
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η ανάδειξη του Ισλαμικού Φονταμενταλισμού μέσα από την δράση της Μπόκο 

Χαράμ στην Δυτική Αφρική και η επιρροή της σε επίπεδο διεθνούς και 

περιφερειακού συστήματος. 

 

Φοιτήτρια: Τερζίδου Όλγα  (Α.Μ.: MAD16025) 

Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Βοσκόπουλος 

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2018 

 

  



  



ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

Η έννοια του φονταμενταλισμού, η οποία δεν συναντάται μόνο στο Ισλάμ αλλά και σε 

άλλες θρησκείες, αποσκοπεί στην απόκτηση της απλής και καθαρής μορφής θρησκευτικής ζωής 

απαλλαγμένης από τα διάφορα ξένα στοιχεία που προσδόθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών. Τα 

φονταμενταλιστικά κινήματα, ριζοσπαστικά στην ερμηνεία της θρησκείας γεννιούνται σταδιακά 

σαν αντίδραση σε κάποια μορφή νεωτερισμού και εκμοντερνισμού της κοινωνίας των πιστών. 

Συνεπώς, ο ισλαμικός φονταμενταλισμός σηματοδοτεί την εκτεταμένη αναβίωση των ακραίων 

ισλαμικών ιδεών, πρακτικών και ρητορικής. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια του ισλαμικού 

φονταμενταλισμού εντάσσεται η αυξημένη τρομοκρατική δραστηριότητα της Μπόκο Χαράμ 

στην Νιγηρία, η οποία έχει επιβιώσει από τα αντιτρομοκρατικά μέτρα  που έχουν επέλθει από 

την νιγηριανή κυβέρνηση και συνεχίζει τις επιθέσεις της εντός και εκτός των παραδοσιακών 

περιοχών δράσεως της. Το  2011, η Μπόκο Χαράμ έπληξε την έδρα των Ηνωμένων Εθνών στην 

Αμπούζα, με μια επίθεση αυτοκτονίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 23 ανθρώπους και αφήνοντας 

περισσότερους από 80 τραυματίες. Η επίθεση αυτή θα μπορούσαμε να πούμε πως εμπίπτει στο 

ευρύτερο επίπεδο του jihad ως την ύστατη προσπάθεια απαλλαγής από τα δυτικά ιδεώδη.  

Ωστόσο, η δράση της οργάνωσης φαίνεται να στοχεύει περισσότερο στους νιγηριανούς πολίτες 

με την μορφή απαγωγών, ληστειών και δολοφονιών. Όπως κάθε εξτρεμιστική ή 

φονταμενταλιστική οργάνωση/ομάδα  έτσι και αυτή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, κίνητρα 

και στόχους, μέσα στα οποία οφείλουμε να εμβαθύνουμε ώστε να κατανοήσουμε την γέννηση 

και την μετέπειτα ισχυροποίηση της. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να εξετάσει την ιδεολογία, 

τις μεθόδους και τις διεθνείς συνδέσεις της Μπόκο Χαράμ, προκειμένου να καθοριστεί εάν η 

νομιμοποίηση της ακραίας βίας και το κριτήριο για την επιλογή των στόχων εμπίπτει καθαρά σε 

θρησκευτικά κίνητρα, με κύριο στόχο  την ίδρυση ενός ισλαμικού κράτους στη Νιγηρία βάσει 

της Σαρίας, όπως επίσης να εξεταστεί η τοπική και διεθνής επιρροή των δράσεων της 

συγκεκριμένης ομάδας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο δυτικός κόσμος, μέσα στον πέρασμα του χρόνου κατασκεύασε μια εικόνα για την 

Ανατολή παρουσιάζοντας την ως διαφορετική από την δυτική ευρωπαϊκή κουλτούρα. Η 

μακροχρόνια πρακτική της αποικιοκρατίας μεγάλωσε την απόσταση των δύο αυτών «κόσμων», 

δημιουργώντας την εικόνα μίας Ανατολής ταυτισμένης με το Ισλάμ, το οποίο ενσαρκώνει την 

υψηλότερη μορφή σχέσης με το Θεό και από την άλλη πλευρά μια εικόνα δυτικών καταβολών 

που βλέπει το Ισλάμ ως μη συμβατό με την καινοτομία και την πρόοδο. Το παραπάνω δίπολο 

υποδηλώνει ωστόσο μια αλήθεια που πρέπει να επισημανθεί από την αρχή αυτής της εργασίας 

και δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη. Ο τρόπος που θα ερμηνευθεί το Ισλάμ, όπως και κάθε 

άλλη θρησκεία δεν μπορεί ποτέ να είναι αντικειμενικός, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, αν όχι 

απόλυτα από το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο έχει γαλουχηθεί ο κάθε άνθρωπος 

ή απλούστερα θα λέγαμε ότι εξαρτάται από την πλευρά του δίπολου στην οποία ανήκει κάποιος. 

Αξίζει επομένως να αναφερθεί η παραπάνω διαπίστωση, διότι στην εργασία αυτήν θα αναλυθεί 

μια εξτρεμιστική, φονταμενταλιστική οργάνωση η οποία ερμηνεύει το Ισλάμ ως μια βίαιη και 

ακραία μορφή για εμάς τον δυτικό κόσμο αλλά για τα μέλη της αποτελεί την πιο σωστή και 

ηθικά ορθή ερμηνεία του Ισλάμ. 

Παρατηρώντας, το Ισλάμ με τους όρους της ιστορίας των θρησκευμάτων, ο Μωάμεθ δεν 

ίδρυσε μια καινούργια θρησκεία αλλά ήλθε ως μεταρρυθμιστής της σημιτικής μονοθεϊστικής 

θρησκείας του Μωυσή, του Αβραάμ και του Ιησού, οι οποίοι αποτελούν προφήτες του θεού. Τον 

Ιησού, οι μουσουλμάνοι τον τιμούν ως μεγάλο προφήτη αλλά όχι ως υιό του θεού όπως στον 

χριστιανισμό. (Μακρής, 2004:73) Η  γέννηση του Ισλάμ συνεπώς τοποθετείται σε ένα 

συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο (αρχές 7ου αι. μ.Χ), το οποίο φανερώνει τις ιστορικές 

συγκυρίες και τις απαιτήσεις της εποχής εκείνης που οδήγησαν στην δημιουργία μιας 

καινούργιας θρησκείας.  Ο ισλαμικός λόγος στηρίζεται σε τέσσερις βασικές δογματικές πηγές :  

το Κοράνι (Al-Qurʾān), τις Χαντίθ (ḥadīth) και τις δύο αρχές επιχειρηματολογίας ijmā και qiyās 

ή ijtihad. Οι πηγές αυτές αποτελούν τις βάσεις της umma, της Κοινότητας των Πιστών σε 

ολόκληρο τον κόσμο. (Μακρής, 2004:115) Οι πέντε βασικές αρχές ή στύλοι του Ισλάμ (arkān) 

τους οποίους οι μουσουλμάνοι οφείλουν να ακολουθούν είναι: «α) η ομολογία της πίστης σε ένα 

θεό και στον Προφήτη του, τον Μωάμεθ β) η προσευχή στον θεό πέντε φορές την ημέρα γ) η 

ελεημοσύνη δ) η νηστεία κατά την διάρκεια του σεληνιακού μήνα Ramadan και ε) το 
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προσκύνημα στη Μέκκα τουλάχιστον μια φορά στη διάρκεια της ζωής του κάθε πιστού. Εκτός 

από τους πέντε αυτούς στύλους, κάποιοι θεωρούν τον ιερό πόλεμο εναντίον των απίστων το 

έκτο στύλο της πίστης.» (Μακρής, 2004:245) 

Από ιστορικό-πολιτική σκοπιά το Ισλάμ άσκησε βαθιά επίδραση στη διεθνή πολιτική. 

