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Resolutie van het Europees Parlement over Nigeria
(2016/2649(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Nigeria,

– gezien de toespraak van president Muhammadu Buhari voor het Europees Parlement van 
3 februari 2016, 

– gezien de eerdere verklaringen van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) 
over de situatie in Nigeria,

– gezien de conclusies van de Raad over de situatie in Nigeria, onder meer die van 
9 februari 2015,

– gezien de eerdere verklaringen over de situatie in Nigeria van de secretaris-generaal van 
de Verenigde Naties,

– gezien de eerdere verklaringen over de situatie in Nigeria van de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties, 

– gezien de verklaringen van de vv/hv en van de minister van Buitenlandse Zaken van de 
Federale Republiek Nigeria tijdens de zesde ministeriële dialoog tussen de EU en Nigeria 
die op 15 maart 2016 in Brussel werd gehouden,

– gezien het besluit van de Raad om Boko Haram toe te voegen aan de EU-lijst van 
terroristische organisaties die van kracht werd op 29 mei 2014,

– gezien de tweede herziening van de Overeenkomst van Cotonou voor 2007-2013, die 
Nigeria op 27 september 2010 heeft geratificeerd,

– gezien de Verklaring van de rechten van de mens van 1948,

– gezien het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van 
vrouwen (CEDAW) van 1979, 

– gezien de VN-Verklaring inzake de uitbanning van alle vormen van intolerantie en 
discriminatie op grond van religie en overtuiging van 1981,

– gezien het Afrikaanse Handvest van de rechten van de mens en de volkeren van 1981, dat 
Nigeria op 22 juni 1983 heeft geratificeerd,

– gezien de grondwet van de Federale Republiek Nigeria en met name de bepalingen over 
bescherming van de godsdienstvrijheid, in Hoofdstuk IV – Recht op vrijheid van 
gedachte, geweten en godsdienst,
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– gezien de uitslag van de presidentsverkiezingen in Nigeria van maart 2015,

– gezien het rapport van de hoge commissaris van de VN voor de mensenrechten van 
29 september 2015 over mensenrechtenschendingen en wandaden van Boko Haram en de 
gevolgen voor de mensenrechten in de getroffen landen, 

– gezien de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling die zijn aangenomen in 
september 2015, 

– gezien het Verdrag inzake de rechten van het kind, dat Nigeria op 16 april 1991 heeft 
geratificeerd, 

– gezien het verslag van Amnesty International met de titel "Nigeria: Still waiting for 
justice, still waiting for change. Government must prioritise accountability in the north-
east".

– gezien het verslag van Human Rights Watch over Nigeria van januari 2016,

– gezien artikel 135, lid 5, en artikel 123, lid 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat Nigeria dankzij zijn rijkdom aan hulpbronnen de grootste economie van 
Afrika is, en daarnaast het land met het grootste aantal inwoners en de meeste culturele 
verscheidenheid van het continent is; overwegende dat Nigeria een sleutelrol speelt in de 
regionale en Afrikaanse politiek en via de Economische Gemeenschap van West-
Afrikaanse Staten (Ecowas) een van de drijvende krachten achter regionale integratie is; 
overwegende dat Nigeria desondanks behoort tot de landen waar de ongelijkheid het 
grootst is, met wijdverspreide corruptie die economische en sociale ongelijkheid in de 
hand werkt, en waar de veiligheid wordt bedreigd door de gewelddadige extremistische 
groepering Boko Haram;

B. overwegende dat jaren van militaire dictatuur, corruptie, politieke instabiliteit en slecht 
bestuur hebben geresulteerd in tekortschietende investeringen in de infrastructuur, het 
onderwijs en de maatschappelijke dienstverlening van het land, en overwegende dat 
daardoor de sociale en economische rechten in Nigeria nog altijd ondermijnd worden; 

