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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Nigeriji, zlasti zadnje razprave o tej zadevi 

na plenarnem zasedanju 14. januarja 2015,  

– ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 

zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini, tudi tistih z 8. in 19. januarja, 31. 

marca ter s 14. in 15. aprila 2015, 

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 9. februarja 2015, 

– ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 583/2014 z dne 28. maja 20141, s 

katero je bila skupina Boko Haram uvrščena na seznam oseb, skupin in subjektov, za 

katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, 

– ob upoštevanju petega ministrskega dialoga Nigerija-EU, ki je 27. novembra 2014 

potekal v Abuji, 

– ob upoštevanju predhodnih ugotovitev, ki so jih predložile delegacije misij EU in 

Evropskega parlamenta za opazovanje volitev, 

– ob upoštevanju regionalne konference o varnosti, ki je potekala 20. januarja 2015 v 

Niameyju, 

– ob upoštevanju izjav generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov Ban Ki 

Muna o nenehnem nasilju in zaostritvi varnostnih razmer na severovzhodu Nigerije, 

– ob upoštevanju izjav visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice o 

možnosti, da se pripadnike skupine Boko Haram obtoži vojnih zločinov, 

– ob upoštevanju Deklaracije Združenih narodov o odpravi vseh oblik nestrpnosti in 

diskriminacije na podlagi vere ali prepričanja iz leta 1981, 
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– ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz leta 1981, 

ki jo je Nigerija ratificirala 22. junija 1983, 

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, 

ki ga je Nigerija ratificirala 29. oktobra 1993, 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948, 

– ob upoštevanju ustave Zvezne republike Nigerije, sprejete 29. maja 1999, zlasti določb 

iz poglavja IV, 

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije 

žensk (CEDAW) in njenega izbirnega protokola, 

– ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in 

pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na 

drugi (sporazum iz Cotonouja), 

– ob upoštevanju člena 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v katerem je določeno, 

da se pri vseh zunanjih politikah Evropske unije upošteva načelo usklajenosti politik za 

razvoj, 

– ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika, 

A. ker je Nigerija najbolj etnično raznolika afriška država z največ prebivalci, ki jo 

zaznamujejo regionalni in verski razkoli ter delitev na sever in jug z velikimi 

gospodarskimi in socialnimi razlikami; 

B. ker je Nigerija največje gospodarstvo afriške celine in pomembna trgovinska partnerica 

EU, vendar se kljub velikemu naravnemu bogastvu uvršča med države z največjimi 

neenakostmi na svetu, saj več kot 70 % njenega prebivalstva živi z manj kot 1,25 USD 

na dan, medtem ko 10 % njenega prebivalstva nadzoruje več kot 90 % bogastva in virov 

države; 

C. ker je bilo v napadih Boko Harama med 3. in 8. januarjem 2015 na Bago ter 16 

okoliških mest in vasi po satelitskih posnetkih sodeč uničenih skoraj 3700 zgradb in 

ubitih več tisoč ljudi;  

D. ker je Boko Haram zasedel številna mesta na severovzhodu Nigerije in še naprej nasilno 

novači civiliste, med njimi veliko otrok; ker je Boko Haram s svojim nasiljem od leta 

2009 povzročil več kot 22 000 smrti, pri tem pa neselektivno izbira za cilj kristjane, 

muslimane in vsakogar, ki se ne ravna po njegovih dogmatičnih in skrajnih prepričanjih; 

ker je Boko Haram marca 2015 prisegel zvestobo skupini Islamska država; ker je bilo 

27. marca 2015 v Damasaku, mestu v severovzhodni Nigeriji, odkritih več sto trupel, 

nedvomno žrtev nasilja Boko Harama; 

E. ker je bilo aprila 2014 iz državne šole v Chiboku (v zvezni državi Borno) ugrabljenih 

več kot 270 deklet; ker jih je večina še vedno pogrešanih in jim resno grozijo spolno 

nasilje, suženjstvo in prisilne poroke; ker je od tedaj skupina Boko Haram nasilno 

odpeljala še na stotine drugih ljudi; ker je bilo 28. aprila 2015 v gozdu Sambisa rešenih 

skoraj 300 deklet in žensk; 



 

 

