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Az Európai Menekültügyi Tanács (ECRE) tagja 

 
Országinformáció 

Nigéria, 2006. november 28. 
 
 
Politikai berendezkedés Nigériában 
 
A Brit Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Igazgatósága (UK Home Office) által 2006. október 
27-én kiadott országjelentés a következő információkat tartalmazza a Nigériában működő politikai pártokról:1 
 
3. 03 „Az europaworld.com Nigéria-részlege kifejti, hogy a helyi körzeti választásokat 1998. decemberében 
tartották, és a parlamenti választásokat (legislative elections) pedig 1999 januárjában. A Demokrata Néppárt 
(People’s Democratic Party- PDP) a helyi választásokon az összes szavazat körülbelül 60 %-át, és a parlamenti 
választásokon a szavazatok 50%-át szerezte meg. A nemzeti törvényhozói választásokat (national legislative 
elections) 1999. február 20-án tartották. Ezeken a választásokon a PDP a 360 fős Képviselőházban 215 helyet 
szerzett meg, a 109 fős Szenátusban 66 helyet. Az elnökválasztást 1999. február 27-én tartották, melyet 
Olusegun Obasanjo nyert meg, a szavazatok 62.8 %-ával. Obasanjot hivatalosan 1999. május 29-én iktatták be 
Nigéria elnökévé. Az új alkotmányt hivatalosan 1999. május 5-én hirdették ki, és 1999. május 29-én lépett 
hatályba. Négy évvel később, az elnöki és a parlamenti választásokat 2003. áprilisában és májusában tartották. 
Obasanjo a 2003-as elnöki választást is megnyerte, és a PDP pártja megnyerte a 2003-as parlamenti 
választásokon a döntő többséget. A 2003. áprilisi és májusi választásokat követően Obasanjot 2003. május 29-én 
beiktatták. Az új szövetségi kormány 2003. júliusban alakult.” (9. oldal) 
 
People’s Democratic Party (PDP- Demokratikus Néppárt) 
„Bejegyzett politikai párt. Abujában alapították. A jelenleg hivatalban lévő Obasanjo elnök pártja. 1998. 
augusztusában alapította politikai érdekcsoportok széles köre, jellemzően 34 korábbi idősebb politikus, akik 
korábban 1998-ban azért léptek fel, hogy megkérdőjelezzék Sani Abacha’s törvényességét, és megígérték, hogy 
biztosítják Nigéria polgári elnökségét. A PDP jelöltje Olusegun Obasanjot megnyerte az 1999 elnökválasztást a 
szavazatok 62.8 %-ával, és 2003-ban újraválasztották. A párt is nagytöbbséggel képviselteti magát a 
képviselőházban és a Szenátusban egyaránt, mind a 1999-es, mind a 2003-as parlamenti választásokon.” (146-
147. oldal) 
 
All Progressive Grand Alliance (APGA) 
Bejegyzett politikai párt. Abujábal alapították, 2002-ben. Vezetője- Chekwas Okorie (145. oldal) 
Ojukwu Chukwuemeka Odumegwu 
Az elnökjelöltek közül az egyik jelölt (APGA) a 2003-as áprilisi elnökválasztáson, harmadik lett, a szavazatok 
3.29%-át szerezte meg. 
 
3. 04. ElectionWorld.org megjelentette a 2003-as áprilisi elnök- és parlamenti választások eredményét. Az 
eredmények a következők”: 
 
 

Elnökválasztás – 2003. április 19 [16] 

A jelölt neve Politikai párt neve százalék 

Matthew O.F.A Obasanjo People’s Democratic Party 61.9 

Buhari Muhammadu All Nigeria People’s Party  32.2 

Ojukwu Chukwuemeka Odumegwu All Progressive Grand Alliance  3.3 
 
                                                 
1
 http://www.ecoi.net/file_upload/432_1162994243_nigeria-031106.doc, megtekintés dátuma: 2006. november 28. 9:04 
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Parlamenti választások – 2003. április 12 [16] 