C. overwegende dat meer dan zes op de tien Nigerianen moeten rondkomen van minder dan 
2 USD per dag; overwegende dat deze extreme armoede nog nijpender is in de noordelijke 
staten die het minst ontwikkeld van het land zijn; overwegende dat deze armoede 
rechtstreeks bijdraagt aan een sociale kloof, religieuze vijandigheid en regionale 
verdeeldheid; overwegende dat de Gini-coëfficiënt van Nigeria dramatisch is gestegen en 
48,8 was in 2010;

D. overwegende dat de organisatie Transparency International Nigeria op de 136e plaats 
inschaalde van de 175 landen in haar corruptieperceptie-index van 2015; overwegende dat 
volgens sommige schattingen jaarlijks tussen de 3 en 8 miljard USD aan Nigeriaanse olie 
wordt gestolen; 

E. overwegende dat ondanks de vreedzame machtsoverdracht aan president Buhari in maart 
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2015 de vrede en stabiliteit in Nigeria worden bedreigd door een golf van aanvallen, 
moorden en ontvoeringen door de gewelddadige extremistische groepering Boko Haram, 
een haperende economie als gevolg van de lage olieprijzen op de wereldmarkt, zwakke 
politieke instellingen, het onvermogen om corruptie aan te pakken en onopgeloste 
conflicten in de Nigerdelta en de Middle Belt; 

F. overwegende dat Boko Haram in 2014 en 2015 ten minste 8 200 burgers heeft vermoord; 
overwegende dat naar schatting meer dan 2,6 miljoen mensen ontheemd zijn en dat meer 
dan 14,8 miljoen mensen te lijden hebben gehad van de opstand van Boko Haram; 

G. overwegende dat terrorisme een mondiale dreiging is, maar dat het vermogen van de 
mondiale gemeenschap om samen te werken met de Nigeriaanse autoriteiten in de strijd 
tegen Boko Haram afhangt van de volledige geloofwaardigheid, verantwoordingsplicht en 
transparantie van het nieuwe bestuur; overwegende dat het onvermogen van de regering 
om de straffeloosheid van oorlogsmisdrijven op het hoogste niveau uit te roeien een van 
de grootste problemen in dit land blijft; overwegende dat president Buhari beloofd heeft 
onderzoeken in te stellen naar deze zaken; 

H. overwegende dat Boko Haram als doel heeft een volledig "islamitische staat" in Nigeria in 
te richten, onder andere door shariastrafrechtbanken in te voeren in het hele land en 
"westers onderwijs" te verbieden; overwegende dat Boko Haram vrouwen en meisjes 
heeft ontvoerd om ze deel te laten nemen aan zelfmoordaanslagen; overwegende dat er bij 
recente zelfmoordaanslagen, waaronder die van 16 maart, 11 februari en 31 januari 2016 
in het noordoosten van Nigeria tientallen doden zijn gevallen;

I. overwegende dat seksueel en gendergerelateerd geweld, en geweld tegen lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LGBTI) nog steeds veel 
voorkomt in de onrustige regio's in het noordoosten van Nigeria, en overwegende dat de 
situatie van grondrechten zoals onderwijs voor jonge meisjes en vrouwen, sociale 
rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling van staatsinkomsten in de samenleving, 
dramatisch verslechtert, evenals de strijd tegen corruptie; 

J. overwegende dat ongeveer 270 schoolmeisjes op 14 en 15 april 2014 door Boko Haram 
ontvoerd werden van een school in Chibok in het noordoosten van Nigeria, en dat de 
meerderheid van hen nog steeds vermist wordt; overwegende dat men nog altijd in het 
duister tast over hun precieze lot, al wordt gevreesd dat de meesten van hen werden 
gedwongen om met een opstandeling te trouwen of er zelf een te worden, onderworpen 
werden aan seksueel geweld of als slavin verkocht werden, en dat meisjes die geen 
moslim waren zich moesten bekeren tot de islam; overwegende dat Boko Haram sinds 
2009 meer dan 2 000 vrouwen en meisjes ontvoerd heeft, zo ook 400 vrouwen en meisjes 
uit Damasak in de staat Borno op 24 november 2014; 