F. ker OZN ocenjuje, da je zaradi nasilja v zveznih državah Borno, Yobe in Adamawa 

dom zapustilo več kot 1,5 milijona ljudi, tudi 800 000 otrok, napadi uporniškega gibanja 

pa so prizadeli več kot tri milijone ljudi; 

G. ker je več kot 300 000 Nigerijcev pred nasiljem zbežalo v severozahodni Kamerun in 

jugozahodni Niger in ker stotine Nigerijcev v upanju na boljše gospodarske, socialne in 

varnostne razmere tvegajo življenja na migracijskih poteh proti EU; 

H. ker namerava Boko Haram v severni Nigeriji ustanoviti izključno islamsko državo, 

vključno s šeriatskimi kazenskimi sodišči, in prepovedati zahodnjaško izobraževanje;  

I. ker kmetje zaradi vse večje nevarnosti ne morejo več obdelovati svoje zemlje ali 

pobirati pridelka, saj se bojijo, da jih bodo napadli pripadniki Boko Harama, kar 

dodatno zaostruje že tako ogroženo prehransko varnost; 

J. ker se povečuje število napadov, tudi z otroki kot samomorilskimi bombnimi napadalci, 

napadi pa se izvajajo na velikem ozemlju in tudi v sosednjih državah, v Čadu in 

Kamerunu; 

K. ker je bil prvotni odziv nigerijskih oblasti izredno pomanjkljiv in je med prebivalci 

vzbudil nezaupanje do državnih institucij; ker so nigerijske oblasti pod prejšnjo vlado 

izvajale množične aretacije in pripore, zunajsodne poboje ter številne druge kršitve 

mednarodnega prava;  

L. ker širitev gibanja Boko Haram na sosednje države kaže, kako pomembno je večje 

regionalno sodelovanje in odzivanje;  

M. ker ima Nigerija pomembno vlogo v regionalni in afriški politiki ter je gonilna sila 

regionalnega povezovanja v okviru Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav; 

N. ker prihodki od trgovine z nafto vztrajno upadajo in grozi gospodarska kriza in ker se po 

nekaterih ocenah vsako leto ukrade za tri do osem milijard nigerijske nafte; ker so 

desetletja slabega gospodarskega upravljanja, nestabilnosti in korupcije oslabila naložbe 

v sisteme izobraževanja in socialnih storitev v Nigeriji; 

O. ker so izobraževanje, pismenost, pravice žensk, socialna pravičnost in poštena 

razdelitev državnih prihodkov v družbi prek davčnega sistema, zmanjšanje neenakosti 

ter boj proti korupciji in davčni utaji bistvenega pomena v boju proti fundamentalizmu, 

nasilju in nestrpnosti; 

P. ker je terorizem svetovna grožnja, vendar so bila prizadevanja svetovne skupnosti za 

resnejše ukrepe proti Boko Haramu v Nigeriji do neke mere odvisna od popolne 

verodostojnosti, odgovorne organizacije in preglednosti volitev; 

Q. ker je Nigerija še mlada in šibka demokracija, ki se je po volitvah leta 2011 soočila s 

skrajnim nasiljem in obtožbami glede poneverjanja glasovnic; 

R. ker je neodvisna državna volilna komisija volitve preložila s 14. in 28. februarja 2015 

na 28. marec in 11. april 2015, da bi vlada lahko izvedla vojaške operacije proti Boko 

Haramu, in ker se je marca 2015 začel regionalni odziv;  

S. ker je čadska vojska, skupaj z Nigrom in Kamerunom, glavna sila, ki se bojuje proti 



 

 

skupini Boko Haram, in ker je potrjeno sodelovala v spopadih proti teroristom Boko 

Harama v nigerijskih mestih Gamboru Ngala, Malam Fatori in Kangalam; ker ta vojska 

v boju proti terorizmu plačuje visoko ceno; ker želi Evropski parlament izraziti svojo 

polno solidarnost z ranjenimi in družinami žrtev; 

T. ker je predvolilna kampanja potekala v napetem ozračju, iz vseh delov države, zlasti 

juga in jugozahoda pa so poročali o izbruhih nasilja, povezanega z volitvami, napadih 

skupine Boko Haram, da bi odvrnila volivce, o kršitvah volilnih predpisov ter nagradah 

za volivce; 

