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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ostatnich aktów okrucieństwa w 
północnej Nigerii
(2015/2520(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Nigerii, a w szczególności 
ostatnią debatę plenarną poświęconą tej kwestii w środę 14 stycznia 2015 r.,

– uwzględniając wstępne konkluzje UE i misji obserwacji wyborów PE,

– uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel 
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini z dni 8 i 14 
stycznia, 31 marca oraz 14 i 15 kwietnia 2015 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 19 stycznia 2015 r. w 
sprawie terroryzmu i konkluzje Rady z dnia 9 lutego 2015 r.,

– uwzględniając wspólne oświadczenie wydane w dniu 27 listopada 2014 r. w ramach V 
dialogu między UE a Nigerią w Abudży, w którym potępiono akty okrucieństwa Boko 
Haram,

– uwzględniając regionalną konferencję na temat bezpieczeństwa zorganizowaną w dniu 
20 stycznia 2015 r. w Niamey,

– uwzględniając umowę z Kotonu z 2000 r. i zmiany wprowadzone do niej w 2005 r. i 
2010 r. (te ostatnie Nigeria ratyfikowała w dniu 27 września 2010 r.), oraz w 
szczególności art. 9 i 13 dotyczące praw człowieka i podstawowych wolności oraz 
niedyskryminacji ze względu na religię,

– uwzględniając oświadczenia sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona w sprawie 
nieustającej przemocy i pogarszającego się bezpieczeństwa w północno-wschodniej 
Nigerii,

– uwzględniając oświadczenia wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka dotyczące 
możliwości oskarżenia członków Boko Haram o zbrodnie wojenne,

– uwzględniając deklarację ONZ z 1981 r. w sprawie likwidacji wszelkich form 
nietolerancji i dyskryminacji ze względu na wyznanie lub przekonania,

– uwzględniając konwencję Unii Afrykańskiej w sprawie zapobiegania terroryzmowi 
i walki z terroryzmem, ratyfikowaną przez Nigerię w dniu 16 maja 2003 r., a także 
protokół dodatkowy do tej konwencji, ratyfikowany przez Nigerię 22 grudnia 2008 r.,

– uwzględniając potępienie działań Boko Haram przez Unię Afrykańską, szczególnie w 
oświadczeniu prasowym z dnia 12 stycznia 2015 r.,
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– uwzględniając konstytucję Republiki Federalnej Nigerii przyjętą w dniu 29 maja 
1999 r., a w szczególności przepisy rozdziału IV dotyczące ochrony praw 
podstawowych, w tym prawa do życia, prawa do rzetelnego procesu sądowego, prawa 
do poszanowania godności ludzkiej, a także ochrony wolności słowa, wolności prasy, 
wolności myśli, sumienia i religii,

– uwzględniając Afrykańską kartę praw człowieka i ludów z 1981 r., ratyfikowaną przez 
Nigerię w dniu 22 czerwca 1983 r.,

– uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r., 
ratyfikowany przez Nigerię w dniu 29 października 1993 r.,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

– uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że skala przemocy i okrucieństwa wzrosła w styczniu i lutym 2015 r.; 
mając na uwadze, że liczba ataków rośnie i dokonuje się ich na rozległym terytorium, a 
także w krajach ościennych, w tym w Kamerunie; mając na uwadze ogromne cierpienia 
ludności, głównie kobiet i dzieci branych jako zakładnicy i porywanych; mając na 
uwadze, że wciąż nie odnaleziono 200 uczennic uprowadzonych w nocy z 14 na 15 
kwietnia 2014 r. z miejscowości Chibok; oraz mając na uwadze, że mężczyźni i osoby 
starsze są torturowani i zabijani;

B. mając na uwadze, że atak Boko Haram w dniach 3-8 stycznia 2015 r. miał na celu Bagę, 
która jest siedzibą regionalnych sił zbrojnych (wielonarodowa wspólna grupa 
zadaniowa), oraz szesnaście sąsiednich miast i wiosek; w ataku zniszczono bazę i 
lokalne domostwa oraz zamordowano tysiące osób; mając na uwadze, że brutalne 
masakry wciąż trwają;

C. mając na uwadze, że dziesięcioletnie dzieci są używane do detonacji bomb na rynkach, 
które zabijają dziesiątki osób i ranią wiele innych;

D. mając na uwadze, że edukacja ma kluczowe znaczenie w walce z przemocą i 
fundamentalizmem;

E. mając na uwadze, że armia Czadu jest główną siłą zbrojną zwalczającą Boko Haram i 
powszechnie wiadomo o jej pełnym zaangażowaniu w działania przeciw terrorystom z 
Boko Haram w Gamboru Ngala, Malam Fatori i Kangalam w Nigerii; jest świadomy 
wysokiej ceny jaką płaci ona w wojnie z terroryzmem; wyraża głęboką solidarność z 
rannymi i rodzinami zabitych;

F. mając na uwadze, że brak było konkretnych działań ze strony poprzednich władz 
Nigerii w celu wzięcia większej odpowiedzialności za rozwiązanie problemów, z 
którymi boryka się ten kraj, oraz brak było przestrzegania wartości etycznych przy 
podejmowaniu konkretnych działań przeciw terroryzmowi, korupcji, ubóstwu i 
nierówności;