Politikai párt neve Képviselők Háza 
- /360 

százalé
k 

Szenátus 
- /109 

százalé
k 

People’s Democratic Party 223 54.5 76 53.7 

All Nigeria People’s Party 96 27.4 27 27.9 

Alliance for Democracy 34 8.8 6 9.7 

United Nigeria People’s Party 2 2.8 - 2.7 

National Democratic Party 1 1.9 - 1.6 

All Progressives Grand 
Alliance 

2 1.4 - 1.5 

People’s Redemption Party  1 0.8 - 0.7 

üres 1 - - - 
 
 
Az IRINnews.org (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) a következőkről tájékoztat:2 
 
„LAGOS, 2005. április 19. (IRIN)- 53 ember, akik egy rendkívüli futball tornán vettek részt tavaly a nigériai 
Lagosban, most az életükért harcolnak. 
Az államügyészek azt állítják, hogy a tornát a szélsőséges csoport, a MASSOB (Movement for the Actualisation of 
the Sovereign State of Biafra) nevében tartották, ami kimerítette az árulás fogalmát. Halálbüntetést kérnek. 
(…) 
 
A befolyásolt szavazások növelik a kiábrándultságot 
 
(…) Okereke szerint, a MASSOB szimpátiája a 2003. áprilisi és májusi választások óta egyre nő, melyeknek a 
hitelét a szavazatok tisztességtelen befolyásolásáról szóló állítások lerombolták.  
Délkelet Nigériában a végeredmény az volt, hogy az APGA (All Progressive Grand Alliance) párt, a Chukwuemeka 
Ojukwu- aki az 1960-as években a biafrani szeparatista mozgalom vezetője volt- vezette főként ibó párt 
elhalványult Olusegun Obasanjo elnök PDP pártjának uralma következtében.(…) 
Emberi jogi csoportok állítják, hogy a Biafrani aktivisták tucatjait gyilkolták meg az elmúlt 6 évben az ilyen 
meggyőződés elleni hadjáratban, és több, mint 300 ember van jelenleg börtönben, miután a MASSOB szervezte 
gyűléseken és felvonulásokon a rendőrség letartóztatta őket. 
Az egyik legdrámaibb összecsapás 2003. márciusában történt, amikor fegyveres rendőrök fegyvertelen MASSOB 
tagokra tüzet nyitottak az Imo állambeli Okwe városában, és a helyszínen 7 embert megöltek. 
Az emberjogi csoportok a biztonsági erőket brutális és túlzott fellépéssel vádolják a nem erőszakos MASSOB 
tevékenységek visszaszorításáért. 
A Civil Liberties Organisation (Polgári Szabadságjogok Szervezete), Nigéria egyik vezető emberjogi csoportja egy 
újabb állításában kijelentette, hogy a rendőrség gyakran betör a gyanúsított MASSOB tagok otthonaiba, elkobozza 
a vagyonát és „aránytalan és gyakran halálos kimenetelű erőszakot alkalmaznak egy olyan csoport ellen, amelyik 
nem hord fegyvert.” 
 
Dán Bevándorlási Hivatal jelentése a nigériai emberi jogok kérdésével kapcsolatban (2004. október 19- november 
2.):3  
 
                                                 
2 http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=46717&SelectRegion=West_Africa&SelectCountry=NIGERIA, megtekintés dátuma: 2006. 
november 28. 9: 54 
3 http://www.ecoi.net/file_upload/470_1161611888_joint-british-danish-fact-finding-mission-to-abuja-and-lagos.pdf, megtekintés dátuma: 
2006. november 28. 11: 26 
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„3. 1. 2. Nwankwo szerint az egyedüli ellenzéki pártok, amelyek nincsenek alárendelve teljes egészében a PDP 
párt kormányzati pártfogásának, az az All Nigeria People’ Party (ANPP), az Alliance for Democracy (AD) és az 
All Progressive’s Grand Alliance (APGA). (…) Mindamellett az APGA délkeleten aktív és szoros társulásban van 
a szeparatista Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra (MASSOB) szervezettel, 
minthogy ebből az ibó mozgalomból származik leginkább a politikai bázisa.” (…) 
 
