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Rezoluția Parlamentului European referitoare la strămutarea în masă a copiilor în 
Nigeria ca urmare a atacurilor comise de Boko Haram
(2015/2876(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Nigeria, în special rezoluțiile din 
16 iulie 20141 și respectiv 30 aprilie 20152,

– având în vedere declarațiile anterioare ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica 
Mogherini, inclusiv declarațiile din 8 ianuarie, 19 ianuarie, 31 martie, 14 și 15 aprilie și 
din 3 iulie 2015,

– având în vedere declarația președintelui Consiliului de Securitate al ONU din 28 iulie 
2015, 

– având în vedere discursul președintelui Muhammadu Buhari în cadrul Adunării Generala a 
ONU din 28 septembrie 2015 și din cadrul summitului pentru combaterea terorismului al 
ONU,

– având în vedere Acordul de la Cotonou,

– având în vedere Rezoluția nr. 1325 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor 
Unite privind femeile, pacea și securitatea, adoptată la 31 octombrie 2000,

– având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite (ONU) cu privire la drepturile 
copilului și Carta Organizației Unității Africane (OUA) privind drepturile și bunăstarea 
copilului (1990),

– având în vedere Legea privind drepturile copiilor introdusă în legislație de către guvernul 
federal al Nigeriei în 2003,

– având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

– având în vedere Convenția Uniunii Africane privind prevenirea și combaterea 
terorismului, ratificată de Nigeria la 16 mai 2003, precum și Protocolul adițional la 
aceasta, ratificat de Nigeria la 22 decembrie 2008,

– având în vedere Fondul fiduciar de urgență pentru stabilitate și pentru abordarea cauzelor 
profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutărilor de persoane în Africa,

– având în vedere raportul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului privind 
încălcările și abuzurile comise de Boko Haram și impactul asupra drepturilor omului în 

1 Texte adoptate, P8_TA(2014)0008. 
2 Texte adoptate, P8_TA(2015)0185.
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țările afectate din 29 septembrie 2015, având în vedere declarațiile Înaltului Comisar al 
ONU pentru Drepturile Omului privind posibilitatea ca membri ai grupării Boko Haram să 
poată fi acuzați de crime de război, 

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul 
său de procedură,

A. întrucât Nigeria, cea mai populată și mai mare economie a Africii, diversă din punct de 
vedere etnic și marcată de diviziuni regionale și religioase și de o fractură între nord și sud 
caracterizată prin disparități economice și sociale grave, a devenit din 2009 câmpul de 
luptă al grupării teroriste Boko Haram, care se declară fidelă organizației teroriste Daesh; 
întrucât această grupare teroristă a devenit o amenințare din ce în ce mai gravă la adresa 
stabilității din Nigeria și din regiunea Africii de Vest; întrucât forțele de securitate 
nigeriene au folosit adesea forța excesivă și au comis abuzuri în timpul operațiilor militare 
de combatere a insurgenței;

B. întrucât cel puțin 1 600 de civili au fost uciși de către Boko Haram în ultimele patru luni, 
ridicând numărul civililor care și-au pierdut viața la cel puțin 3 500 numai în 2015;

C. întrucât, de la apariției insurgenței grupării Boko Haram, acțiunile sale conduse împotriva 
elevilor și elevelor din regiune au împiedicat accesul copiilor la educație, cifra de 10,5 
milioane de copii de vârsta școlii primare în Nigeria care nu frecventează școala fiind cea 
mai ridicată din lume, potrivit cifrelor UNESCO; întrucât, ca al-Shabaab în Somalia, 
AQIM, MUJAO și Ansar Dine în nordul statului Mali, precum și talibanii în Afghanistan 
și Pakistan, Boko Haram are ca țintă copiii și femeile care primesc o educație;

D. întrucât, în ciuda faptului că forțele armate nigeriene și regionale au reușit să avanseze, un 
număr în creștere de atacuri și de atentate sinucigașe cu bombă dincolo de frontiera cu 
țările vecine amenință stabilitatea și mijloacele de subzistență a milioane de oameni din 
întreaga regiune; întrucât copiii sunt în pericol grav din cauza deteriorării situației 
umanitare, cu creșterea insecurității alimentare combinată cu accesul redus la educație, 
apă potabilă și servicii de sănătate;

