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Európsky parlament, 

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nigérii, najmä na uznesenia zo 17. 

júla 20141 a z 30. apríla 20152, 

– so zreteľom na predchádzajúce vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej 

predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy 

Mogheriniovej vrátane vyhlásení z 8. januára, 19. januára, 31. marca, zo 14. a z 15. 

apríla a z 3. júla 2015, 

– so zreteľom na stanovisko predsedu Bezpečnostnej rady OSN z 28. júla 2015,  

– so zreteľom na prejav prezidenta Muhammadua Buhariho na Valnom zhromaždení 

OSN z 28. septembra 2015, a na samit OSN o boji proti terorizmu, 

– so zreteľom na Dohodu z Cotonou, 

– so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a 

bezpečnosti, prijatú 31. októbra 2000, 

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa a na Chartu Organizácie africkej 

jednoty (OAJ) o právach a blahu dieťaťa (1990), 

– so zreteľom na zákon o právach detí z roku 2003 podpísaný federálnou vládou Nigérie, 

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948, 

– so zreteľom na Dohovor Africkej únie o predchádzaní terorizmu a boji proti nemu, 

ktorý Nigéria ratifikovala 16. mája 2003, a na dodatkový protokol, ktorý Nigéria 

ratifikovala 22. decembra 2008, 
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– so zreteľom na Núdzový trustový fond EÚ pre stabilitu a riešenie základných príčin 

neregulárnej migrácie a vysídľovania osôb v Afrike, 

– so zreteľom na správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva o násilnostiach 

a zneužívaní zo strany skupiny Boko Haram a dosahu na ľudské práva v dotknutých 

krajinách z 29. septembra 2015; so zreteľom na vyjadrenia vysokého komisára OSN 

pre ľudské práva týkajúce sa možnosti, že členovia skupiny Boko Haram by mohli byť 

obvinení z vojnových zločinov,  

– so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku, 

A. keďže Nigéria, najľudnatejšia a najväčšia ekonomika v Afrike, ktorá je etnicky 

rôznorodá a poznamenaná regionálnymi a náboženskými rozpormi a rozkolom medzi 

severnou a južnou časťou so závažnými hospodárskymi a sociálnymi nerovnosťami, je 

od roku 2009 bojiskom islamskej teroristickej skupiny Boko Haram, ktorá prisahala 

vernosť Dá’išu; keďže táto teroristická skupina je čoraz väčšou hrozbou pre stabilitu 

Nigérie a regiónu západnej Afriky; keďže nigérijské bezpečnostné sily počas 

vojenských operácií na potlačenie povstania často používali nadmernú silu a uchyľovali 

sa k zneužívaniu; 

B. keďže za posledné štyri mesiace skupina Boko Haram zabila najmenej 1 600 civilistov, 

čím sa počet obetí zvýšil najmenej na 3 500 civilistov len v samotnom roku 2015; 

C. keďže od začiatku povstania skupiny Boko Haram ich cielené akcie namierené proti 

školákom a školáčkam v tejto oblasti pripravili deti o prístup k vzdelávaniu, pričom 

podľa údajov organizácie UNESCO je Nigéria s počtom 10,5 milióna detí v školskom 

veku, ktoré školu nenavštevujú, celosvetovo na najvyššom mieste; keďže Boko Haram 

sa zameriava na deti a ženy, ktoré sa vzdelávajú, podobne ako skupina aš-Šabáb v 

Somálsku, al-Káida v islamskom Maghrebe (AQIM), Hnutie za jednotu a džihád v 

západnej Afrike (MUJAO), skupina Ansár ad-Dín v severnom Mali a Taliban v 

Afganistane a Pakistane; 

D. keďže napriek pokroku nigérijských a regionálnych ozbrojených síl narastajúci počet 

útokov a samovražedných bombových atentátov presahujúcich hranice susedných krajín 

ohrozuje stabilitu a živobytie miliónov ľudí v celom regióne; keďže deti sú v 

mimoriadne veľkom nebezpečenstve vzhľadom na zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu, 

zvyšujúcu sa potravinovú neistotu a súčasne zlý prístup k vzdelávaniu, bezpečnej pitnej 

vode a službám zdravotnej starostlivosti; 

E. keďže podľa odhadov OSN násilie v štátoch Borno, Yobe a Adamawa nedávno vyústilo 

do dramatického zvýšenia počtu osôb vysídlených v rámci krajiny na 2,1 milióna, z 

čoho podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) 58 % tvoria deti; keďže 

celkovo boli povstaním zasiahnuté viac než 3 milióny ľudí a v kotline Čadského jazera 

potrebuje humanitárnu pomoc 5,5 milióna osôb; 