Πρώτον, μετά τον θάνατο του Μωάμεθ το 632 υπήρξε μια ραγδαία επέκταση των αραβικών 

λαών στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη που τους έφερε 

αντιμέτωπους με τον ρωμαϊκό και βυζαντινό χριστιανισμό. Επιπλέον, το Ισλάμ είχε γίνει 

αντιληπτό στα πρώτα του βήματα ως «η δημιουργία μιας ενιαίας κοινωνικής ταυτότητας για 

όλους τους μουσουλμάνους δηλαδή της ούμμα/κοινότητα των πιστών που παραμέριζε όλα τα 

είδη κοινωνικής ταυτότητας, όπως η φυλή, η γενιά ή το κράτος». Σε κάποιο βαθμό η ίδρυση του 

χαλιφάτου πραγματοποίησε το ιδανικό της ούμμα αλλά το σχίσμα της πίστης μεταξύ Σουνιτών 

και Σιιτών έφερε το τέλος του χαλιφάτου ως όχι τόσο αποτελεσματικού κεντρικού 

θεσμού.(Baylis, Smith, Owens, 2013:57) 

Στο Ισλάμ ωστόσο οι μουσουλμάνοι ανέπτυξαν δική τους τελετουργία, μυστικισμό, 

φιλοσοφία, δόγματα, ιερά κείμενα, νόμους και προσκυνήματα, και όλες οι θρησκευτικές 

δραστηριότητες τους πήγαζαν συχνά από τον αναστοχασμό τους πάνω στα τρέχοντα πολιτικά 

γεγονότα της ισλαμικής κοινωνίας. «Η πολιτική ήταν λοιπόν ό,τι οι χριστιανοί θα ονόμαζαν 

μυστήριο: η αρένα στην οποία οι μουσουλμάνοι βίωναν τον θεό και η οποία παρείχε στο Θείο τη 

δυνατότητα της αποτελεσματικής δράσης στον κόσμο». (Άρμστρογκ, 2002:66) Στην πρώιμη 

ισλαμική θεωρία, ο κόσμος διαιρούνταν στον οίκο των απίστων ή του πολέμου (Dar al-Harb) και 

στον οίκο του Ισλάμ (Dar al-Islam) (οι οποίοι βρίσκονταν σε μια κατάσταση πολέμου αν και δεν 

αποκλείονταν οι εκεχειρίες). Οι μουσουλμάνοι ωστόσο ήταν θεωρητικά υποχρεωμένοι να 

διεξάγουν τζιχάντ με στόχο ο οίκος των απίστων να ενστερνιστεί το ισλάμ αλλά οι «λαοί της 

βίβλου» (χριστιανοί και Εβραίοι) αποτελούσαν την μόνη εξαίρεση διότι σε αυτούς επιτρεπόταν 

να διατηρήσουν την θρησκεία τους έστω και με το τίμημα καταβολής κεφαλικού φόρου και με 

την αναγνώριση μειωμένων δικαιωμάτων σε σχέση με τους μουσουλμάνους. Αναπόφευκτα, 

μεταξύ των δύο «οίκων» αναπτύχθηκαν εμπορικοί δεσμοί και σε κάποιες περιπτώσεις 

επιτράπηκε σε χριστιανούς άρχοντες να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις με κάποια προνόμια 

ετεροδικίας σε μουσουλμανικές χώρες. Οι επικεφαλής αυτών των εγκαταστάσεων ονομάζονταν 

πρόξενοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Οθωμανική αυτοκρατορία του 16ου αιώνα η 
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οποία είχε καταστεί σημαντικός παίκτης στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης. 

(Baylis, Smith, Owens, 2013:57) 

Με το πέρασμα των αιώνων, το Ισλάμ αποκτά ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια 

πολιτική, στην μεταψυχροπολεμική περίοδο. Αναδεικνύεται τώρα ένα κομμάτι του 

μουσουλμανικού κόσμου το οποίο φαίνεται να μην μπορεί να προσαρμοστεί στην δυτική 

«νεωτερικότητα» την οποία και αντιμετωπίζει ως διεφθαρμένη και υποδεέστερη. Το φαινόμενο 

του «ισλαμισμού» άρχισε να αναδεικνύεται έντονα από δυτικούς πολιτικούς αναλυτές στις αρχές 

τις δεκαετίας του 1980, λόγω του αποτελέσματος της ιρανικής ισλαμικής επανάστασης η οποία 

με ηγέτη τον Ayatollah Khomeini κατέλυσε το δυτικότροπο καθεστώς του Σάχη. Από τότε έχουν 

εμφανιστεί πολλοί διαφορετικοί όροι που επιθυμούν να περιγράψουν  πτυχές του φαινομένου 

του ισλαμισμού όπως : «πολιτικό Ισλάμ», «ισλαμικός φονταμενταλισμός»1 «ισλαμική 

τρομοκρατία ή εξτρεμισμός», «ισλαμική αναγέννηση ή αναβίωση». Όλες όμως οι παραπάνω 

έννοιες σχετίζονται αλλά δεν ταυτίζονται με την έννοια του «Ισλάμ» ως θρησκευτική επιλογή. 

Ωστόσο, αυτή η λεπτή γραμμή ισορροπίας μεταξύ των παραπάνω εννοιών ταράζεται από το 

γεγονός πως  η ιστορία των ισλαμικών κοινωνιών έχει δείξει ότι το Ισλάμ δεν αποτελεί απλώς 

μια μονοθεϊστική θρησκεία αλλά λειτουργεί ως ένα σύστημα αξιών άμεσα συνδεδεμένο με την 

κοινωνία και την πολιτική δράση. Ο ισλαμισμός ως έννοια είναι αρκετά αμφιλεγόμενη αλλά 

πάντα συνοδεύεται και αυτό είναι ακριβώς που τον χαρακτηρίζει, με ένα αίσθημα θεϊκής 

αποστολής από την πλευρά των μουσουλμάνων να φυλαχτούν και να διατηρηθούν με κάθε 

δυνατό τρόπο τα ισλαμικά ήθη της κοινωνίας έναντι εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών. 

Συνεπώς, οι ισλαμιστές θεωρούν ότι το Κοράνι εκφράζει την αναλλοίωτη θεϊκή αποκάλυψη για 

αυτό και πρέπει να τηρείται χωρίς καμία παρέκκλιση, υποστηρίζουν ότι οι πέντε στύλοι του 

Ισλάμ πρέπει να επιβάλλονται όχι μόνο ιδεολογικά αλλά και στην πράξη από το κράτος και 

τέλος, προσθέτουν και τον έκτο στύλο, το jihad ή «ιερό πόλεμο» ενάντια στη μη ισλαμική 

καθεστηκυία τάξη. (Μακρής, 2004:466-467) Η έννοια του jihad έχει πρωταρχική σημασία στην 

ερμηνεία όλων των ακραίων ισλαμιστικών ομάδων καθώς πάνω σε αυτή οικοδομείται η 

ιδεολογία, τα κίνητρα και οι στόχοι τους. Ετυμολογικά ο όρος αναφέρεται στην προσπάθεια σε 

σχέση με κάποιο προκαθορισμένο σκοπό.  Για αυτόν τον λόγο και ερμηνεύεται συχνά ως η 

                                                           
1 Η λέξη φονταμενταλισμός αποτελεί έναν όρο που εφευρέθηκε από τους προτεσταντικούς κύκλους στις 

ΗΠΑ την δεκαετία του 1920, συγκεκριμένα από τον αιδεσιμότατο Κέρτις Λι Λοζ. Αποτέλεσε μια θρησκευτική 

αντίδραση απέναντι στις πολιτικές συνθήκες που άλλαζαν με ταχείς ρυθμούς. (Μαμντάνι,2006:75). 