G. mając na uwadze, że w dniu 31 marca 2015 r. kandydat opozycyjnego Kongresu 
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Wszystkich na rzecz Postępu (APC) w wyborach prezydenckich generał Muhammadu 
Buhari zwyciężył w wyborach i ogłosił swój zamiar rozwijania kraju, reformy armii i 
aktywnego zwalczania Boko Haram, a pokonany prezydent spokojnie zaakceptował 
przegraną;

H. mając na uwadze, że wybory te pokazują, że obywatele Nigerii zdecydowanie 
opowiadają się za demokracją;

I. mając na uwadze, że na szczycie Unii Afrykańskiej, a dokładniej na posiedzeniu jej 
Rady Pokoju i Bezpieczeństwa, podjęto decyzję o utworzeniu liczącej 7500 żołnierzy 
wielonarodowej afrykańskiej jednostki w celu walki z nigeryjską islamską sektą; mając 
na uwadze, że Unia Afrykańska postanowiła zaapelować do Rady Bezpieczeństwa ONZ 
o mobilizację społeczności międzynarodowej przeciwko Boko Haram;

1. stanowczo potępia masakry i okrucieństwa popełniane przez Boko Haram w północno-
wschodniej Nigerii, które stanowią poważne zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw 
ludzkości oraz nadal trwają;

2. zdecydowanie potępia wykorzystywanie kobiet i dzieci do przeprowadzania ataków 
samobójczych; 

3. zdecydowanie potępia ataki Boko Haram na szkoły i uniwersytety oraz apeluje do 
nigeryjskich władz o zwiększenie ochrony tych placówek i wspieranie powszechnego 
dostępu do edukacji dla wszystkich nigeryjskich dzieci;

4. wyraża pełną solidarność z osobami, które przeżyły akty barbarzyństwa Boko Haram, i 
składa kondolencje wszystkim rodzinom, które straciły bliskich w szaleńczych atakach 
tej grupy;

5. wzywa społeczność międzynarodową do walczenia o kontynuowanie kampanii na rzecz 
uwolnienia dziewcząt; wzywa nowo wybranego prezydenta do uczynienia wszystkiego 
co leży w jego mocy, aby odnaleźć wszystkich uprowadzonych; 

6. apeluje o solidarność UE w przyjmowaniu rannych w walkach z Boko Haram żołnierzy 
w celu leczenia ich w szpitalach w UE; 

7. gratuluje nowemu prezydentowi Muhammadowi Buhariemu zwycięstwa w 
demokratycznych wyborach; wzywa nowo wybranego prezydenta do realizacji jego 
programu wyborczego i wykorzystania wszystkich dostępnych środków w celu 
powstrzymania przemocy stosowanej przez Boko Haram, przywrócenia stabilności i 
bezpieczeństwa w całym kraju i zajęcia się głębokimi przyczynami terroryzmu;  

8. wzywa władze nigeryjskie do podjęcia zdecydowanych działań w walce z wewnętrzną 
korupcją oraz nieskutecznością armii, które pozbawiły ją zdolności poradzenia sobie z 
plagą Boko Haram na północy kraju;

9. wzywa władze Nigerii do przyjęcia we współpracy z krajami ościennymi środków, 
które pozwolą pozbawić Boko Haram źródeł nielegalnych dochodów, szczególnie 
pochodzących z przemytu i handlu;



RE\1059424PL.doc 5/5 PE555.174v01-00

PL

10. apeluje o opracowanie planu działania dotyczącego rozwoju społeczno-gospodarczego 
regionu atakowanego przez terrorystów, aby rozwiązać problem ubóstwa i nierówności;

11. przyznaje, że bez koalicji i współpracy sił zbrojnych krajów regionu (Nigerii, Nigru, 
Czadu i Kamerunu) nie uda się zareagować skutecznie na wyzwanie rzucone przez 
grupę terrorystyczną Boko Haram;

12. wzywa władze Nigerii, by przychylnie ustosunkowały się do oferty współpracy z Unią 
Europejską lub siłami międzynarodowymi w celu usunięcia zagrożenia, jakim jest Boko 
Haram;

13. z zadowoleniem przyjmuje determinację wyrażoną na szczycie regionalnym w Niamey 
w dniach 20 i 21 stycznia 2015 r. przez 13 uczestniczących w nim krajów, a zwłaszcza 
zobowiązanie się Czadu do zbrojnej walki wspólnie z Kamerunem i Nigerią z 
zagrożeniem terrorystycznym ze strony Boko Haram;

14. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy Rady Pokoju i Bezpieczeństwa Unii 
Afrykańskiej i wzywa Unię Afrykańską do pilnego podjęcia wspólnie ze wszystkimi 
zaangażowanymi krajami konkretnych działań na rzecz koordynacji walki z grupami 
terrorystycznymi w regionie Sahelu; 

15. apeluje do społeczności międzynarodowej o pomoc dla nigeryjskich uchodźców w 
krajach ościennych;

16. wzywa społeczność międzynarodową do podjęcia odpowiednich kroków w celu 
wspierania skutecznej i trwałej polityki antyterrorystycznej w Afryce;

17. wzywa Unię Europejską do wspierania rozwoju regionalnych mechanizmów 
zarządzania konfliktami, takich jak afrykańskie siły reagowania (ASF); 

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, 
federalnemu rządowi Nigerii, instytucjom Unii Afrykańskiej i Wspólnoty Gospodarczej 
Państw Afryki Zachodniej, sekretarzowi generalnemu ONZ, Zgromadzeniu Ogólnemu 
ONZ oraz współprzewodniczącym Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-
UE-Parlament Panafrykański.