„3.1.11. Momoh (John Momoh, vezérigazgató a Channels Televíziónál, és jól ismert szereplő a nigériai 
médiában-3.1.9.) megerősítette- összhangban Utomi professzorral- hogy az átlagos nigériaiak nincsenek kitéve 
a hatóságok részéről megnyilvánuló  üldöztetés veszélyének és egyetért azzal, hogy általában csak az olyan 
személyek vannak kitéve üldözés veszélyének, mint a politikai vezetők akik képesek valós fenyegetést jelenteni 
a kormányzat számára. Momoh szerint vannak olyan személyek, akiket politikai okok miatt fegyházakban és 
börtönökben tartanak fogva.” 
 
Az osztrák Vöröskereszt és az ACCORD (Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and 
Documentation) 2004 augusztusában megjelent országjelentése Nigériáról az alábbiakat közli:4 
  
„Az ország délkeleti része az ibók származási helye, és a nigériai olajbőség forrása. Mindenek előtt az APGA 
(All People Great Alliance) honos ezen a területen és nyílt ibó nacionalizmust képvisel. Az APGA mellett az NPD 
(National Democratic Party) is fontos szerepet játszik a régióban. (…) A délkeletiek már korábban korlátozott 
politikai ütőereje ezzel a hasadással csak tovább repedt. (…) 
 
Az International Crisis Group (Nemzetközi Válság Csoport) 113. számú Afrika-jelentése (2006. július 19.) a 
következő megállapításokat teszi:5 
„Az 1999-es visszatérés a demokráciához egy teljesen új kezdetet célzott meg. Bár a múlt súlyosan 
ránehezedett a demokratikus kísérletre. A széles körű korrupció és a folyamatos választási mulasztás folytatta 
a politikának, mint egésznek az aláásását. (…) 
 
ICRC a 2005. évi éves jelentése a következőt említi a korrupcióval kapcsolatban:6 
„Gyakorlatilag valamennyi politikai párt Nigériában, különösen a kormányzó People’s Democratic Party (PDP), 
ment keresztül belső kríziseken. Állami szinten néhány kormányzó küzdelembe szállt korábbi pártfogóikkal, 
akik abban a reményben támogatták őket, hogy hasznot húzhatnak a jól jövedelmező állami szerződésekből és 
kinevezésekből. Nemzeti szinten, nyugalmazott katonai emberek versenyeztek civil politikusokkal a PDP feletti 
ellenőrzésért.  A PDP folytatta az ún. „belső megtisztítás” eljárását, számos idős alkalmazottat szembesített a 
pénzmosás és korrupció vádjával.” (130. oldal) 
 
A BBC 2004. október 4-én megjelent cikke a következőket állítja:7 
 
Joseph Winter, BBC Online 
„Korrupció: Nigériát gyakran minősíti a Nemzetközi Átláthatóság (Transprency International) csoport a világ 
legkorruptabb országának. (…) 
Amikor Obasanjo hivatalba lépett 1999-ben, megígérte, hogy kíméletlenül küzdeni fog a korrupció ellen, ami 
olyan sokáig gyötörte Nigériát. Azonban csak egy jelentéktelen tisztviselőt vádolt meg az ő Anti-korrupciós 
bizottsága.(…) 

 
 
                                                 
4 http://www.ecoi.net/file_upload/hl56_ACCORD_Landerbericht_Nigeria_.pdf  
5http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/west_africa/113_nigeria___want_in_the_midst_of_plenty.pdf  
6 http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/6PNJKY/$FILE/icrc_ar_05_abuja.pdf?OpenElement  
7 http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3724520.stm  