- 4 - 
 

«πάλη» και η «προσπάθεια» του πιστού για μια ζωή συνεπή ως προς τα ισλαμικά ιδεώδη. Στο 

αντίθετο άκρο βρίσκεται η ερμηνεία του jihad που υιοθετείται από τις ισλαμιστικές οργανώσεις, 

ως η στρατιωτική δράση για την εξάπλωση του Ισλάμ και την διαφύλαξη του από τους 

εξωτερικούς εχθρούς, υπό την έννοια της μάχης που οφείλει να δώσει η μουσουλμανική 

κοινότητα εναντίον των απίστων με σκοπό τον προσηλυτισμό, την υποταγή ή τον αφανισμό 

τους. (Μακρής, 2004:354-358) 

Εντός του συγκεκριμένου πλαισίου του «ιερού πολέμου» όπως αλλιώς ορίζεται το jihad, 

δραστηριοποιούνται σήμερα διάφορες οργανώσεις ή ομάδες, οι οποίες φυσικά διαφοροποιούνται 

σε κάποια ιδεολογικά σημεία και στον τρόπο και τον βαθμό που πραγματοποιούν τις 

φονταμενταλιστικές ή ριζοσπαστικές διεκδικήσεις τους. Η Μπόκο Χαράμ αποτελεί ένα 

αντίστοιχο παράδειγμα εξτρεμιστικής ισλαμιστικής σέκτας που προσπαθεί να δημιουργήσει ένα 

«Ισλαμικό Κράτος» με βάση την Σαρία.  Ιδρύθηκε στη βόρεια Νιγηρία το 2002 από τον 

Mohammed Yusuf, ο οποίος κήρυξε ως φιλοσοφία της οργάνωσης, την απομάκρυνση από 

οτιδήποτε αντιλαμβανόταν ο ίδιος ως διεφθαρμένο και αντι-ισλαμικό στην νιγηριανή κοινωνία. 

Μέχρι το 2009, η ομάδα προέβη σε διάφορες επιθέσεις κατά των κρατικών δυνάμεων ασφαλείας 

αλλά με την ανάληψη της ιεραρχίας από τον Abubakar Shekau το 2010, η διεξαγωγή των 

βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας και οι δολοφονίες αυξήθηκαν δραματικά σε όλη τη χώρα. 

Η αυξημένη ένταση των επιθέσεων ώθησε την κυβέρνηση της Νιγηρίας  τον Μάιο του 2013 να 

κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε τρεις πολιτείες (Borno, Yobe, και Adamawa). Η 

διεθνής «φήμη» της ωστόσο προέκυψε ύστερα από την βομβιστική επίθεση στην έδρα των 

Ηνωμένων Εθνών στην Αμπούζα  το 2011, και το 2014, όταν η ομάδα απήγαγε 276 μαθήτριες 

από την πόλη Chibok της πολιτείας Borno. (Start.umd.edu, 2015)  Παρατηρώντας λοιπόν την 

Μπόκο Χαράμ ως εξωτερικοί παρατηρητές, φαίνεται ότι οι συγκρούσεις που προκύπτουν 

αναβλύζουν μέσα από τις θρησκευτικές διαφορές της χριστιανικής και μουσουλμανικής 

κοινότητας στην Νιγηρία. Εμβαθύνοντας, ωστόσο διαπιστώνεται πως η πολιτική με την έννοια 

του ελέγχου της εκάστοτε κυβέρνησης αποτελεί την κύρια αιτία των εντάσεων και των 

συγκρούσεων στην περιοχή, το οποίο και επιβεβαιώνεται την περίοδο των εκλογών όπου 

επικρατούν συχνά αναταραχές. (Walker, 2012) Με δεδομένο τον αποτροπιασμό που αισθάνεται 

η συγκεκριμένη σέκτα για τον δυτικό πολιτισμό, τα προϊόντα και τους αντιπροσώπους της και με 

δεδομένη την ισχυρή επιθυμία της να προωθήσει την εκδοχή ενός συντηρητικού, δογματικού 
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Ισλάμ που απειλεί την ύπαρξη του κοσμικού κράτους της Νιγηρίας, φαίνεται πως η σύγκρουση 

παραμένει αναπόφευκτη.  

Ολοκληρώνοντας την παραπάνω εισαγωγή, αξίζει να σημειωθεί ότι στις σελίδες που 

ακολουθούν σκοπός μου είναι να παρουσιαστούν με έναν αναλυτικό τρόπο η οικοδόμηση της 

ταυτότητας της συγκεκριμένης ομάδας από την γέννηση της έως σήμερα όπως επίσης να γίνει 

μια κριτική εκτίμηση της πορείας της στο απώτερο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση 

περιλαμβάνει την παρούσα εισαγωγή, τέσσερα κεφάλαια και τα συμπεράσματα. Στο πρώτο 

κεφάλαιο θα εξεταστεί το ιστορικό υπόβαθρο που οδήγησε στην γέννηση της Μπόκο Χαράμ και 

στην ανάπτυξη της ιδεολογίας της ενώ στο δεύτερο θα εξεταστεί η δομή και η δράση της, όπως 

επίσης και οι διεθνείς συνδέσεις της με άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις. Στο τρίτο κεφάλαιο θα 

παρουσιαστούν οι τρόποι αντιμετώπισης της και ο αντίκτυπος των δράσεων της είτε σε 

περιφερειακό είτε σε διεθνές επίπεδο και τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλυθεί το ζήτημα 

της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Νιγηρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗ 

1.1 ΝΙΓΗΡΙΑ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την εξέλιξη και την ωρίμανση της Μπόκο Χαράμ, 

οφείλουμε πρώτα να κοιτάξουμε το ιστορικό υπόβαθρο του ισλαμικού φονταμενταλισμού που 

οδήγησε στην ισλαμική αναβίωση μέσα από τον επαναπροσδιορισμό των θρησκευτικών 

ταυτοτήτων και την σταδιακή εμφάνιση βίαιων εξεγέρσεων ιδιαίτερα στην βόρεια Νιγηρία. Η 

ανάγνωση του ιστορικού παρελθόντος μπορεί να φανερώσει με ποιο τρόπο το παρελθόν αυτό 

επηρεάζει τις σημερινές πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στην περιοχή. 

Η Νιγηρία αποτελεί μια χώρα που έχει βυθιστεί πολλές φορές σε βίαιες συγκρούσεις και 

εθνο-θρησκευτικές διαφορές. Μέχρι τον 19ο αι. στο βόρειο κομμάτι της επικρατούσαν πόλεις-

κράτη και βασίλεια των οποίων οι ηγεμόνες ανήκαν στην φυλετική ομάδα Χάουσα (Hausa 

ethnic group). Μεταξύ των βασιλείων αυτών κυριαρχούσαν εμφύλιες διαμάχες και πόλεμοι. Η 

εμφάνιση του Ισλάμ στη Νιγηρία τοποθετείται χρονικά τον 15ο αι. όταν ομάδες ελίτ και 

βασιλικές οικογένειες των Χάουσα στρέφονται προς αυτό, σε αντίθεση με την πλειοψηφία του 

πληθυσμού που ακολουθούσε ειδωλολατρικές και παγανιστικές θρησκείες. Το πρόσωπο όμως 

που συνέβαλε απόλυτα στην εξάπλωση του Ισλάμ στη βόρεια Νιγηρία είναι ο Ουσμάν Νταν 

Φόντιο (Usman Dan Fodio). Ο άνθρωπος αυτός, υπέρμαχος του σουνιτικού Ισλάμ, του οποίου η 

επιρροή τοποθετείται χρονικά στην αρχή του 19ου αι., απέκτησε σε ταχύτατο ρυθμό ακόλουθους 

όπως επίσης θρησκευτική και πολιτική εξουσία. Ο Φόντιο άσκησε έντονη πολιτική κριτική στον 

δεσποτισμό των Χάουσα βασιλιάδων και ηγεμόνων, στις υψηλές φορολογίες που επιβάλλονταν 