K. overwegende dat het Nigeriaanse leger op 6 april 2016 aankondigde dat ten minste 800 
strijders zich in de drie weken daarvoor hadden overgegeven; overwegende dat 
Nigeriaanse troepen 11 595 gegijzelden hadden gered tijdens invallen in het territorium 
van Boko Haram in het bergachtige gebied tussen Nigeria, Tsjaad en Kameroen sinds 
26 februari 2016; 
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L. overwegende dat de benarde toestand van de ontvoerde schoolmeisjes meer algemene 
problemen aan het licht heeft gebracht, zoals regelmatige aanvallen op scholen, een 
gebrek aan leerkrachten en de dringende behoefte aan internationale financiering om 
verwoeste gebouwen te repareren en opnieuw op te bouwen; overwegende dat vanwege 
het gebrek aan onderwijsmogelijkheden een aantal kinderen al jaren niet naar school is 
geweest; 

M. overwegende dat het gewelddadige extremisme van Boko Haram willekeurig om zich 
heen grijpt en dat mensen van alle gezindten en etnische groeperingen enorm lijden onder 
de golf van geweld; overwegende dat er het afgelopen jaar naar verluidt meer christenen 
zijn vermoord in het noorden van Nigeria; 

N. overwegende dat de regio Middle Belt gebukt gaat onder jaren van economische en 
politieke spanningen tussen etnische en religieuze gemeenschappen, waarbij het geweld 
onlangs is opgelaaid vanwege de strijd tussen nomadische en boerengemeenschappen om 
de macht en de toegang tot land; 

O. overwegende dat olie en gas nog altijd de voornaamste bron van inkomsten zijn in 
Nigeria, alhoewel de baten uit de economische rijkdom van het land zeer ongelijk 
verdeeld worden; overwegende dat het armoede- en werkeloosheidsniveau in het noorden 
van Nigeria aanzienlijk hoger ligt dan in het olierijke zuiden van het land; overwegende 
dat Nigeria volgens de Wereldbank sinds 1960 als gevolg van corruptie naar schatting 
400 miljard USD aan olie-inkomsten is misgelopen, en overwegende dat de afgelopen 
twee jaar nog eens 20 miljard USD aan oliegeld uit de Nigeriaanse staatskas is 
verdwenen; 

P. overwegende dat het kabinet van de president een speciaal onderzoeksteam in het leven 
heeft geroepen om beschuldigingen van mensenrechtenschendingen door 
veiligheidstroepen, waaronder moorden, martelingen en gedwongen verdwijningen, te 
onderzoeken;

Q. overwegende dat er momenteel wetgeving ter goedkeuring voorligt in de Nigeriaanse 
senaat, om de verspreiding van „beledigende uitlatingen” via sociale media of kritiek op 
de regering of anderen via de gedrukte en elektronische media strafbaar te stellen; 

1. is ingenomen met de vreedzame machtsoverdracht in Nigeria na de 
presidentsverkiezingen, en vindt de hoge verwachtingen omtrent het ambitieuze 
hervormingsprogramma van president Buhari en zijn regering bemoedigend; 

2. maakt zich grote zorgen over de enorme uitdagingen waarvoor Nigeria zich gesteld ziet op 
sociaal, economisch, politiek en veiligheidsvlak, en betreurt het gebrek aan echte 
vooruitgang bij de aanpak van de corruptie die de Nigeriaanse samenleving al decennia 
lam legt; 

3. ziet weliswaar in dat Nigeria het potentieel heeft om een economische en politieke 
grootmacht te worden in Afrika, maar constateert dat de ontwikkeling van het land wordt 
belemmerd door slecht economisch bestuur, zwakke democratische instellingen en 
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grootschalige ongelijkheid; roept de Europese Unie en haar lidstaten dan ook op hun 
beloften na te komen om uitgebreide politieke steun en ontwikkelings- en humanitaire 
hulp te bieden en daarmee op elk bestuurlijk niveau programma's te ondersteunen voor de 
aanpak van armoede, jeugdwerkloosheid en het gebrek aan emancipatie; 