U. ker so lokalni in mednarodni opazovalci, tudi opazovalci iz EU, opazili sistemske 

pomanjkljivosti, predvsem pri analizi, pa tudi zlorabo mandata in uporabo nasilja; niso 

pa ugotovili sistematične manipulacije; 

V. ker je EU na povabilo vlade napotila dolgoročno misijo za opazovanje volitev, katero 

del je bila tudi delegacija Evropskega parlamenta; ker so tovrstne misije napotile tudi 

Afriška unija, Commonwealth in Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav; 

W. ker je bil 31. marca 2015 predsedniški kandidat opozicijske stranke Vsenapredni 

kongres (All Progressive Congress) general Muhammadu Buhari razglašen za 

zmagovalca, dotedanji predsednik pa je mirno priznal poraz; ker je opozicijska stranka 

Vsenapredni kongres v štirih od šestih geopolitičnih območjih dobila večino glasov na 

predsedniških volitvah ter volitvah v senat in predstavniški dom; 

X. ker je bilo izvoljenih manj žensk kot leta 2011, ko je že bil opazen negativen trend; 

Y. ker se 17 % deklic poroči pred 15. letom, v severozahodnem delu države pa otroške 

poroke predstavljajo tudi do 76 % vseh porok; ker je v Nigeriji najvišje absolutno 

število primerov pohabljanja ženskih spolovil na svetu, ki obsega približno četrtino od 

115 do 130 milijonov žrtev na svetovni ravni; 

1. odločno obsoja nenehno in vse hujše nasilje teroristične sekte Boko Haram, vključno z 

neprestanimi oboroženimi in bombnimi napadi, samomorilskimi bombnimi napadi, 

spolnim suženjstvom in drugim spolnim nasiljem, ugrabitvami in drugimi nasilnimi 

dejanji, usmerjenimi v civilne, vladne in vojaške cilje v Nigeriji, zaradi katerih je umrlo 

ali bilo ranjenih več tisoč ljudi, več sto tisoč pa je razseljenih, in ki bi lahko veljala za 

zločine zoper človečnost; 

2. obžaluje poboje nedolžnih moških, žensk in otrok ter stoji ob strani nigerijskemu 

ljudstvu v njegovem odločnem boju proti vsem oblikam terorizma v državi; izreka 

pohvalo vsem  novinarjem in zagovornikom človekovih pravic, ki poskušajo svet 

opozoriti na ekstremizem skupine Boko Haram in na nedolžne žrtve njihovega nasilja; 

3. opozarja, da je minilo leto dni od ugrabitve 276 deklet iz šole v bližini Chiboka in da je 

bilo po poročanju skupin za človekove pravice ugrabljenih še najmanj 2 000 deklet in 

žensk; poziva vlado in mednarodno skupnost, naj naredijo vse, kar je v njihovi moči, da 

ugrabljene najdejo in jih osvobodijo; 

4. poziva novoizvoljenega predsednika, naj izpolni predvolilne obljube in vsa sredstva 

nameni ustavitvi nasilja Boko Harama, ponovni vzpostavitvi stabilnosti in varnosti po 

vsej državi ter reševanju temeljnih vzrokov terorizma, zlasti naj konkretneje ukrepa 

zoper notranjo korupcijo, slabo upravljanje in neučinkovitost znotraj javnih institucij in 



 

 

vojske, zaradi katerih se niso bile sposobne zoperstaviti Boko Haramu na severu države, 

ter naj sprejme ukrepe, s katerimi bo v sodelovanju s sosednjimi državami Boko 

Haramu preprečil dostop do virov nezakonitega financiranja, zlasti iz tihotapljenja in 

nezakonitega trgovanja;  

5. poziva nigerijske verske oblasti ter voditelje, naj dejavno sodelujejo s civilno družbo in 

javnimi organi, da bi se zoperstavili ekstremizmu in radikalizaciji; 