στους χωρικούς, στην υποδούλωση με την μορφή σκλάβων των μουσουλμάνων αλλά επίσης 

καταδίκασε τον ανεκτικό περιβάλλον απέναντι στην ελεύθερη κατανάλωση αλκοόλ και στην μη 

υποχρέωση των γυναικών να φορούν μαντίλα, το οποίο όπως διακήρυττε ερχόταν σε αντίθεση 

με τους νόμους της Σαρίας. Με τον τρόπο αυτό οι βασιλικές οικογένειες των Χάουσα 

τοποθετήθηκαν στο στόχαστρο του τζιχάντ και ηττήθηκαν μέσα από την έκβαση των λεγόμενων 

Πολέμων των Φουλάνι (Fulani Jihad/ Fulani War) που διήρκησαν πέντε έτη (1804-1808). Ο 

Φόντιο αναδείχθηκε νικητής, έγινε ο πρώτος σουλτάνος ή σεΐχης ιδρύοντας το 1809 το χαλιφάτο  

του Σοκότο (Sokoto Caliphate) και σε όλη την διάρκεια του αιώνα ακολούθησε την τακτική του 

«ιερού πολέμου» επεκτείνοντας την εδαφική κυριαρχία του σε νότο, ανατολή και δύση. 
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Από το χαλιφάτο  του Σοκότο περνάμε το 1900 στην βρετανική αποικιοκρατική περίοδο, 

όταν δημιουργείται το βόρειο και το νότιο νιγηριανό προτεκτοράτο2 υπό τον έλεγχο των 

Βρετανών. Στο βόρειο κομμάτι οι Βρετανοί επέτρεψαν το διοικητικό σύστημα των Φουλάνι να 

διατηρήσει την Σαρία ως το αναγνωρισμένο νομικό σύστημα μέχρι το τέλος της αποικιοκρατίας. 

Όταν ωστόσο η Νιγηρία έγινε ανεξάρτητο κράτος το 1960 οι εθνο-θρησκευτικές αλλά και 

κοινωνικές εντάσεις αυξήθηκαν δραματικά οδηγώντας την χώρα  σε εμφύλιο πόλεμο (1967-70). 

(Comolli, 2015:13-18)  

 

Χάρτης 1 : Νιγηρία. Περίοδος Βρετανικής αποικιοκρατίας 

 

Πηγή εικόνας: (StampWorldHistory, 2015) 

 

                                                           
2Τα Northern Nigeria Protectorate και  Southern Nigeria Protectorate διατηρήθηκαν από το 1900-1914 
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Με αφετηρία το 1960 για την αφρικανική ιστορία η χρονολογία αυτή αποτέλεσε ορόσημο 

ανάδυσης ενός μεγάλου αριθμού νέων κρατών. Ωστόσο πολλά από τα νέα κράτη της Αφρικής 

οδηγήθηκαν σε εσωτερικές συγκρούσεις λόγω του γεγονότος ότι δεν διέθεταν αναπτυγμένες 

οικονομίες ούτε χαρακτηρίζονταν από εθνοτική ομοιογένεια. Η Νιγηρία  είναι μια εξαιρετικά 

μεγάλη χώρα που μέχρι σήμερα διακρίνεται για την εθνοτική πολυμορφία της η οποία θέτει 

εμπόδια στην επιβολή κεντρικής εξουσίας. Οι συγκρούσεις της δεκαετίας του ’60 είχαν πέρα 

από θρησκευτικά και φυλετικά αίτια καθώς οι μουσουλμάνοι, το μεγαλύτερο δηλαδή μέρος του 

πληθυσμού κατοικούσε στο βόρειο τμήμα της χώρας, ο χριστιανικός πληθυσμός ζούσε στα 

νοτιοανατολικά κυρίως στην περιοχή της Μπιάφρας ενώ έντονο δυναμισμό έδειχνε και η φυλή 

των Ίμπο3 (Χατζηβασιλείου, 2001: 396-397) 

Αποτελεί πραγματικότητα πως το κράτος αυτό διχάστηκε και ένα χάσμα δημιουργήθηκε 

ανάμεσα στον βορρά και στο νότο ως προς την διαφορετική οικονομική, πολιτική και 

θρησκευτική πορεία που ακολούθησαν οι δύο πλευρές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 

γεγονός  ότι 12 States/Πολιτείες στον βορρά από τις 36 συνολικά που χωρίζεται η Νιγηρία 

(States of Nigeria) υιοθέτησαν μέχρι το 2001 Ισλαμικό Νόμο.(Comolli, 2015:20) Αξίζει 

επομένως να σημειωθεί πως  μια πληθώρα λόγων από τις ενδο-θρησκευτικές διαφορές εντός της 

μουσουλμανικής κοινότητας μέχρι και την αποδοκιμασία του δυτικού συστήματος εκπαίδευσης 

αλλά και την αμφιλεγόμενη στάση των νιγηριανών αρχών, ευνόησαν την δημιουργία της Μπόκο 

Χαράμ αλλά και της αντοχής της στο πέρασμα του χρόνου. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3 Η Ίγκμπο ή Ίμπο αποτελεί μια εθνοτική ομάδα της Νιγηρίας, η οποία συναντάται ιδίως  στο νοτιονατολικό 

τμήμα της χώρας και είναι κατακερματισμένη σε διάφορες υποομάδες 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%B3%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1
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Χάρτης 2 : Νιγηρία (12 Πολιτείες με Ισλαμικό Νόμο) 

 

Πηγή εικόνας: (ConstitutionNet, 2015) 
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1.2 Η ΕΞΑΡΣΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΥ 

Τα θρησκευτικά (ισλαμικά) ριζοσπαστικά ή/και φονταμενταλιστικά κινήματα ή ομάδες 

επιλέγουν να υπερασπίζονται μια συγκεκριμένη εκδοχή της θρησκευτικής παράδοσης η οποία 

βασίζεται στην θεϊκή θέληση ή ορθότερα στην δική τους ερμηνεία της θεϊκής θέλησης. Στην 

πλειοψηφία τους αντίστοιχες ομάδες που αναδύθηκαν τον 20ο αι. αντέδρασαν στην 

νεωτερικότητα4, την εκκοσμίκευση και ως επακόλουθο την ηθική απαλλοτρίωση που έφερε «η 

Δύση». Στόχος τους αποτέλεσε και αποτελεί η αποκατάσταση μιας ισλαμικής, θεοκρατικής 

κοινωνίας. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως η ετυμολογία της λέξης φονταμενταλισμός 5 

υποδηλώνει αντιπροσωπευτικά την ύψιστη και πρωταρχική επιδίωξη των ακραίων αυτών 

ισλαμιστικών οργανώσεων, δηλαδή την επιταγή για επιστροφή στις «ρίζες», στην αναβίωση 

μιας προϋπάρχουσας, καθιερωμένης κατάστασης, η οποία εκλαμβάνεται ως η ιδανική διότι 

συμβαδίζει με τις ριζοσπαστικές και εξτρεμιστικές τάσεις της εκάστοτε ομάδας/οργάνωσης. 