4. is van mening dat de strijd tegen corruptie moet worden geleid door de Nigeriaanse 
autoriteiten en dat, als dit niet gebeurt, dit zal leiden tot bijkomende jaren van armoede, 
ongelijkheid, reputatieschade, minder externe investeringen en een ondermijning van de 
kansen in het leven van jongeren; biedt voorts zijn steun aan om deze doelstelling te 
realiseren en te proberen de koppeling te verbreken tussen corrupte praktijken en 
terrorisme;

5. prijst de inspanningen die zijn geleverd door de regering-Buhari om haar geloofsbrieven 
op het gebied van corruptiebestrijding te verbeteren en om verplicht te stellen dat alle 
financiële transacties van de overheid passeren via één bankrekening, om de uitgaven te 
controleren; dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan concrete maatregelen te nemen 
om illegale geldstromen en belastingontduiking en -ontwijking op doeltreffende wijze een 
halt toe te roepen en de democratische internationale samenwerking in belastingzaken te 
verbeteren; 

6. spreekt zijn solidariteit uit met de bevolking van Nigeria, die lijdt onder de 
terrorismedaden die worden gepleegd door Boko Haram, die hebben geleid tot duizenden 
overlijdens en de ontheemding van meer dan twee miljoen mensen; dringt er bij de 
Nigeriaanse regering op aan alle nodige maatregelen te nemen om te zorgen voor de 
bescherming van haar burgers, overeenkomstig haar regionale en internationale 
verplichtingen op het gebied van de mensenrechten, inclusief door het starten van 
grondige, onafhankelijke en effectieve onderzoeken naar deze misdrijven; 

7. veroordeelt krachtig het recente geweld en de recente aanslagen van Boko Haram en 
verzoekt de federale regering haar bevolking te beschermen en de onderliggende oorzaken 
van het geweld aan te pakken door te zorgen voor gelijke rechten voor alle burgers, 
inclusief door het aanpakken van de kwesties van ongelijkheid, de controle van vruchtbare 
landbouwgrond, werkloosheid en armoede; verwerpt elke gewelddadige vergelding die de 
Nigeriaanse troepen met schending van het humanitaire recht plegen; is evenwel verheugd 
over het programma van het Nigeriaanse leger inzake een veilige corridor, dat ontworpen 
is om de strijders van Boko Haram te rehabiliteren; 

8. betreurt de slachting van onschuldige vrouwen, mannen en kinderen, de daden van 
verkrachting en foltering en de rekrutering van kindsoldaten en schaart zich aan de zijde 
van de bevolking van Nigeria in haar vastberadenheid te strijden tegen alle vormen van 
geweld in haar land; 

9. verzoekt de Nigeriaanse regering een algemene strategie te ontwikkelen om de 
onderliggende oorzaken van terrorisme aan te pakken en zoals beloofd de aanwijzingen te 
onderzoeken dat de Nigeriaanse troepen schendingen hebben begaan van de 
mensenrechten; is verheugd over de veiligheidstop van Abuja, die zal plaatshebben in mei 
2016, en verzoekt alle belanghebbenden concrete, levensvatbare oplossingen te 
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identificeren om terrorisme te bestrijden zonder de eerbiediging van de mensenrechten en 
de democratie op te offeren; onderstreept voorts het feit dat regionale samenwerking 
belangrijk is om het gevaar van Boko Haram aan te pakken; 