F. keďže Nigérii sa podarilo usporiadať prevažne pokojné parlamentné a guvernérske 

voľby, a to napriek hrozbám zo strany skupiny Boko Haram, že voľby naruší; keďže 

Nigéria a krajiny, s ktorými susedí, 11. júna 2015 v Abuji vytvorili mnohonárodnostné 

spojené sily (Multinational Joint Task Force – MNJTF), aby tak dodržali rozhodnutia o 

boji proti skupine Boko Haram prijaté v januári 2015 v Niamey; 



 

 

G. keďže skupina Boko Haram v Nigérii od roku 2009 uniesla viac ako 2 000 žien a 

dievčat vrátane 276 školáčok z Čiboku na severovýchode krajiny, ku ktorých uneseniu 

došlo 14. apríla 2014, čo šokovalo celý svet a spustilo medzinárodnú kampaň (pod 

názvom Vráťte nám naše dievčatá) na ich záchranu; keďže takmer po roku a pol sa ešte 

stále nenašlo viac ako 200 dievčat, ktoré boli unesené pri tomto incidente; 

H. keďže odvtedy zmizlo alebo bolo unesených, či odvedených ako bojovníci alebo 

domáca pracovná sila mnoho ďalších detí, pričom dievčatá sa stali obeťami znásilnenia 

a nútených manželstiev alebo boli donútené prestúpiť na islam; keďže od apríla 2015 

opísalo organizácii Human Rights Watch (HRW) svoj život v zajatí približne 300 

ďalších dievčat, ktoré zo základní teroristov zachránili nigérijské bezpečnostné sily, a 

asi 60 ďalších, ktorým sa podarilo uniknúť svojim únoscom v iných oblastiach, pričom 

uviedli, že tento život pozostával z každodenného násilia a teroru, ako aj fyzického a 

psychického zneužívania; keďže podľa osobitnej zástupkyne OSN pre deti 

v ozbrojených konfliktoch bol ozbrojený konflikt v severovýchodnej Nigérii v minulom 

roku jedným z najsmrteľnejších, pokiaľ ide o deti, pričom dochádzalo k zabíjaniu, čoraz 

rozšírenejšiemu náboru a využívaniu detí, nespočetným únosom a sexuálnemu násiliu 

páchanému na dievčatách; keďže UNICEF uvádza, že viac ako 23 000 detí bolo 

odlúčených od svojich rodičov a násilím prinútených k úteku zo svojho domova, pričom 

tieto deti si zachránili život útekom do vnútrozemia Nigérie alebo prekročením hraníc 

s Kamerunom, Čadom a Nigerom; 

I. keďže väčšina detí žijúcich v táboroch pre osoby vysídlené v rámci krajiny a 

utečeneckých táboroch stratila jedného alebo oboch rodičov (ktorí boli buď zabití, 

alebo sú nezvestní), ako aj súrodencov alebo iných príbuzných; keďže napriek tomu, že 

v týchto táboroch pôsobí niekoľko medzinárodných a vnútroštátnych humanitárnych 

organizácií, prístup k základným právam – vrátane potravín, prístrešia (ktoré je 

preplnené a nehygienické), zdravotných služieb a vzdelávania – je pre mnohé deti aj 

naďalej neskutočne zlý; 

J. keďže v subregióne (Nigéria, Kamerun, Čadská republika a Nigerská republika) aspoň 

208 000 detí nemá prístup k vzdelaniu a 83 000 detí nemá prístup k bezpečnej vode a 

keďže 23 000 detí v severovýchodnej Nigérii bolo odlúčených od svojich rodín; 

K. keďže počet útokov organizácie Boko Haram stúpol v Nigérii, ako aj v susednom 

Kamerune, Čadskej republike a Nigerskej republike; keďže Boko Haram naďalej unáša 

deti a ženy a využíva ich na nosenie výbušných zariadení, čím z nich bez ich vlastného 

vedomia robí samovražedných atentátnikov; keďže niektoré z osôb, ktoré si našli 

útočisko na čadskej strane Čadského jazera, sa opäť stali terčom tých istých teroristov 

na čadskom území; 

L. keďže v júni 2015 poskytla EÚ humanitárnu pomoc vo výške 21 miliónov EUR na 

pomoc vysídleným ľudom v Nigérii a susedných krajinách postihnutých násilím zo 

strany teroristických organizácií; 

M. keďže UNICEF spolu s vládami a partnermi v Nigérii, Kamerune, Čadskej republike a 

Nigerskej republike rozširuje svoje operácie na pomoc tisícom detí a ich rodinám 

v regióne poskytovaním prístupu k bezpečnej vode, vzdelaniu, poradenstvu 

a psychologickej podpore, ako aj očkovaniam a liečbe ťažkej akútnej podvýživy; keďže 