Στην περιοχή της βόρειας Νιγηρίας, πριν από την επίσημη ίδρυση της Μπόκο Χαράμ το 

2002, αναδύθηκαν διάφορες  ισλαμικές, στρατιωτικές ή μη, λιγότερο ή περισσότερο 

ριζοσπαστικές ομάδες/κινήματα όπως τα: το Daawa movement, το Zakzaky’s Islamic Movement 

of Nigeria (IMN), η Yan Izala, το Maitatsine movement. Συγκεκριμένα στην πόλη Maiduguri 

όπου ιδρύθηκε η Μπόκο Χαράμ, σε όλη την δεκαετία του ’70 είχε ανθίσει η ισλαμιστική σέκτα 

με το όνομα Izala, η οποία διακήρυττε την επιστροφή στον αγνό τρόπο ζωής του ισλάμ και 

αποδοκίμαζε την απληστία των νιγηριανών πολιτικών αρχηγών. (Perry, 2014:51).  Παράλληλα,  

στα  τέλη της δεκαετίας του 1970 με αρχές του 1980, πραγματοποιήθηκαν  σημαντικές 

«ισλαμικές» εξεγέρσεις από το ισλαμικό κίνημα «Maitasine» και αργότερα από 

το «Yan Tatsme» στη βόρεια Νιγηρία, με αποκορύφωμα  

την αναζωπύρωση της θρησκευτικής βίας τη δεκαετία του 1980 λόγω του θανάτου του ηγέτη 

                                                           
4 Ο όρος «νεωτερικότητα» είναι κάπως αμφιλεγόμενος. Πιστεύεται ότι ο κόσμος μας είναι χωρισμένος σε 

εκείνους που βρίσκονται και βιώνουν τον νεωτερισμό και σε εκείνους που βρίσκονται ακόμα σε προνεωτερική 

φάση. Οι πρώτοι θεωρούνται παραγωγοί πολιτισμού ενώ οι προνεωτερικοί απλώς ακολουθούν. (Μαμντάνι, 

2006:40) 
5 Ετυμολογικά ο όρος ριζοσπαστισμός (από την γαλλική radicalisme) εκφράζει την προσπάθεια ρήξης με το 

κατεστημένο και την προώθηση ριζικών αλλαγών στην κοινωνία ή την πολιτική μέσω αδιάλλακτων και 

αποφασιστικών πρακτικών. 

Ετυμολογικά ο όρος εξτρεμισμός (από την γαλλική  extrémisme) αναφέρεται στην υποστήριξη και την 

εφαρμογή ακραίων ιδεολογιών, ιδίως στην πολιτική και την θρησκεία. 

Ετυμολογικά ο όρος φονταμενταλισμός ( από την αγγλική fundamentalism) έχει συνήθως θρησκευτική χροιά 

και εκφράζει τάσεις προσκόλλησης και επιστροφής σε μια ακραία και συντηρητική εκδοχή μιας θρησκείας  και 

τάσεις αντίστασης σε κάθε ενδεχόμενη αλλαγή. Ο όρος προέρχεται από το λατινικό «fundus» που σημαίνει 

θεμέλιο/βάση για αυτό και αποδίδεται σπανιότερα και ως θεμελιοκρατία.  

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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του «Maitasine». (Osaretin,2015:11) Σχετικά με τις ρίζες της Μπόκο Χαράμ υποστηρίζεται ότι 

η προέλευσή της ξεκινάει ήδη από το 1995 στο κίνημα «Sahaba» με αρχηγό τον Abubakar 

Lawan. Ο Yusuf, ο ιδρυτής της Μπόκο Χαράμ, αργότερα αναδιοργάνωσε τη Sahaba και άλλαξε 

το όνομά της το 2002, ιδρύοντας κατά αυτόν τον τρόπο την δική του σέχτα. (Falode,2016:43) 

Μελετώντας επομένως το ιστορικό βάθος της Νιγηρίας γίνεται αντιληπτό πως η Μπόκο Χαράμ 

δεν είναι μια οργάνωση που προέκυψε ξαφνικά μέσα στον χρόνο. Αντιθέτως, ομάδες πριν από 

αυτήν, με συγγενικές θα μπορούσαμε να πούμε ιδεολογίες είχαν ήδη καλλιεργήσει και 

προετοιμάσει το έδαφος πριν την εμφάνιση της. 

Ο κοινός παράγοντας ανάμεσα σε αυτές τις ισλαμιστικές ομάδες/οργανώσεις με 

στρατιωτική κατά κύριο λόγο δράση αποτέλεσε η δριμεία κριτική που άσκησαν στην κρατική 

εξουσία ως διεφθαρμένη, άδικη και ανίκανη να επιλύσει τα κοινωνικά και οικονομικά 

προβλήματα. Παράλληλα αποδοκίμασαν και απέρριψαν τις «δυτικές αξίες» οι οποίες όπως 

υποστήριξαν οδήγησαν την κοινωνία να ασπαστεί την εκκοσμίκευση με αποτέλεσμα να 

απομακρυνθεί από τις αρχές που διακηρύττει το  Ισλάμ. Η λύση απέναντι στην διαφθορά και την 

κοινωνική χαλαρότητα θα ερχόταν μόνο μέσα από την αυστηρή επιβολή ισλαμικού νόμου με 

βάση την Σαρία. (Comolli, 2015:42) 

Στην περίπτωση της Νιγηρίας η έξαρση του ισλαμικού ριζοσπαστισμού βρήκε πρόσφορο 

έδαφος πατώντας πάνω στα προβλήματα που αντιμετώπιζε η χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα 

όπως οι ενδο-φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές και πολιτικές εντάσεις, το χάσμα ανάμεσα στον 

βορρά και τον νότο αλλά και η έλλειψη κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Φυσικά, η 

ανάπτυξη των φονταμενταλιστικών ομάδων δεν πρέπει να ταυτίζεται γεωγραφικά μόνο με την 

Αφρική ή τις χώρες της Μέσης Ανατολής, ωστόσο το ιστορικό υπόβαθρο που βλέπουμε στην 

Νιγηρία, τα κενά εξουσίας που δημιουργούνται σε κάποια άλλα κράτη ύστερα από περίοδο 

πολέμων, ή  η έλλειψη ισχυρού κρατικού κορμού μπορούν να αποτελέσουν ευνοϊκούς 

παράγοντες για την γέννηση και την ισχυροποίηση τέτοιων ομάδων. 
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1.3 Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΟΚΟ ΧΑΡΑΜ 

Η Μπόκο Χαράμ αποτελεί μια βίαιη, σουνιτική, τζιχαντιστική ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 

2002 στην πόλη Maiduguri της Πολιτείας Borno στην βορειοανατολική Νιγηρία από τον 

Mohammed Yusuf. Ο Yusuf υποστήριζε την απομάκρυνση από ότι αντιλαμβανόταν ο ίδιος ως 

διεφθαρμένο και αντι-ισλαμικό στην νιγηριανή κοινωνία. Είχε τελέσει μάλιστα, κατά την 

δεκαετία του 1990 αρχηγός και σε μια ακόμα σαλαφιστική ομάδα ενώ εμπνεύστηκε την 

ευρύτερη ιδεολογία του από τον  Ibn Taymiyyah, έναν ακαδημαϊκό του 14ου αι. με πολλές 

φονταμενταλιστικές απόψεις. (Pate, 2014) Το όνομα «Boko Haram» προέρχεται από έναν 

συνδυασμό της Χάουσας 6 και της αραβικής γλώσσας. «Boko» στην Χάουσα σημαίνει δυτική 

εκπαίδευση ενώ η λέξη «Haram» μεταφράζεται στην αραβική γλώσσα ως αμαρτωλός ή 

απαγορευμένος. Αποτελεί επίσης ένα κωδικό όνομα που αναφέρεται στο μακροσκελές όνομα 

της ομάδας  ως  Jamā'at Ahl as-Sunnah lid-Da'wah wa'l-Jihād  (The Group of the People of 

Sunnah for Preaching and Jihad/ Struggle). (Iyekekpolo, 2016) Συνοπτικά, το όνομα 

μεταφράζεται ως «η δυτική εκπαίδευση είναι απαγορευμένη/αμαρτωλή». 

