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     A República Federal da Nigéria é uma república constitucional federal que está localizada na
África Ocidental. Sua costa encontra-se ao sul, no Golfo da Guiné, no Oceano Atlântico. É a nação
mais populosa do continente, contando com mais de 102.7 milhões de habitantes. A população
nigeriana é composta por diversos grupos étnicos e possui enorme diversidade linguística. Várias
religiões na Nigéria coexistem, contribuindo para acentuar diferenças regionais e étnicas, no
entanto, o Islão dominava o norte e manteve números consistentes no sudoeste.

Panorama histórico de Direitos Humanos na Nigéria

     A Nigéria possui diversos desafios quando se trata de direitos humanos, possuindo o histórico
de abuso do uso da violência, discriminação, mutilação genital feminina, tráfico de pessoas,
tráfico infantil, falta de liberdade de expressão, dentre outros. Entretanto, o governo nigeriano
possui o caráter islâmico e, assim,  afirma uma justificativa sobre a organização social e política
divergente do restante do mundo, levando em conta as diferências culturais. 

      Um movimento liderado pela Nigéria em 1978, juntamente com diversos outros do continente
africano, reivindicou a ajuda das Nações Unidas para adquirir assistência no estabelecimento de
instituições regionais sobre os Direitos Humanos, como a Convenção Africana de Direitos
Humanos. Com isso, o continente lutava para a promoção de mais debates referentes aos Direitos
Humanos na região, porém desejando apenas assistências e abdicando qualquer tipo de ajuda que
intercedesse no princípio da “não-interferência” do Ocidente. Nesse período queriam uma
instituição continental que defendesse em consenso os interesses dos próprios africanos, sem
grande influência ou intervenção dos ocidentais.
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      A Nigéria possui um posicionamento contrário às premissas dos países ocidentais, partindo do
preceito de que cada país tem suas culturas e suas leis distintas que devem ser preservadas.
Desse modo, a questão dos direitos humanos ser de forma universal discrimina países que
possuem culturas e pensamentos diferentes dos países do Ocidente. Além disso, vale ressaltar o
forte papel de liderança que a Nigéria teve durante as reuniões regionais preparatórias africanas,
em que foi acordado em consenso a Declaração de Tunis, que salientava e defendia a
universalidade dos direitos humanos independentemente dos sistemas políticos, econômicos e
culturais do Estado. Entretanto, ao mesmo tempo, os países africanos defendiam que a promoção
e proteção dos direitos humanos deveriam levar em conta as diferenças e individualidades
históricas, culturais e tradicionais de cada sociedade. Desse modo, para os países africanos não
havia contraposição entre o universalismo e as particularidades culturais, sendo que os direitos
humanos deveriam ser constituídos naturalmente baseados no respeito de todas as culturas.
Contudo, o posicionamento da Nigéria ressalta amplamente esse pensamento regional africano,
defendendo as particularidades culturais e a inclusão desta em qualquer resolução ou promoção
dos Direitos Humanos internacionalmente. 