UNICEF získal len 32 % zo sumy 50,3 milióna EUR, ktorú tento rok potrebuje na svoju 

humanitárnu reakciu v rámci regiónu Čadského jazera; 



 

 

N. keďže podľa organizácie HRW mnohé z unesených žien a dievčat, ktoré unikli alebo 

boli zachránené alebo oslobodené, sa vracajú domov tehotné a zúfalo potrebujú 

reprodukčnú a materskú zdravotnú starostlivosť, pričom ďalšie ženy a dievčatá nemajú 

prístup k základnému zdravotnému skríningu vykonávanému po znásilnení, 

posttraumatickej starostlivosti, sociálnej podpore a poradenstvu v oblasti znásilnenia; 

keďže Komisia vyhlásila, že v prípadoch, keď tehotenstvo spôsobuje neznesiteľné 

utrpenie, musia mať ženy prístup k celej škále služieb v oblasti sexuálneho 

a reprodukčného zdravia na základe ich zdravotného stavu, a preto tvrdí, že 

medzinárodné humanitárne právo má v každom prípade prednosť; 

1. rozhodne odsudzuje zločiny sekty Boko Haram vrátane teroristických útokov a 

samovražedných bombových útokov v Čade, Kamerune a Nigeri; myslí na obete a 

vyjadruje úprimnú sústrasť všetkým rodinám, ktoré prišli o svojich blízkych; odsudzuje 

pokračujúce neochabujúce násilie v nigérijských v štátoch Borno, Yobe a Adamawa 

a v ďalších mestách tejto krajiny; 

2. odsudzuje kroky, ktoré viedli k hromadnému vysídľovaniu nevinných detí, a požaduje 

okamžité koordinované medzinárodné kroky na pomoc pri práci agentúr OSN 

a mimovládnych organizácií, ktoré sa usilujú zabrániť tomu, aby sa vysídlené detí 

a mladí ľudia nedostali do sexuálneho otroctva a aby sa nestali obeťami iných foriem 

sexuálneho násilia a únosov a aby ich teroristická sekta Boko Haram nenútila do 

ozbrojeného konfliktu proti civilným obyvateľom, vládnym a vojenským cieľom v 

Nigérii; zdôrazňuje, že rozhodne treba riadne chrániť práva detí v Nigérii, v krajine, kde 

vyše 40 % obyvateľstva je vo veku od 0 do 14 rokov; 

3. je presvedčený, že v prípade detí, ktoré sa predtým spájali so sektou Boko Haram alebo 

inými ozbrojenými skupinami, by sa mimosúdne opatrenia mali považovať za 

alternatívu trestného stíhania a väzenia; 

4. víta nedávne oznámenie Komisie o dodatočných finančných prostriedkoch na posilnenie 

naliehavej humanitárnej pomoci tomuto regiónu; vyjadruje však vážne znepokojenie 

finančným schodkom medzi záväzkami a skutočnými platbami celého medzinárodného 

spoločenstva na operácie UNICEF v regióne; vyzýva darcov, aby bezodkladne splnili 

svoje záväzky na riešenie chronickej potreby prístupu k základným potrebám ako pitná 

voda, základná zdravotnícka starostlivosť a vzdelávanie; 

5. vyzýva prezidenta Nigérie a jeho novovymenovanú federálnu vládu, aby prijali prísne 

opatrenia na ochranu civilného obyvateľstva, aby kládli osobitný dôraz na ochranu žien 

a dievčat, aby stanovili práva žien a práva detí za prioritu v rámci boja proti 

extrémizmu, aby poskytovali pomoc obetiam a stíhali páchateľov a aby zabezpečili 

účasť žien na rozhodovacom procese na všetkých úrovniach; 

6. vyzýva nigérijskú vládu, aby začala, ako sľúbil prezident Buhari, naliehavé, nezávislé a 

dôkladné vyšetrovanie zločinov podľa medzinárodného práva a ďalších prípadov 

vážneho porušovania ľudských práv všetkými stranami konfliktu; 

7. víta zmenu vojenského vedenia a žiada, aby sa všetky prípady porušovania ľudských 

práv a zločiny, ktorých sa dopustili tak teroristi, ako aj nigérijské bezpečnostné sily, 

vyšetrili s cieľom riešiť chýbajúcu zodpovednosť, čo bolo zjavné za bývalého 

prezidenta; víta prísľub prezidenta Buhariho, že preskúma dôkazy toho, že nigérijské 

vojenské sily vážne porušovali ľudské práva, dopustili sa vojnových zločinov a spáchali 



 

 

akty, ktoré môžu predstavovať zločiny proti ľudskosti; 