Η γέννηση της οργάνωσης αυτής μπορεί να εξηγηθεί μέσα από το ιστορικό παρελθόν και 

παρόν του κράτους αυτού. Οι  παράγοντες που  έχουν οδηγήσει στην ριζοσπαστικοποίηση 

τμημάτων του πληθυσμού της βόρειας Νιγηρίας, μπορούν να χωριστούν σε τέσσερα βασικά 

επίπεδα που αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους : θρησκευτικό και κοινωνικό, πολιτικό και 

οικονομικό. Σε θρησκευτικό επίπεδο η χώρα είναι διαιρεμένη κυρίως σε χριστιανούς και 

μουσουλμάνους. Μετά την ανεξαρτητοποίηση της το 1960 από την Βρετανική Αυτοκρατορία, 

εμφανίζεται μια Νιγηρία ενιαία σε διοικητικό επίπεδο αλλά στην πραγματικότητα είναι 

διασπασμένη θρησκευτικά και κοινωνικά σε δύο τμήματα: στον φτωχό μουσουλμανικό βορρά 

και στον πλούσιο χριστιανικό νότο. 

 Σε πολιτικό  επίπεδο, η παραπάνω διαίρεση οδήγησε  την Νιγηρία λίγα χρόνια έπειτα από 

την ανεξαρτητοποίηση της σε εμφύλιο πόλεμο (γνωστός και ως Πόλεμος της Μπιάφρας) από το 

1967 έως το 1970. Ακολούθησαν μια σειρά από στρατιωτικά πραξικοπήματα και οξύτατες 

κατηγορίες για ευρύτερη διαφθορά του πολιτικού συστήματος. Ενδιαφέρον αποτελεί μάλιστα το 

                                                           
6 «Η γλώσσα Χάουσα (Hausa) είναι γλώσσα της Αφρικής. Ανήκει στην οικογένεια των Αφροασιατικών 

γλωσσών. Ομιλείται κυρίως από τους Χάουσα, κυρίως στον Νίγηρα και στη Βόρεια Νιγηρία. Είναι μία από τις 

γλώσσες που ομιλούνται περισσότερο στον κόσμο, καθώς αριθμεί περίπου 24 εκατ. ομιλητών ως μητρική γλώσσα 

και άλλα 15 εκατ. ως δεύτερη γλώσσα.» 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%B3%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%B3%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1
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γεγονός ότι «με την επιστροφή της δημοκρατίας το 1999, το ίδιο έτος η Σαρία (ο 

μουσουλμανικός νομικός κώδικας) εισάγεται στο νομικό-δικαστικό σύστημα 12 πολιτειών 

(States)7 στην βόρειο-ανατολική Νιγηρία». (Osaretin,2015:12) Συνεπώς, η αποτυχία των 

διαδοχικών κυβερνήσεων της Νιγηρίας να περιορίσουν τη διαφθορά, να δημιουργήσουν 

οικονομικές ευκαιρίες και να θεσπίσουν πολιτικές που θα κάμπτουν τις διαφορές  Βορρά και 

Νότου επέτρεψαν την  άνοδο της Μπόκο Χαράμ.  

Τέλος, σε οικονομικό επίπεδο η Νιγηρία δεν έχει κατορθώσει ακόμα να μεταφράσει τους 

υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της σε ευημερία για τους πολίτες της. Είναι μια χώρα που διαθέτει 

αποθέματα πετρελαίου και έχει τη μεγαλύτερη οικονομία στην Αφρική με ένα από τα 

υψηλότερα ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης στον κόσμο κατά μέσο όρο 7,4%. Ωστόσο,   η 

φτώχεια αγγίζει το  33,1%  συνοδευόμενη από υψηλό ποσοστό ανεργίας (στοιχεία Παγκόσμιας 

Τράπεζας, 2014). Το πρόβλημα έγκειται στο ότι η μεγάλη συγκέντρωση του πλούτου βρίσκεται 

στα χέρια λίγων στον νότο. Αν συνδέσουμε τους παραπάνω παράγοντες της φτώχειας και της 

ανεργίας στον βορρά (όπου τα ποσοστά είναι υψηλότερα) με την έλλειψη εκπαίδευσης, τη 

σχετική έλλειψη ευκαιριών και τον υψηλό πληθυσμό των νέων, μπορούμε να υποθέσουμε γιατί 

η βόρεια Νιγηρία θεωρείται πεδίο στρατολόγησης και αναπαραγωγής μελών της οργάνωσης. 

(Osaretin,2015:16-18 ) 

Ο ιδρυτής της Μπόκο Χαράμ, ο Mohammed Yusuf αποτέλεσε και αρχηγός της ομάδας 

από το 2002 έως το 2009. Το χρονικό διάστημα μεταξύ 2004-2008, η σέκτα αυτή 

πραγματοποίησε περιορισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που στόχευαν κυρίως κρατικές 

δυνάμεις ασφαλείας. Ωστόσο, αυτό το διάστημα θεωρείται καθοριστικό για την μετέπειτα 

πορεία της οργάνωσης, διότι ο Yusuf ως ιδρυτής κατόρθωσε να εδραιώσει την ρητορική και την 

ιδεολογία της ομάδας, αύξησε την φήμη της, αποκτώντας έτσι πιστούς οπαδούς και ακόλουθους. 

(Comolli, 2015:51-59) Τον Ιούλιο του 2009 πραγματοποιήθηκαν μεγάλης κλίμακας αναταραχές 

που ξεκίνησαν από το Bauchi και εξαπλώθηκαν στις υπόλοιπες πολιτείες Borno, Kano και Yobe. 

Απώλειες υπήρξαν και από τις δύο πλευρές με θύματα εκατοντάδες αστυνομικούς και  

περισσότερα από 700 μέλη της οργάνωσης. Η εξέγερση τέλειωσε όταν η αστυνομία συνέλαβε 

τον ηγέτη της ομάδας, ο οποίος αργότερα πέθανε υπό την κράτηση της αστυνομίας. Σύμφωνα με 

                                                           
7  Τα States είναι τα εξής: Zamfara, Kano, Sokoto,  Katsina, Bauchi, Borno,  Jigawa, Kebbi , Yobe,   Kaduna,  

Niger και  Gombe State 
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τις αρχές, πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της απόπειρας απόδρασης του, ενώ η Μπόκο Χαράμ 

ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για καθαρή εκτέλεση. Μετά τον θάνατο του, από τον Αύγουστο του 

2009 μέχρι τον Απρίλιο του 2010 κυριαρχούσε η εικόνα πως η Μπόκο Χαράμ είχε διαλυθεί.  

Ωστόσο, μια ομάδα όπως αυτή η οποία επένδυσε στο να δημιουργήσει γερές βάσεις, δεν 

ήταν τόσο εύκολο να διαλυθεί ολοκληρωτικά. Σύντομα, τον  Ιούλιο του 2010, η οργάνωση 

αναμετέδωσε ένα βίντεο στο οποίο ο Abubakar Shekau δήλωσε ότι αναλαμβάνει τα ηνία της 

ομάδας. Κατά την διάρκεια της αρχηγίας του η οργάνωση έγινε βιαιότερη, κατά κάποιο βαθμό 

ισχυρότερη και γνωστή πλέον στο δυτικό κόσμο, ύστερα από συγκεκριμένες επιθέσεις. (CNN 

Library, 2017) Στις  3 Αυγούστου του 2016 το  ISIS, στο οποίο η Μπόκο Χαράμ έχει δηλώσει 

υποταγή από το 2015 ανακοίνωσε ότι η οργάνωση αποκτά νέο αρχηγό, τον Sheikh Abu Musab 

al-Barnawi, ο οποίος  είναι ο γιος του Mohammed Yusuf, ιδρυτή της ομάδας. Αμέσως μετά από 

αυτήν την ανακοίνωση, ο Shekau αναμετέδωσε έναν ηχητικό μήνυμα ισχυριζόμενος ότι 

εξακολουθεί να διατηρεί την εξουσία του, αλλά πλέον επέστρεψε στον τίτλο του  «Ιμάμη». 

Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα, κατηγόρησε τον al-Barnawi ότι «χειραγώγησε» το «Ισλαμικό 

Κράτος» για να τον αντικαταστήσει. (Zenn, 2016)  Ο al-Barnawi όπως ο πατέρας του, φαίνεται 

να είναι λιγότερο ακραίος, πάντα συγκριτικά με τον Shekau, στην ερμηνεία της σαρίας για το 

ποιος θεωρείται άπιστος και οφείλει να πεθάνει στο όνομα του Ισλάμ.  Ωστόσο, η τακτική και οι 

επιλογές που θα ακολουθήσει σαν νέος αρχηγός θα φανερώσουν μελλοντικά εάν αυτή η εξέλιξη 

στην αρχηγία της οργάνωσης θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα και διχασμό στο 

εσωτερικό της ή αντίθετα να την ισχυροποιήσει.  

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε πως η Μπόκο Χαράμ ξεκίνησε ως μια 

σουνιτική σέχτα που επιθυμούσε την επιβολή ισλαμικού νόμου σε όλη την επικράτεια της 

Νιγηρίας. Μετεξελίχθηκε σε μια σαλαφιστική οργάνωση τζιχαντιστών από το 2009 με την 

ανάληψη της διοίκησης από τον Abubakar Shekau ο οποίος ήταν επηρεασμένος από τις 

υπερσυντηρητικές θέσεις του Γουαχαμπισμού. Η οργάνωση εναντιώνεται στον εκδυτικισμό της 

κοινωνίας και στη συγκέντρωση του πλούτου της χώρας κυρίως στα χέρια της χριστιανικής ελίτ. 

Τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της δήλωσε σύμμαχος της Αλ-Κάιντα, αλλά πλέον έχει κηρύξει 

πίστη στους  τζιχαντιστές του ISIS. 
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1.4 ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ  ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια προσπάθεια να κατανοήσουμε καλύτερα τα προφίλ των 

μελών της οργάνωσης και τους λόγους που κρύβονται πίσω από τη ριζοσπαστικοποίηση τους. 

Με άλλα λόγια, τί κάνει ένα άτομο να ξεχωρίζει τον εαυτό του από τους άλλους και να επιλέγει 

μια πορεία βίας και συγκρούσεων και κατά πόσο μπορούμε να θεωρήσουμε υπεύθυνες τις 

κοινωνικές συνθήκες σε αυτήν του την προσωπική επιλογή; 

Προφίλ 

Σχετικά με το αριθμητικό μέγεθος της οργάνωσης, ο ακριβής αριθμός των μελών της 

παραμένει άγνωστος, αλλά εκτιμάται ότι αποτελείται από τουλάχιστον 15.000 άτομα. 

(Amnesty.org, 2015) 

Τα μέλη της Μπόκο Χαράμ προέρχονται από ποικίλα οικονομικά, εθνοτικά και 

εκπαιδευτικά υπόβαθρα. Στην οργάνωση εντάσσονται άτομα φτωχά και άλλα που είναι 

ευκατάστατα, άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε κοσμικά σχολεία 

και άλλα που παρακολούθησαν κάποιο είδος ισλαμικής εκπαίδευσης ενώ κάποια από αυτά 

ανήκουν σε διαφορετικές εθνοτικές ομάδες. Ορισμένα μέλη ήταν δημοφιλή και σεβαστά πριν 

την ένταξη τους στην οργάνωση, ενώ άλλα ζούσαν στο περιθώριο της κοινωνίας. Ωστόσο όλα 

τα μέλη εμφανίζουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, την πίστη τους στο Ισλάμ. Η θρησκεία αποτελεί 

το μοναδικό και πρωταρχικό στόχο για μερικούς, ενώ για άλλους το πρόσχημα πίσω από το 

οποίο κρύβονται διαφορετικά κίνητρα. (MERCY CORPS, 2016:11) 

Κίνητρα 

Πολλοί αναλυτές προσπάθησαν να κατανοήσουν τα κίνητρα των ανδρών αυτών. Τί 

παρακινεί λοιπόν νέους ηλικιακά άνδρες να στραφούν στην συγκεκριμένη, εξτρεμιστική 

οργάνωση; Η απάντηση στο ερώτημα έχει πέντε βασικές διαστάσεις: α) το θρησκευτικό 

στοιχείο, β) ιδεολογικούς λόγους, με την έννοια του αντι-δυτικού συναισθήματος και της 

απέχθειας απέναντι στην εκκοσμίκευση του κράτους, γ) συμμετοχή στην σέχτα λόγω 

προηγούμενης θυματοποίησης από το Νιγηριανό στρατό, ο οποίος έχει  συχνά κατηγορηθεί για 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δ) χρηματικά κίνητρα,  ε) επιρροές από τα άμεσο 

κοινωνικό περιβάλλον και ζ) έμμεσο αποτέλεσμα της φτώχειας και του εκπαιδευτικού 

συστήματος. (Pate, 2014:16-17)  
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Όσο αφορά το τελευταίο κίνητρο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Νιγηρία έχει στατιστικά τον 

υψηλότερο αριθμό παιδιών που δεν λαμβάνουν πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ιδιαίτερα στον βορρά 

κυριαρχούν κατά πλειοψηφία ισλαμικά σχολεία, μη επίσημα και μη αναγνωρισμένα από το 

κράτος. Σε αυτά, τα παιδιά δεν λαμβάνουν καθόλου εκπαίδευση παρά μόνο αποστηθίζουν μέρη 

του κορανίου χωρίς να διδάσκονται και να κατανοούν το νόημα της αραβικής γλώσσας. Το 

πρόβλημα έγκειται στο γεγονός πως οι νέοι αυτοί μεγαλώνοντας και αδυνατώντας να εργαστούν, 

είναι πολύ πιθανό να στρατολογηθούν από την Μπόκο Χαράμ. (Comolli, 2015:71-72) Εκτός  

όμως από το υψηλό ποσοστό φτώχειας, ανεργίας, μαζί με τα άλλα κοινωνικοοικονομικά 

προβλήματα που μπορούν να συμβάλλουν στην ριζοσπαστικοποίηση του ατόμου, δεν πρέπει να 

παραβλέψουμε τις τακτικές εξαναγκασμού και εκφοβισμού στην στρατολόγηση των νέων 

«μαχητών». Η  οργάνωση, στις επιδρομές της ενάντια σε πόλεις και χωριά, έχει συχνά απαγάγει 

άτομα, κυρίως παιδιά και γυναίκες, που αργότερα αναγκάστηκαν να υποστηρίξουν ή να 

πολεμήσουν υπέρ της ομάδας. (Pate, 2014:16-17) 

Ο ρόλος της θρησκείας συχνά προβάλλεται ως ο πρωταρχικός λόγος ένταξης στην 

οργάνωση. Όντως, αν δούμε την Μπόκο Χαράμ ως μια ολότητα, στόχος της είναι επιβολή της 

σαρίας στο νιγηριανό κράτος. Νέα μέλη μπορούν εύκολα να χειραγωγηθούν και να πιστέψουν 

ότι με την προσχώρησή τους στην οργάνωση θα έρθουν σε επαφή με το αληθινό και καθαρό 

Ισλάμ, όπως ορίζει το Κοράνι και οι διδασκαλίες του Προφήτη. Ωστόσο το θρησκευτικό κίνητρο 

δεν θεωρείται από όλους ο βασικός παράγοντας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια έρευνα που διεξάχθηκε σε μια ομάδα νιγηριανών 

πολιτών οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν το ερώτημα, ποια θεωρούν ότι είναι τα κίνητρα 

ένταξης στην οργάνωση. Η ανάλυση των ευρημάτων της μελέτης  συμβάλλει στη γνώση μας 

σχετικά με τις πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές προτιμήσεις των ατόμων που εμπλέκονται σε 

αυτήν, καθώς έδειξε ότι κυριαρχεί η αντίληψη ότι τα οικονομικά κίνητρα και όχι η θρησκεία, 

αποτελούν το βασικό κίνητρο για τη συμμετοχή στην Μπόκο Χαράμ.  