10. is van mening dat de tweede verjaardag van de ontvoering van de schoolmeisjes van 
Chibok op 14 april een nieuwe impuls moet geven aan de Nigeriaanse regering en de 
internationale gemeenschap om te zorgen voor hun onmiddellijke en onvoorwaardelijke 
vrijlating, alsmede de vrijlating van de 400 vrouwen en kinderen die in november 2014 
zijn ontvoerd uit de stad Damasak en van alle andere vrouwen en kinderen die zijn 
ontvoerd; 

11. roept de autoriteiten ertoe op te zorgen voor gemakkelijke toegang tot het volledige scala 
aan seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten voor vrouwen en meisjes; 

12. merkt bezorgd op dat aanvallen worden uitgevoerd op scholen in Noord-Nigeria, 
waardoor kinderen onderwijskansen worden ontzegd en de radicalisering dreigt te worden 
gevoed waarvan gewelddadige extremistische groepen als Boko Haram afhankelijk zijn; 

13. merkt op dat Boko Haram moslims, christenen, volgelingen van andere godsdiensten en 
mensen zonder geloof heeft aangevallen zonder onderscheid en veroordeelt de toename 
van geweld, inclusief het viseren van religieuze instellingen en gelovigen; 

14. veroordeelt voorts de aanvallen op landbouwers en de interetnische conflicten tussen 
veehoeders en boeren in het gebied van de Middle Belt, met name in de staten Plateau en 
Taraba, die gekenmerkt zijn door ernstige mensenrechtenschendingen en waarbij sinds 
2014 duizenden zijn gedood; 

15. verzoekt de Nigeriaanse regering en de internationale partners meer middelen te 
investeren in het voorkomen en oplossen van de intercommunale conflicten tussen 
veehoeders en boeren, door het ondersteunen van samenwerking door middel van 
gezamenlijke initiatieven op het gebied van economisch beheer en het beheer van de 
natuurlijke hulpbronnen; 

16. verzoekt president Buhari ervoor te zorgen dat zijn regering het recht verdedigt van de 
Nigerianen op vrije geloofsbeleving, alsmede de ruimere rechten van al zijn burgers, 
overeenkomstig de wetten en de grondwet van het land, en verzoekt de religieuze leiders 
van Nigeria te helpen extremisme en radicalisering te bestrijden; 

17. dringt er bij de VV/HV en de lidstaten op aan hun diplomatieke inspanningen in Nigeria 
voort te zetten, om te komen tot vrede, veiligheid, governance en eerbiediging van de 
mensenrechten; dringt er in het bijzonder bij hen op aan de politieke dialoog met Nigeria 
overeenkomstig artikel 8 van de herziene Overeenkomst van Cotonou voort te zetten en in 
de context hiervan kwesties aan te pakken in verband met universele mensenrechten, 
inclusief de vrijheid van gedachte, geweten, religie of geloof, en een verbod op 
discriminatie op welke grond ook, als vastgelegd in universele, regionale en nationale 
mensenrechteninstrumenten; 
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18. vraagt de Nigeriaanse autoriteiten de wet inzake een verbod op lichtzinnige 
verzoekschriften en hiermee verband houdende kwesties, die momenteel in behandeling is 
bij de Nigeriaanse Senaat, te verwerpen, omdat hij de persvrijheid en de vrijheid van 
meningsuiting in Nigeria ondermijnt;

19. verzoekt de Nigeriaanse regering en de regionale autoriteiten te stoppen met het 
criminaliseren van de Nigeriaanse LGBTI-gemeenschap en het recht van LGBTI's op vrije 
meningsuiting te garanderen;

20. verzoekt de Nigeriaanse regering noodmaatregelen te nemen in de Nigerdelta, inclusief 
acties om een einde te maken aan illegale activiteiten in verband met olie;

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
Europese Dienst voor extern optreden, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de 
parlementen en regeringen van de lidstaten, de president van de Federale Republiek 
Nigeria, de voorzitter van de Afrikaanse Unie, de Paritaire Parlementaire Vergadering 
ACS-EU, het Pan-Afrikaanse Parlement en de vertegenwoordigers van ECOWAS.