E. întrucât, ONU estimează că violența din statele Borno, Yobe și Adamawa a condus recent 
la creșterea dramatică a numărului de persoane strămutate pe plan intern la 2,1 milioane, 
dintre care 58% sunt copii, potrivit estimărilor OIM; întrucât mai mult de 3 milioane de 
persoane au fost afectate de insurgență în ansamblu, iar 5,5 milioane au nevoie de 
asistență umanitară în Bazinul Lacului Ciad;

F. întrucât Nigeria a reușit să organizeze cele mai pașnice alegeri prezidențiale și pentru 
funcția de guvernator în ciuda amenințărilor din partea Boko Haram de a perturba 
desfășurarea votului; întrucât Nigeria și țările vecine au creat o Forță multinațională 
comună de intervenție (MNJTF) la 11 iunie 2015 în Abuja pentru a respecta deciziile luate 
la Niamey în ianuarie 2015 legate de combaterea grupării Boko Haram;

G. întrucât la 14 aprilie 2014 Boko Haram a răpit mai mult de 2 000 de femei și fete în 
Nigeria din 2009, inclusiv 276 de eleve din Chibok în regiunea de nord-est a țării, un act 



RC\1075201RO.doc PE568.490v01-00 }
PE568.507v01-00 }
PE568.510v01-00 }
PE568.511v01-00 }
PE568.514v01-00 }
PE568.516v01-00 }
PE568.518v01-00 } RC1

RO

care a șocat întreaga lume și a declanșat o campanie internațională de salvare a lor („Bring 
back our Girls”); întrucât, aproape un an și jumătate mai târziu, mai mult de 200 din fetele 
capturate în acel incident nu au fost găsite;

H. întrucât de atunci mult mai mulți copii au dispărut sau au fost răpiți sau recrutați pentru a 
servi ca luptători sau lucrători domestici, fetele fiind victime ale violurilor și forțate să se 
căsătorească sau să se convertească la Islam; întrucât din aprilie 2015, aproximativ 300 de 
alte fete care au fost eliberate din centrele de rezistență teroriste de către forțele de 
securitate nigeriene și aproximativ alte 60 care au reușit să evadeze dintr-o altă locație au 
descris Organizației Human Rights Watch (HRW) viața pe care au dus-o în captivitate ca 
una caracterizată de violență și teroare zilnică, însoțită de abuzuri fizice și psihologice; 
întrucât, potrivit Raportorului special al ONU pentru copii și conflicte armate, conflictul 
armat din nord-estul Nigeriei de anul trecut a fost unul dintre cele cu mortalitatea cea mai 
ridicată în rândul copiilor din lume, cu ucideri, recrutarea și folosirea copiilor în creștere, 
nenumărate cazuri de răpiri și violență sexuală împotriva fetelor; întrucât UNICEF afirmă 
că mai mult de 23 000 de copii au fost separați de părinții lor și forțați să-și părăsească 
locuințele din cauza violenței, încercând să-și salveze viața în interiorul Nigeriei sau 
traversând frontiera cu Camerun, Ciad sau Niger;

I. întrucât majoritatea copiilor care trăiesc în tabere de persoane strămutate în interiorul țării 
sau de refugiați au pierdut unul sau ambii părinți (fie uciși, fie dispăruți), precum și frați 
sau alte rude; întrucât, deși un număr de organizații internaționale și naționale umanitare 
funcționează în tabere, accesul la drepturi de bază ale multor dintre acești copii – inclusiv 
nutriția, adăposturile (supraaglomerate și insalubre), sănătatea și educația – rămân de o 
calitate extrem de redusă;

J. întrucât există cel puțin 208 000 de copii fără acces la educație, iar 83 000 nu au acces la 
apă sigură în subregiune (Nigeria, Camerun, Ciad și Niger) și 23 000 de copii din nord-
estul Nigeriei au fost separați de familiile lor; 

K. întrucât numărul atacurilor comise de Boko Haram a crescut în Nigeria, precum și în țările 
vecine, Camerun, Ciad și Niger; întrucât Boko Haram continuă să răpească copii și femei 
pentru a-i face să poarte dispozitive explozive, folosindu-i, fără știința lor, în atacuri 
sinucigașe cu bombă; întrucât o parte din cei care au căutat refugiu pe partea statului Ciad 
a Lacului Ciad au fost din nou ținta acelorași teroriști pe teritoriul acestei țări;

L. întrucât în iunie 2015, UE a furnizat 21 de milioane EUR sub formă de ajutor umanitar 
pentru a ajuta persoanele strămutate din Nigeria și din țările învecinate afectate de violența 
organizațiilor teroriste;

