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Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Nigēriju, 

– ņemot vērā prezidenta Muhammadu Buhari 2016. gada 3. februāra uzrunu Eiropas 

Parlamentā,  

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās 

un drošības politikas jautājumos līdzšinējos paziņojumus par stāvokli Nigērijā, 

– ņemot vērā Padomes secinājumus par stāvokli Nigērijā, tostarp 2015. gada 9. februāra 

secinājumus, 

– ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra līdzšinējos paziņojumus par stāvokli Nigērijā, 

– ņemot vērā ANO Drošības padomes līdzšinējos paziņojumus par stāvokli Nigērijā,  

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās 

un drošības politikas jautājumos un Nigērijas Federatīvās Republikas ārlietu ministra 

paziņojumus Sestajā Nigērijas un ES ministru dialogā, kas notika Briselē 2016. gada 

15. martā, 

– ņemot vērā Padomes lēmumu Boko Haram iekļaut Eiropas Savienības izveidotajā 

teroristisko organizāciju sarakstā, kas stājās spēkā 2014. gada 29. maijā, 

– ņemot vērā Kotonū nolīguma otro pārskatīto redakciju 2007.–2013. gadam, ko Nigērija 

ratificēja 2010. gada 27. septembrī, 

– ņemot vērā 1948. gada Cilvēktiesību deklarāciju, 

– ņemot vērā 1979. gada ANO Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas 

izskaušanu (CEDAW),  



 

 

– ņemot vērā ANO 1981. gada Deklarāciju par jebkādas uz reliģiju vai ticību balstītas 

neiecietības un diskriminācijas izskaušanu, 

– ņemot vērā 1981. gada Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību hartu, ko Nigērija ratificēja 

1983. gada 22. jūnijā, 

– ņemot vērā Nigērijas Federatīvās Republikas Konstitūciju, it īpaši tās noteikumus par 

reliģijas brīvības aizsardzību (IV nodaļa „Tiesības uz domas, apziņas un reliģijas 

brīvību”), 

– ņemot vērā 2015. gada martā notikušo Nigērijas prezidenta vēlēšanu rezultātus, 

– ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra 2015. gada 29. septembra ziņojumu par 

Boko Haram veiktajiem pārkāpumiem un ietekmi uz cilvēktiesībām skartajās valstīs,  

– ņemot vērā 2015. gada septembrī pieņemtos ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus,  

– ņemot vērā ANO Konvenciju par bērna tiesībām, kuru Nigērija ratificēja 1991. gada 

16. aprīlī,  

– ņemot vērā organizācijas Amnesty International ziņojumu "Nigērija: joprojām gaidot 

taisnīgumu, joprojām gaidot pārmaiņas. Valdībai par prioritāti jānosaka pārskatatbildība 

ziemeļaustrumos",  

– ņemot vērā organizācijas Human Rights Watch 2016. gada janvāra ziņojumu par 

Nigēriju, 

– ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu, 

A. tā kā ar tās milzīgajiem resursiem Nigērija ir Āfrikas lielākā ekonomika ar vislielāko 

iedzīvotāju skaitu un plašāko kultūras daudzveidību; tā kā Nigērijai ir svarīga loma 

reģiona un Āfrikas politikā un tā ir reģionālās integrācijas virzītājspēks, izmantojot 

Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienu (ECOWAS); tā kā tā tomēr ir viena no 

valstīm, kur pastāv vislielākā nevienlīdzība pasaulē ar plaši izplatītu korupciju, kura 

būtiski veicina ekonomisko un sociālo nevienlīdzību, un tās drošību apdraud vardarbīgs 

ekstrēmistu grupējums Boko Haram; 

B. tā kā tas, ka daudzus gadus ir valdījusi militārā diktatūra, korupcija, politiskā 

nestabilitāte un slikta pārvaldība, ir novedis pie nepietiekamām investīcijām valsts 

infrastruktūrā, izglītībā un sociālajos pakalpojumos, un tā kā tas turpina negatīvi 

ietekmēt sociālās un ekonomiskās tiesības Nigērijā;  

