby i nadále přijímali jejich výsledky, aniž by se uchylovali k násilí;

2. vyjadřuje své uznání všem, kdo se zasloužili o to, že volby byly poklidné, transparentní 
a důvěryhodné, jmenovitě volební komisi (INEC), domácím a zahraničním 
pozorovatelům, občanské společnosti, politickým stranám a zejména samotným 
Nigerijcům, kteří ukázali, jak může demokracie fungovat;

3. vítá odhodlání nigerijské nezávislé národní volební komise (INEC) zajistit v rámci 
možností důvěryhodný, transparentní a spravedlivý volební proces navzdory vnitřním a 
vnějším omezením a tlakům, jimž čelila;

4. vybízí oběti volebních nespravedlností, aby je řešily prostřednictvím oficiálních 
mechanismů pro řešení sporů, a žádá nigerijské orgány, aby každou ze stížností plně 
a důvěryhodně prošetřily a zajistily její nápravu v souladu s právními předpisy;

5. důrazně odsuzuje pokračující vlnu ozbrojených a bombových útoků, sebevražedných 
bombových atentátů, únosů a jiných násilných činů páchaných teroristickou sektou 
Boko Haram vůči civilním, vládním a vojenským cílům v Nigérii, a to jak na severu 
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země, tak i v jiných provinciích a v sousedních zemích, jež dosud vedla k mnoha 
tisícům mrtvých a zraněných a vysídlila 1,5 milionu osob;

6. důrazně odsuzuje, že skupina Boko Haram využívá k provádění sebevražedných útoků 
ženy a děti, a je do krajní míry znepokojen skutečností, že tato skupina aktivně cílí na 
ženy a děti v rámci svého krvavého gerilového tažení;

7. žádá nově zvoleného prezidenta, aby dodržel své předvolební sliby a využil všech 
zdrojů k ukončení násilí páchaného skupinou Boko Haram, obnovení stability 
a bezpečnosti v celé zemi a řešení základních příčin tohoto terorismu, a zejména aby 
podnikl důraznější kroky v boji proti vnitřní korupci, špatnému řízení a nevýkonnosti v 
rámci veřejných institucí a armády, kvůli kterým nejsou ozbrojené jednotky schopny se 
s pohromou Boko Haram na severu země vypořádat, a aby přijal opatření, kterými zničí 
zdroje nezákonných příjmů skupiny Boko Haram prostřednictvím spolupráce se 
sousedními zeměmi, zejména pokud jde o obchodování s lidmi a pašování zbraní a 
drog; hluboce lituje skutečnosti, že v Nigérii se stále nachází rozsáhlá síť organizované 
trestné činnosti, která je aktivní zejména v nezákonném obchodu s drogami;

8. zdůrazňuje, že má-li být zaručen trvalý mír, je nutné řešit základní příčiny násilí, 
zejména chudobu; v této souvislosti upozorňuje, že hlavními prioritami nově zvoleného 
prezidenta by mělo být výrazné posílení správních struktur prostřednictvím budování 
efektivních, transparentních a inkluzivních veřejných institucí, vytvoření právního státu 
a boje proti všudypřítomné korupci na všech úrovních, jakož i podpora lidských práv a 
další posilování demokracie;

9. vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění studentek z Čiboku a všech 
ostatních unesených osob; vyjadřuje svou solidaritu s utrpením jejich rodin a s kampaní 
„Bring Back Our Girls“; vyzývá nigerijskou vládu a orgány, aby dívky osvobodily a 
vrátily jejich rodinám a aby přivedly k odpovědnosti pachatele tohoto hrozného činu;

10. vítá odhodlání, které na regionální vrcholné schůzce ve dnech 20. a 21. ledna 2015 
v Niamey vyjádřilo 13 účastnících se zemí, zejména závazek Čadu společně 
s Kamerunem, Nigerem a Nigérií použít v boji proti teroristické hrozbě skupiny Boko 
Haram vojenskou sílu, a vybízí k posílení této regionální odezvy s využitím všech 
stávajících nástrojů; dále trvá na tom, že bez této spolupráce bude násilí pravděpodobně 
pokračovat a oslabovat mír a stabilitu v celém regionu;

11. vitá iniciativy Rady pro mír a bezpečnost Africké unie a vyzývá Africkou unii, aby 
spolu se všemi zúčastněnými zeměmi naléhavě přijala konkrétní opatření s cílem 
koordinovat boj proti teroristickým skupinám v oblasti Sahelu;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni 
Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám 
a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Nigérie, zástupcům Hospodářského 
společenství států západní Afriky (ECOWAS) a Africké unii.