6. poziva nove nigerijske oblasti, naj sprejmejo časovni načrt socialnega in gospodarskega 

razvoja severnih in južnih držav, da bi obravnavale vprašanje revščine, neenakosti, 

možnosti za izobraževanje in dostop do zdravstvenega varstva, ter naj spodbujajo 

pošteno porazdelitev prihodkov od trgovine z nafto v kontekstu decentralizacije, saj je 

ta problem povod za vsesplošno nasilje;  prav tako nigerijske oblasti poziva, naj 

sprejmejo resne ukrepe za izkoreninjenje pohabljanja ženskih spolovil, porok otrok in 

dela otrok; poziva EU, naj z vsemi svojimi orodji spodbuja te ukrepe in naj učinkovito 

zajezi nezakonite finančne tokove, davčno utajo in izogibanje davkom, da bi spodbudila 

demokratično mednarodno sodelovanje na davčnem področju; 

7. pozdravlja odločnost, ki jo je na regionalnem vrhunskem srečanju v Niameyju 20. in 

21. januarja 2015 izrazilo 13 sodelujočih držav, še posebej vojaško zavezo Čada, da se 

bo skupaj Kamerunom, Nigrom in Nigerijo boril proti terorističnim grožnjam skupine 

Boko Haram; spodbuja okrepitev regionalnega odziva z uporabo vseh obstoječih orodij 

in ob polnem upoštevanju mednarodnega prava; poziva Gospodarsko skupnost 

zahodnoafriških držav, naj začne izvajanje svoje nove protiteroristične strategije, pri 

tem pa naj bo posebej pozorna na zajezitev čezmejnega nezakonitega pretoka orožja, 

borcev in tihotapskega blaga; nadalje vztraja, da se bo brez takšnega sodelovanja nasilje 

verjetno nadaljevalo ter bo spodkopavalo mir in stabilnost vse regije; v zvezi s tem 

opozarja na zaprisego skupine Boko Haram Daišu in poudarja, da je treba preprečevati 

nadaljnje usklajevanje ali sodelovanje med tema dvema terorističnima organizacijama 

ter širjenja te grožnje; 

8. pozdravlja pobude Sveta za mir in varnost Afriške unije in poziva to organizacijo, naj 

skupaj z vsemi udeleženimi državami nemudoma začne izvajati konkretne ukrepe za 

usklajevanje boja proti terorističnim skupinam v regiji Sahel; poziva Evropsko unijo, 

naj podpre oblikovanje regionalnih mehanizmov za obvladovanje konfliktov, kot so 

afriške rezervne enote, vključno z možnostjo, da bi uporabili program za mirovno 

pomoč za Afriko in instrumente EU za krizno upravljanje; 

9. poziva mednarodno skupnost, naj okrepi pomoč nigerijski vladi pri boju proti skupini 

Boko Haram in obravnava temeljne vzroke terorizma, saj lahko le odziv na svetovni 

ravni trajno zaustavi nasilje in fundamentalizem; 

10. poziva EU in države članice, naj izpolnijo dane zaveze in zagotovijo obsežno politično, 

razvojno in humanitarno podporo Nigeriji in njenim prebivalcem pri spopadanju z 

grožnjo, ki jo predstavlja Boko Haram, in pri zagotavljanju razvoja te države; poziva 

EU, naj v skladu z osmim členom revidiranega sporazuma iz Cotonouja nadaljuje 

politični dialog z Nigerijo in v tem okviru obravnava vprašanja univerzalnih človekovih 

pravic, vključno s svobodo misli, vesti, vere in prepričanja ter prepovedjo 

diskriminacije na kateri koli podlagi, kot je opredeljeno v splošnih, regionalnih in 

nacionalnih instrumentih za človekove pravice; 



 

 

11. poziva mednarodno skupnost, naj pomaga tudi nigerijskim beguncem v sosednjih 

državah; države članice EU pa, naj nemudoma vzpostavijo verodostojen in celovit 

evropski sistem za upravljanje migracijskih poti iz Podsaharske Afrike na Bližnji vzhod 

in v severno Afriko, naj poiščejo rešitve za trajnostni razvoj držav izvora, kot je 

Nigerija, in naj preprečijo človeške tragedije na teh poteh; 

12. poziva EU, naj preuči financiranje skupine Boko Haram in obravnava preglednost 

trgovine z vsemi naravnimi viri, vključno z nafto, da bi preprečili, da bi katerokoli 

podjetje podžigalo konflikte; poziva nigerijske oblasti in tuja podjetja, naj pomagajo 

okrepiti upravljanje v ekstraktivnem sektorju, in sicer naj upoštevajo pobudo za 

preglednost v ekstraktivni industriji in objavijo, koliko podjetja plačujejo nigerijski 

vladi; 