C. tā kā vairāk nekā seši no desmit Nigērijas iedzīvotāju iztiek ar mazāk nekā USD 2 

dienā; tā kā šī galējā nabadzība vēl izteiktāka ziemeļu štatos, kas ir vismazāk attīstītie 

valstī; tā kā šī nabadzība tieši pastiprina sociālās atšķirības, reliģisko naidu un reģionālo 

šķelšanos; tā kā Nigērijas Gini koeficients ir ievērojami pieaudzis un 2010. gadā 

sasniedza 48,8 punktus; 

D. tā kā organizācija Transparency International 2015. gada korupcijas uztveres indeksā 

Nigēriju ierindoja 136. vietā no 175 valstīm; tā kā saskaņā ar dažām aplēsēm katru gadu 

tiek nozagti USD 3 līdz 8 miljardi, kas iegūti no tirdzniecības ar Nigērijas naftu;  



 

 

E. tā kā, neraugoties uz mierīgu varas nodošanu prezidentam M. Buhari 2015. gada martā, 

mieru un stabilitāti Nigērijā turpina apdraudēt uzbrukumi, nogalināšanas un 

nolaupīšanas, ko veic vardarbīgais ekstrēmistu grupējums Boko Haram, zemu globālo 

naftas cenu novājinātā ekonomika, vājas politiskās institūcijas, nespēja apkarot 

korupciju un neatrisinātie konflikti Nigēras deltā un valsts centrālajā daļā;  

F. tā kā Boko Haram 2014. un 2015. gadā nogalināja vismaz 8200 cilvēku; tā kā tiek lēsts, 

ka vairāk nekā 2,6 miljoni cilvēku ir tikuši pārvietoti un vairāk nekā 14,8 miljoni cietuši 

no Boko Haram nemieros;  

G. tā kā terorisms ir globāls drauds, bet pasaules kopienas spējas sadarboties ar Nigērijas 

iestādēm cīņā pret Boko Haram ir atkarīgas no jaunās administrācijas pilnīgas 

ticamības, pārskatatbildības un pārredzamības; tā kā tas, ka valdībai nav izdevies 

visaugstākajā līmenī izbeigt nesodāmību par kara noziegumiem, joprojām ir viena no 

galvenajām problēmām šajā valstī; tā kā prezidents M. Buhari ir apsolījis ierosināt 

izmeklēšanu par šiem jautājumiem;  

H. tā kā Boko Haram vēlas Nigēriju izveidot par absolūtu islāma valsti, tostarp visā valstī 

ieviest šariāta krimināltiesas, un aizliegt rietumu izglītību; tā kā Boko Haram grupējums 

ir nolaupījis sievietes un meitenes, lai tās iesaistītu pašnāvnieku uzbrukumos; tā kā 

nesenajos teroristu pašnāvnieku uzbrukumos Nigērijas ziemeļaustrumos, tostarp 

2016. gada 31. janvārī, 11. februārī un 16. martā, daudzi cilvēki gāja bojā; 

I. tā kā seksuālā un dzimuma vardarbība, kā arī vardarbība pret lesbietēm, gejiem, 

biseksuāļiem, transpersonām un interseksuāļiem (LGBTI) joprojām ir ļoti izplatīta 

Nigērijas ziemeļaustrumu nemierīgajos reģionos un tā kā situācija attiecībā uz tādām 

pamattiesībām kā jaunu meiteņu un sieviešu izglītība, sociālais taisnīgums un valsts 

ienākumu taisnīga sadale sabiedrībā krasi pasliktinās, kā arī pavājinās cīņa pret 

korupciju; 

J. tā kā 2014. gada 14. un 15. aprīlī Boko Haram no skolas Čibokā Nigērijas 

ziemeļaustrumos nolaupīja aptuveni 270 skolnieces un lielākā daļa meiteņu joprojām 

nav atrastas; tā kā viņu liktenis joprojām nav precīzi zināms, tomēr pastāv bažas, ka 

vairākums bija spiestas vai nu salaulāties ar nemierniekiem, vai kļūt par nemierniecēm, 

pakļautas seksuālai vardarbībai vai pārdotas verdzībā un nemusulmaņu meitenes bija 

spiestas pāriet islāma ticībā; tā kā Boko Haram grupējums kopš 2009. gada ir nolaupījis 

vairāk nekā 2000 sieviešu un meiteņu, tostarp aptuveni 400 no viņām 2014. gada 

24. novembrī Borno štata Damasākā;  