8. naliehavo vyzýva prezidenta federatívnej republiky, aby riešil úlohy spojené s plnením 

všetkých sľubov volebnej kampane a nedávnymi vyhláseniami, z ktorých najdôležitejšie 

hovoria o marení teroristickej hrozby, o tom, že dodržiavanie ľudských práv a 

humanitárneho práva sa stáva ústredným pilierom vojenských operácií, o návrate 

dievčat z mesta Čibok a všetkých ostatných unesených žien a detí živých a zdravých, 

o riešení zväčšujúceho sa problému podvýživy a o boji proti korupcii a beztrestnosti 

s cieľom zabrániť zneužívaniu v budúcnosti a o zabezpečení spravodlivosti pre všetky 

obete; 

9. naliehavo vyzýva nigérijské orgány a medzinárodné spoločenstvo, aby úzko 

spolupracovali a zintenzívnili úsilie o zvrátenie pokračujúceho trendu ďalšieho 

vysídľovania ľudí; víta odhodlanie, ktoré vyjadrilo 13 štátov na regionálnom samite 

v Niamey 20. a 21. januára 2015, najmä vojenský záväzok Čadu, Kamerunu a Nigérie 

bojovať proti teroristickým hrozbám sekty Boko Haram; vyzýva Mnohonárodné 

spojené sily (MNJTF), aby dôkladne dodržiavali medzinárodné ľudské práva a 

humanitárne právo v operáciách zameraných proti sekte Boko Haram; pripomína, že 

vojenský prístup sám osebe nebude postačovať na boj proti vzbure sekty Boko Haram; 

10. pripomína, že vznik sekty Boko Haram má korene v nespokojnosti so zlým riadením, 

s pretrvávajúcou korupcii a ostrými rozdielmi v nigérijskej spoločnosti; naliehavo 

vyzýva nigérijské orgány, aby odstránili korupciu, zlé riadenie a neefektívnosť vo 

verejných inštitúciách a v armáde a aby podporovali spravodlivé zdaňovanie; požaduje 

prijatie opatrení na odstavenie sekty Boko Haram od zdrojov nelegálnych príjmov v 

spolupráci so susednými krajinami, najmä čo sa týka pašovania a nezákonného 

obchodovania; 

11. naliehavo vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo Nigérii a susedným 

krajinám, ktoré poskytujú útočisko utečencom (Kamerun, Čad a Niger), a poskytlo 

všetku potrebnú lekársku a psychologickú pomoc osobám v núdzi; apeluje na orgány v 

subregióne, aby zabezpečili jednoduchý prístup k celej škále služieb v oblasti 

sexuálneho a reprodukčného zdravia žien a dievčat, ktoré sú obeťami znásilnenia, v 

súlade so spoločným článkom 3 Ženevských dohovorov; zdôrazňuje potrebu 

uplatňovania univerzálnej normy pre liečenie vojnových obetí znásilnenia 

a zabezpečenia nadradenosti medzinárodného humanitárneho práva v ozbrojených 

konfliktoch; vyjadruje svoju plnú solidaritu so ženami a deťmi, ktoré prežili zaslepený 

terorizmus sekty Boko Haram; požaduje zavedenie špecializovaných vzdelávacích 

programov zameraných na ženy a deti, ktoré sú vojnovými obeťami, a celú spoločnosť, 

aby sa mohli vyrovnať s prežitými hrôzami, získali vhodné a komplexné informácie, 

aby mohli bojovať proti stigmám a sociálnemu vylúčeniu a aby sa mohli stať váženými 

členmi spoločnosti; 

12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby stanovila pomoc vyhnaným deťom a mladým ľuďom 

v Nigérii, Kamerune, Čade a Nigeri za prioritu, pričom by osobitnú pozornosť mala 

venovať ochrane pred všetkými formami brutality a násilia vychádzajúceho z rodovej 

príslušnosti, a prístupu ku vzdelávaniu, k zdravotníckej starostlivosti a bezpečnej pitnej 

vode, a to v rámci Núdzového trustový fond pre stabilitu a riešenia hlavných príčin 

nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike; 

13. vyzýva nigérijskú vládu, aby prijala opatrenia na uľahčenie návratu vysídlených osôb, 



 

 

najmä detí, na zaistenie ich bezpečnosti, a na pomoc mimovládnym organizáciám v ich 

úsilí o zlepšenie podmienok v táboroch osôb vysídlených v dôsledku konfliktu okrem 

iného zlepšením hygieny a hygienických zariadení, aby sa zabránilo možnému šíreniu 

chorôb; 

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke 

Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 

vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Nigérijskej federatívnej 

republiky a predstaviteľom Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov 

(ECOWAS) a Africkej únie. 

 

 