13. je prepričan, da ima nigerijska vlada pravico in dolžnost braniti svoje prebivalstvo pred 

terorizmom, vendar vztraja, da morajo ti ukrepi potekati ob spoštovanju človekovih 

pravic in načel pravne države; 

14. zahteva temeljito preiskavo navedb o kršitvah človekovih pravic, vključno z 

zunajsodnimi poboji, mučenjem, samovoljnimi aretacijami in izsiljevanjem, ter meni, da 

tovrstnih dejanj ni možno opravičevati kot sredstvo v boju proti grožnji, ki jo 

predstavljajo Boko Haram ali druge teroristične organizacije; meni, da so v Nigeriji 

nujno potrebne reforme pravosodnega sistema, da bi se vzpostavil učinkovit 

kazenskopravni sistem za boj proti terorizmu, enako pa velja tudi za reforme nigerijskih 

državnih varnostnih sil; 

15. poziva, naj se ranjenim vojakom zagotovi ustrezna nega in naj se dekletom in ženskam, 

ki so bile žrtve posilstva v oboroženem sporu, ponudijo vse storitve spolnega in 

reproduktivnega zdravja v humanitarnih objektih, ki jih financira EU, v skladu s 

skupnim členom 3 ženevskih konvencij, ki zagotavlja vso potrebno zdravstveno nego, 

ki jo potrebujejo ranjeni in bolni, brez neugodnega razlikovanja; 

16. izreka čestitke generalu Muhammadu Buhariju, ki je s svojo stranko Vsenapredni 

kongres zmagal na predsedniških volitvah, in vsem članom različnih strank, ki so bili 

izvoljeni v senat, predstavniški dom, za guvernerja in v zvezne parlamente; izraža 

pohvalo kandidatom, ki so dostojno sprejeli poraz, začenši z nekdanjim predsednikom 

in predsedniškim kandidatom Goodluckom Jonathanom, in pozdravlja nadaljnjo zavezo 

vseh političnih strank in kandidatov mirnim volitvam ter jih poziva, naj rezultate tudi v 

prihodnje sprejmejo brez nasilja; 

17. čestita nigerijskemu ljudstvu za demokratični zanos in mobilizacijo med vsem volilnim 

procesom ter poziva nigerijske oblasti, naj okrepijo dobro upravljanje in spodbujajo 

odgovornejše demokratične institucije; meni, da je prenos oblasti na podlagi volilnega 

izida znak okrepitve demokracije v Nigeriji, ki je lahko zgled drugim afriškim državam; 

18. pozdravlja odločnost neodvisne državne volilne komisije pri zagotavljanju razumno 

(karseda) verodostojnega, preglednega in poštenega volilnega procesa, kljub notranjim 

in zunanjim oviram in pritiskom, s katerim se je soočala, zlasti pa vključitev invalidov; 

19. spodbuja žrtve, naj za pritožbe uporabijo uradne mehanizme za reševanje sporov, in 

poziva nigerijske oblasti, naj se na vsako pritožbo odzovejo s celovito in verodostojno 

preiskavo ter zagotovijo rešitev pritožbe v skladu z zakonom; poziva EU, naj podpre 



 

 

razvoj takšnih mehanizmov; 

20. poziva nigerijsko vlado, naj spodbuja udeležbo žensk v javnem in političnem življenju; 

21. ponovno poziva k preklicu zakona proti homoseksualnosti in k odpravi smrtne kazni; 

22. poziva nigerijske oblasti, naj sprejmejo nujne ukrepe v delti Nigra, vključno z ukrepi za 

odpravo nezakonitih dejavnosti, povezanih z nafto, ter za pomoč tistim, ki so bili 

izpostavljeni onesnaženju; poziva EU in države članice, naj zagotovijo tehnično 

strokovno znanje in sredstva za sanacijo prizadetih območij; poziva vsa podjetja, ki 

poslujejo na tem območju, naj delujejo v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi, in 

naj se vzdržijo vseh dejavnosti, ki bi lahko negativno vplivale na okolje in na lokalne 

skupnosti; 

23. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 

politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Nigerije ter 

predstavnikom Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav in Afriške unije. 

 

 