K. tā kā Nigērijas armija 2016. gada 6. aprīlī paziņoja, ka iepriekšējās trijās nedēļās bija 

padevušies vismaz 800 kaujinieku; tā kā Nigērijas armijas spēki kalnainajos apgabalos 

starp Nigēriju, Čadu un Kamerūnu kopš 2016. gada 26. februāra pret Boko Haram 

vērstajos uzbrukumos ir izglābuši 11 595 ķīlnieku;  

L. tā kā skolnieču nolaupīšanas radītā situācija atklāja plašākas problēmas, tostarp to, ka 

notiek regulāri uzbrukumi skolām, trūkst skolotāju un ir steidzami nepieciešams 

starptautiskais finansējums izpostīto ēku remontam un atjaunošanai; tā kā izglītības 

iespēju trūkums nozīmē, ka daži bērni skolā nav gājuši daudzus gadus;  

M. tā kā Boko Haram vardarbīgais ekstrēmisms nešķiro upurus un savos vardarbības 

uzplaiksnījumos ir radījis milzīgas ciešanas visu reliģisko pārliecību un tautību 



 

 

cilvēkiem; tā kā saskaņā ar ziņoto pēdējā gadā Nigērijas ziemeļos ir pieaudzis pret 

kristiešiem vērstu slepkavību skaits;  

N. tā kā Nigērijas centrālās daļas reģions ir cietis no vairākus gadus ilgušās ekonomiskās 

un politiskās spriedzes starp etniskajām un reliģiskajām kopienām un šo spriedzi nesen 

papildināja vardarbības izpausmes, ko izraisīja nomadu cilšu un lauksaimnieku kopienu 

cīņa par varu un konkurence uz zemi;  

O. tā kā naftas un gāzes sektori joprojām ir galvenie Nigērijas ienākumu avoti, lai gan 

valsts ekonomiskās labklājības sadalījums ir ārkārtīgi nevienlīdzīgs; tā kā nabadzības un 

bezdarba līmeņi Nigērijas ziemeļos ir ievērojami augstāki nekā valsts dienvidu daļā, 

kurā ir daudz naftas; tā kā saskaņā ar Pasaules Bankas datiem Nigērija kopš 1960. gada 

korupcijas dēļ ir zaudējusi aptuveni USD 400 miljardus ieņēmumu no naftas un vēl 

pēdējo divu gadu laikā no Nigērijas valsts kases ir pazuduši USD 20 miljardi par naftu 

iegūtās naudas;  

P. tā kā Prezidenta birojs izveidoja īpašu izmeklēšanas grupu, lai izmeklētu drošības spēku 

piekoptos cilvēktiesību pārkāpumus, tostarp cilvēku nogalināšanu, spīdzināšanu un 

piespiedu pazušanu; 

Q. tā kā Nigērijas Senāts pašlaik izskata tiesību aktu priekšlikumus, kuru mērķis ir sodīt 

par “ļaunprātīgu paziņojumu" izplatīšanu ar sociālo tīklu palīdzību, valdības vai citu 

struktūru kritizēšanu, izmantojot drukāto presi un elektroniskos plašsaziņas līdzekļus, 

1. atzinīgi vērtē miermīlīgo varas nodošanu Nigērijā pēc prezidenta vēlēšanām un cerīgi 

raugās uz lielajām cerībām, kas saistītas ar prezidenta M. Buhari un viņa valdības 

vērienīgo reformu programmu;  

2. pauž dziļas bažas par nopietnajām sociālajām, ekonomiskajām, politiskajām un drošības 

problēmām, ar ko saskaras Nigērija, un par to, ka trūkst reāla progresa korupcijas 

problēmas, kas Nigērijā ir aktuāla jau gadu desmitus, risināšanā;  