M. întrucât UNICEF, împreună cu guvernele și cu partenerii din Nigeria, Camerun, Ciad și 
Niger, își extinde activitățile pentru a acorda asistență miilor de copii din regiune și 
familiilor acestora, asigurându-le acces la apă potabilă sigură, educație, consiliere și 
sprijin psihologic, precum și la vaccinuri și tratamente împotriva malnutriției acute de 
categorie gravă; întrucât UNICEF a primit numai 32% din cele 50,3 milioane necesare în 
anul curent pentru acțiunile sale umanitare din regiunea Lacului Ciad;
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N. întrucât unele dintre femeile și fetele răpite, care au evadat sau au fost salvate ori eliberate, 
se întorc acasă însărcinate, având stringentă nevoie de îngrijiri medicale pentru sănătatea 
reproducerii și sănătatea maternă; întrucât Comisia a declarat că, în cazurile în care 
sarcina provoacă suferință insuportabilă, femeile în cauză trebuie să aibă acces la întreaga 
gamă de servicii de sănătate sexuală și a reproducerii, în funcție de starea lor de sănătate, 
afirmând astfel că dreptul internațional umanitar trebuie să prevaleze în toate cazurile,

1. condamnă ferm crimele comise de Boko Haram, incluzând incursiunile teroriste și 
atentatele sinucigașe din Ciad, Camerun și Niger; se declară solidar cu victimele și 
transmite condoleanțe tuturor familiilor care au pierdut persoane iubite; denunță violențele 
continue din statele nigeriene Borno, Yobe și Adamawa și din orașele țării;

2. regretă actele care au dus la strămutarea în masă a copiilor nevinovați și solicită să se 
întreprindă imediat măsuri coordonate la nivel internațional pentru a ajuta agențiile ONU 
și ONG-urile să prevină secta teroristă Boko Haram să răpească și să supună copiii și 
tinerii strămutați sclavagismului sexual și altor forme de violență sexuală, precum și să-i 
implice forțat în conflicte armate îndreptate împotriva obiectivelor civile, guvernamentale 
și militare din Nigeria; subliniază nevoia primordială de a proteja în mod corespunzător 
drepturile copiilor din Nigeria, țară în care peste 40% din populația totală are vârsta între 0 
și 14 ani;

3. consideră că, în cazul copiilor care au fost legați în trecut de Boko Haram sau de alte 
grupuri armate, ar trebui avute în vedere măsuri nejudiciare ca o alternativă la urmărirea 
penală și încarcerare;

4. salută anunțul recent al Comisiei privind alocarea de fonduri suplimentare pentru a 
intensifica acordarea de ajutoare umanitare urgente în această regiune; își exprimă, totuși, 
preocuparea profundă cu privire la decalajul financiar dintre angajamentele asumate de 
comunitatea internațională și plățile efectiv efectuate pentru activitățile UNICEF din 
regiune; invită donatorii să-și onoreze fără întârziere angajamentele pentru a soluționa 
lipsa cronică de acces la servicii de bază precum apa potabilă, asistența medicală de bază 
și educația;

5. invită președintele Nigeriei și Guvernul Federal, numit de curând, să adopte măsuri 
hotărâte pentru protecția populației civile, să acorde o atenție deosebită protecției femeilor 
și fetelor, să acorde prioritate drepturilor femeilor și drepturilor copiilor în acțiunile de 
combatere a extremismului, să acorde ajutor victimelor, să tragă la răspundere făptașii și 
să asigure participarea femeilor la procesele decizionale de la toate nivelurile;

6. invită guvernul Nigeriei să lanseze de urgență, conform promisiunilor Președintelui 
Buhari, o anchetă independentă și aprofundată cu privire la crimele comise, conform 
dreptului internațional, și cu privire la alte încălcări grave ale drepturilor omului de către 
toate părțile implicate în conflict;

7. salută schimbarea conducerii militare și cere ca toate abuzurile și crimele împotriva 
drepturilor omului comise atât de teroriști, cât și de forțele de securitate nigeriene să fie 
anchetate pentru a se aborda lipsa de răspundere constatată în cadrul fostei președinții; 
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salută angajamentul Președintelui Buhari de a examina probele care demonstrează că 
forțele armate nigeriene au comis încălcări grave ale drepturilor omului, crime de război și 
acte ce pot constitui crime împotriva umanității;