3. atzīst, ka Nigērijai ir potenciāls kļūt par Āfrikas ekonomisko un politisko lielvaru, taču 

tās attīstību kavējusi slikta ekonomiskā pārvaldība, vājas demokrātiskās iestādes un 

katastrofāla nevienlīdzība; aicina Eiropas Savienību un tās dalībvalstis izpildīt savu 

apņemšanos sniegt visaptverošu politiskās, attīstības un humānās palīdzības klāstu tādu 

programmu atbalstam visos valdības līmeņos, kas izveidotas cīņai pret nabadzību, 

jauniešu bezdarbu un sieviešu iespēju trūkumu;  

4. uzskata, ka cīņa pret korupciju ir jāvada Nigērijas iestādēm un ka, ja tas netiks darīts, 

sekos vēl daudzi gadi ar nabadzību, nevienlīdzību, sliktu reputāciju, zemām ārējām 

investīcijām un iespēju trūkumu jauniem cilvēkiem; turklāt piedāvā savu atbalstu šī 

mērķa sasniegšanai un virzībai uz saiknes starp korumpētām darbībām un terorismu 

saraušanai; 

5. atzinīgi vērtē M. Buhari valdības veiktos pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot 

pretkorupcijas pasākumus, un prasību, lai visi valdības darījumi tiktu veikti caur vienu 

bankas kontu, kas ļautu uzraudzīt līdzekļu izlietojumu; aicina Eiropas Savienību un tās 

dalībvalstis veikt konkrētus pasākumus, lai iedarbīgi samazinātu nelikumīgas finanšu 

plūsmas, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu un lai stimulētu 

demokrātisku starptautisko sadarbību nodokļu jautājumos;  



 

 

6. pauž solidaritāti ar Nigērijas iedzīvotājiem, kuri cieš no Boko Haram veiktajiem 

teroraktiem, kuros dzīvību zaudējuši tūkstošiem cilvēku un kuru dēļ savas mājas bijuši 

spiesti pamest vairāk nekā divi miljoni cilvēku; mudina Nigērijas valdību veikt visus 

vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu civiliedzīvotāju aizsardzību atbilstoši 

reģionālajām un starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā, tostarp sākt šādu 

noziegumu visaptverošu, neatkarīgu un efektīvu izmeklēšanu;  

7. asi nosoda neseno vardarbību un uzbrukumus, ko pastrādājis Boko Haram, un aicina 

federālo valdību aizsargāt savus iedzīvotājus un cīnīties pret vardarbības 

pamatcēloņiem, nodrošināt, ka visiem iedzīvotājiem ir vienlīdzīgas tiesības, tostarp 

risinot tādus jautājumus kā nevienlīdzība, lauksaimniecības zemju kontrole, bezdarbs un 

nabadzība; noraida Nigērijas militāristu piekopto vardarbīgo atriebību, kas ir 

humanitāro tiesību pārkāpums; tomēr atzinīgi vērtē Nigērijas armijas programmu 

"Drošais koridors", kas izveidota Boko Haram cīnītāju reabilitācijai;  

8. pauž nožēlu par nevainīgu sieviešu, vīriešu un bērnu masveida slepkavībām, 

izvarošanām, spīdzināšanu un bērnu kareivju vervēšanu un atbalsta Nigērijas 

iedzīvotājus viņu apņēmībā izbeigt visa veida vardarbību savā valstī;  

9. aicina Nigērijas valdību izstrādāt visaptverošu stratēģiju terorisma pamatcēloņu 

novēršanai un izmeklēt, kā tika solīts, pierādījumus tam, ka Nigērijas militārpersonas 

varētu būt pastrādājušas cilvēktiesību pārkāpumus; atzinīgi vērtē 2016. gada maijā 

paredzēto samitu Abudžā un aicina visas ieinteresētās puses apzināt konkrētus un 

dzīvotspējīgus veidus, kā cīnīties pret terorismu, neziedojot cilvēktiesību ievērošanu un 

demokrātiju; uzsver arī reģionālās sadarbības nozīmi cīņā pret draudiem, ko rada Boko 

Haram;  

10. pieprasa ANO paspārnē veikt starptautisku izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kā trešās 

valstis ir atbildīgas par teroristu grupu, piemēram, par grupējuma Boko Haram, 

organizēšanu un finansēšanu reģionā: 