8. îndeamnă Președintele Republicii Federale să trateze dificultățile legate de respectarea 
tuturor promisiunilor din timpul campaniei și din ultimele declarații, cele mai importante 
fiind eliminarea amenințării teroriste, plasarea drepturilor omului și a dreptului umanitar 
în centrul operațiunilor militare, recuperarea în viață și în stare bună de sănătate a fetelor 
răpite la Chibok și a tuturor femeilor și copiilor răpiți, tratarea problemei malnutriției, care 
devine tot mai gravă, combaterea corupției și a impunității pentru a descuraja abuzurile în 
viitor și depunerea de eforturi pentru a i se face dreptate fiecărei victime;

9. îndeamnă autoritățile nigeriene și comunitatea internațională să colaboreze strâns și să-și 
intensifice eforturile pentru a inversa tendința constantă de strămutare a tot mai multe 
persoane; salută hotărârea exprimată la Summitul Regional de la Niamey din 20 și 21 
ianuarie 2015 de către cele 13 țări participante, îndeosebi angajamentul Ciadului, 
împreună cu Camerun și Niger, de a se implica în combaterea amenințării teroriste pe care 
o prezintă Boko Haram; solicită Forței de intervenție multinaționale comune (MNJTF) să 
respecte în mod conștiincios drepturile omului și dreptul umanitar internațional în 
operațiunile sale împotriva grupării Boko Haram; repetă încă o dată că, pentru combaterea 
revoltei Boko Haram, nu este suficientă numai o abordare militară;

10. reamintește că gruparea Boko Haram a apărut pe fundalul nemulțumirilor legate de 
guvernanța defectuoasă, corupția generalizată și inegalitățile extreme din cadrul societății 
nigeriene; îndeamnă autoritățile nigeriene să elimine corupția, gestiunea defectuoasă și 
ineficiențele din cadrul instituțiilor publice și din cadrul armatei și să promoveze o 
fiscalitate echitabilă; solicită să se adopte măsuri menite să taie sursele de venituri ilegale 
ale Boko Haram prin cooperarea cu țările învecinate, mai ales în ceea ce privește 
combaterea contrabandei și a traficului ilegal;

11. îndeamnă comunitatea internațională să acorde asistență Nigeriei și țărilor învecinate care 
găzduiesc refugiați (Camerun, Ciad și Niger), astfel încât acestea să poată acorda orice 
asistență medicală și psihologică necesară persoanelor care au nevoie de aceasta; solicită 
autorităților din regiune să acorde femeilor și fetelor care au fost violate acces neîngrădit 
la întreaga gamă de servicii medicale pentru sănătatea sexuală și a reproducerii, în 
conformitate cu articolul 3 din Convenția de la Geneva; subliniază că este necesar să se 
instituie un standard universal pentru tratarea victimelor actelor de viol din perioadele de 
război și să se asigure supremația dreptului umanitar internațional în situațiile de conflict 
armat; își exprimă solidaritatea deplină cu femeile și copiii care au supraviețuit actelor 
orbești de terorism comise de Boko Haram; solicită să fie instituite programe educaționale 
specializate destinate femeilor și copiilor victime ale războaielor, precum și societății în 
ansamblu, pentru a-i ajuta să depășească experiențele oribile prin care au trecut, a le oferi 
informații adecvate și cuprinzătoare, a combate stigmatizarea și excluziunea socială și a-i 
ajuta să devină membri apreciați ai societății;

12. îndeamnă Comisia să acorde prioritate asistenței pentru copiii și tinerii din Nigeria, 
Camerun, Ciad și Niger care au fost strămutați, acordând o atenție deosebită protecției 
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împotriva tuturor formelor de cruzime și violență bazată pe sex, precum și accesului la 
educație, servicii medicale și apă potabilă sigură, în cadrul Fondului fiduciar de urgență 
pentru stabilitate, și tratând cauzele fundamentale ale migrației ilegale și strămutării de 
persoane în Africa;

13. solicită guvernului nigerian să adopte măsuri pentru a înlesni întoarcerea persoanelor 
strămutate, în special a copiilor, și a le garanta siguranța și să acorde asistență ONG-urilor 
în eforturile acestora de a îmbunătăți condițiile din taberele pentru persoanele strămutate 
în urma conflictului, inclusiv prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și de curățenie 
pentru a evita eventuale infecții în masă;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și 
parlamentului Republicii Federale Nigeria și reprezentanților ECOWAS și ai Uniunii 
Africane.