11. uzskata, ka otrajai gadskārtai kopš skolnieču nolaupīšanas Čibokā, kas aprotēs 14. 

aprīlī, vajadzētu sniegt jaunu stimulu Nigērijas valdībai un starptautiskajai kopienai 

panākt, lai viņas tiktu nekavējoties un bez nosacījumu izvirzīšanas atbrīvotas un lai tiktu 

atbrīvotas arī 400 sievietes un bērni, kas 2014. gada novembrī tika nolaupīti Damasakas 

pilsētā, kā arī visas pārējās nolaupītās sievietes un bērni;  

12. aicina iestādes nodrošināt sievietēm un meitenēm pilna seksuālās un reproduktīvās 

veselības aprūpes pakalpojumu klāsta pieejamību;  

13. ar bažām norāda uz to, ka Nigērijas ziemeļdaļā notikuši uzbrukumi skolniecēm, kas 

liedz bērniem izmantot iespējas izglītoties un var novest pie radikalizācijas, kas ir 

izdevīga tādiem vardarbīgiem ekstrēmistu grupējumiem kā Boko Haram;   

14. uzsver, ka Boko Haram bez izņēmuma uzbrūk musulmaņiem, kristiešiem, citu reliģiju 

piekritējiem un cilvēkiem bez reliģiskās piederības, un nosoda vardarbības 

palielināšanos, tostarp uzbrukumus reliģiskām ēkām un ticīgajiem, kas tās apmeklē;  

15. nosoda arī uzbrukumus lauksaimniekiem un etniskos konfliktus, kas izcēlušies starp 

ganiem un lauksaimniekiem valsts centrālajā daļā, īpaši Plato un Tarabas štatos,  kam 

raksturīgi nopietni cilvēktiesību pārkāpumi un kuru dēļ kopš 2014. gadā gājuši bojā 



 

 

vairāki tūkstoši cilvēku;  

16. aicina Nigērijas valdību un tās starptautiskos partnerus palielināt investīcijas ar mērķi 

nepieļaut un atrisināt starpkopienu konfliktus starp ganiem un lauksaimniekiem, 

sniedzot atbalstu sadarbībai kopīgās ekonomisko un dabas resursu pārvaldības 

iniciatīvās;  

17. aicina prezidentu M. Buhari nodrošināt, ka viņa valdība aizstāv nigēriešu tiesības uz 

ticības brīvību un visas šīs valsts iedzīvotāju tiesības plašākā nozīmē, kā to paredz valsts 

tiesību akti un Konstitūcija, un aicina Nigērijas reliģiskos līderus palīdzēt cīnīties pret 

ekstrēmismu un radikalizāciju;  

18. mudina PV/AP un dalībvalstis saglabāt diplomātiskās attiecības ar Nigēriju, lai panāktu 

šai valstī mieru, drošību, labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu; jo īpaši mudina 

saskaņā ar pārskatītā Kotonū nolīguma 8. pantu turpināt politisko dialogu ar Nigēriju un 

šajā sakarā risināt jautājumus, kas saistīti ar vispārējām cilvēktiesībām, tostarp domas, 

apziņas, reliģijas un ticības brīvību, un jebkāda veida nediskriminēšanu, kā noteikts 

vispārējos, reģionālos un valsts cilvēktiesību instrumentos;  

19. prasa, lai Nigērijas iestādes noraida likumprojektu, kura mērķis ir aizliegt triviālas 

sūdzības un citas ar tām saistītas izpausmes, ko pašlaik izskata Nigērijas Senātā, jo tas 

mazinātu preses un vārda brīvību Nigērijā; 

20. aicina Nigērijas valdību un reliģiskās autoritātes izbeigt Nigērijas LGBTI vajāšanu un 

garantēt šīm personām vārda brīvību; 

21. aicina Nigērijas valdību veikt ārkārtas pasākumus Nigēras deltā, tostarp, lai izbeigtu ar 

naftu saistītas nelegālas darbības; 

22. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās 

darbības dienestam, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei 

ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, 

Nigērijas Federālās Republikas prezidentam, Āfrikas Savienības priekšsēdētājam, ĀKK 

un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai Panāfrikas parlamentam un ECOWAS 

pārstāvjiem. 