Τα τρία βασικά κίνητρα σύμφωνα με τους ερωτηθέντες είναι τα εξής: Από τους 1607 

ερωτηθέντες, οι 329 (20,47%), ένα σημαντικό ποσοστό κατέταξε στην πρώτη θέση την επιλογή 

ότι  το κάνουν επειδή «θέλουν να κερδίσουν χρήματα» ενώ επιπλέον  239 (16,15%) και 198 

(16,27%) ερωτηθέντες το κατέταξαν στη δεύτερη θέση και τρίτη θέση, αντίστοιχα. Ακολουθεί η 

αντίληψη με 264 (16,43%) ερωτηθέντες, να υποστηρίζουν πως τα μέλη θέλουν  πρωταρχικά να 
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«ανήκουν σε μια ομάδα» ενώ 186 ερωτηθέντες  κατέταξαν ως πρώτη επιλογή ότι  «θέλουν να 

γίνουν σεβαστοί». Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στην 

έρευνα.8(Ewi and Salifu, 2017:3) 

 

Πηγή εικόνας: Institute for Security Studies. (Ewi and Salifu, 2017:5) 

 

 

                                                           
8 Η έρευνα παρουσιάζεται σε ένα policy brief που πραγματοποιήθηκε από το «Institute for Security Studies» 

με τίτλο : «Financial incentives, not religion, is a main driver for individuals who are recruited to Boko Haram» 
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Συμπερασματικά, όπως πολύ σωστά παρατηρεί η Comolli, η απάντηση στο ουσιώδες 

ερώτημα γιατί οι άνθρωποι οδηγούνται σε βίαιες, ριζοσπαστικές ομάδες βρίσκεται στον 

συνδυασμό όλων των παραπάνω λόγων. «Η ακραία θρησκευτική ιδεολογία αποτελεί σίγουρα τη 

κινητήριο δύναμη και το πιο συνηθισμένο χαρακτηριστικό (των μελών) της ομάδας. Ωστόσο, 

κάτω από τον θρησκευτικό μανδύα, οικονομικά και εγκληματικά κίνητρα, προσωπικά και 

πολιτικά συμφέροντα μπορούν να κατευθύνουν την βία σε ατομικό επίπεδο. Αν μάλιστα μέσα σε 

αυτά προσθέσουμε χρηματικά οφέλη, η ιδεολογία γίνεται περισσότερο ελκυστική». (Comolli, 

2015:77-78) 
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1.5 ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΠΟΚΟ ΧΑΡΑΜ 

Η Μπόκο Χαράμ επιθυμεί την επιβολή ισλαμικού νόμου σε όλη την Νιγηρία. Η ερμηνεία 

της Σαρίας από τα μέλη της γίνεται στην ακραία, σαλαφιστική μορφή της. Η οργάνωση έχει 

υποστηρίξει από την γέννηση της έως σήμερα πως το βόρειο κομμάτι της χώρας, στο οποίο 

κυριαρχεί το μουσουλμανικό στοιχείο, έχει καταληφθεί από διεφθαρμένους και «ψεύτικους» 

μουσουλμάνους λόγω των ξενικών και δυτικών προτύπων που υιοθετήθηκαν από το κράτος και 

την κοινωνία. Έχοντας ως βάση αυτήν την φονταμενταλιστική ιδέα της επιστροφής στο γνήσιο 

ισλάμ, δραστηριοποιείται συχνά εναντίον του κράτους και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που 

βασίζονται σε δυτικά μοντέλα. Κύριος στόχος είναι η αλλαγή των πολιτικών ηγετών της χώρας 

και η απαλλαγή των δυτικών στοιχείων από την εκπαίδευση (Start.umd.edu, 2015). 

Ωστόσο, η ρητορική της ομάδας περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από το μίσος προς τις 

δυτικές αξίες και επιρροές. Η θρησκευτική της ιδεολογία συνοψίζεται σε δυο κύρια σημεία. 

Πρώτον, υπάρχει ένας θρησκευτικός αποκλεισμός που απορρίπτει όλα τα υπόλοιπα συστήματα 

αξιών, μέσα στα οποία εντάσσονται και οι διαφορετικές ερμηνείες του Ισλάμ. Αυτός ο 

αποκλεισμός αναγκάζει τους μουσουλμάνους να διαλέξουν ανάμεσα στο «γνήσιο» Ισλάμ και σε 

όλες τις υπόλοιπες πρακτικές που θεωρούνται αντι- ισλαμικές, όπως το δημοκρατικό καθεστώς, 

ο συνταγματισμός και η δυτική εκπαίδευση. Δεύτερον, η οργάνωση βασίζει την ιδεολογία της 

στην ιδέα της αντίδρασης σε μια ιστορία διώξεων εναντίον των μουσουλμάνων στη Νιγηρία. 

Θεωρεί συνεπώς την προσπάθεια του κράτους να την καταστείλει ως μια τέτοια μορφή δίωξης. 

Η Μπόκο Χαράμ έχει επομένως επινοήσει ένα αφήγημα για το τι σημαίνει να είσαι «γνήσιος» 

μουσουλμάνος στη Νιγηρία και πατάει πάνω σε αυτό, δικαιολογώντας όλες τις βιαιότητες που 

διαπράττει. (Thurston, 2016:5-6) 

Ο ιδρυτής της οργάνωσης, Yusuf είχε πραγματοποιήσει μια σειρά ομιλιών σε κασέτες και 

dvd τα οποία κυκλοφόρησαν στις βορειοανατολικές πολιτείες. Έχει ειπωθεί από διάφορους 

αναλυτές πως τα κηρύγματα του δεν προβάλλαν την βία. Τουλάχιστον όχι τόσο όσο του 

μετέπειτα αρχηγού της οργάνωσης, Shekau. Ωστόσο αυτό δεν ισχύει καθώς ήδη από το 2006 

καλλιεργούσε μια βίαιη ιδεολογία. Μέσα από τις ομιλίες του καλούσε τους μουσουλμάνους να 

διαπράξουν Τζιχαντ/να ξεκινήσουν «Ιερό Πόλεμο» («come to Jihad»): «Αυτό που 

αντιμετωπίζουμε τώρα είναι μια νέα καταστροφή όπως αυτή για την οποία μας είχε 

προειδοποιήσει ο Αλλάχ. Στην βόρεια Νιγηρία υπάρχουν πολλές καταστροφές όπως ο 
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οργανωμένος πόλεμος εναντίον των μουσουλμάνων από την χριστιανική ομάδα στη Νιγηρία, με 

την βοήθεια της άπιστης κυβέρνησης αυτής της χώρας.» «Αυτοί οι (εννοεί «ψεύτικοι») 

μουσουλμάνοι είναι οι πραγματικοί μας εχθροί.» Σε άλλο λόγο του υποστήριξε: «Αν οι 

μουσουλμάνοι σταματήσουν να διεξάγουν Τζιχαντ γίνονται αδύναμοι και αποδέχονται τους 

νόμους των απίστων, τότε θα επικρατήσει το χάος σε αυτή τη γη και μεγάλη διαφθορά όπως 

αυτή που υπάρχει τώρα. Οι άπιστοι από την άλλη μεριά θα συνεχίσουν να κατέχουν την γη των 

μουσουλμάνων. Εξαιτίας αυτού ο Αλλάχ διέταξε τους μουσουλμάνους να είναι 

προετοιμασμένοι.» Το 2009, λίγο πριν τις αναταραχές που οδήγησαν στην σύλληψη και τον 

θάνατο του είχε πει στους ακόλουθους του: «Το Τζιχάντ και οι Τζιχαντιστές θα ανταμειφθούν 

από τον Αλλάχ. Η ανταμοιβή τους θα είναι η νίκη τους εναντίον των εχθρών τους… το Τζιχάντ 

δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τις δράσεις φύλαξης, προστασίας και μαρτυρικής θυσίας. 

Το Ισλάμ χρειάζεται τα σώματα σας και τα χρήματα σας.» (Walker, 2016: 141-149) 

Συμπερασματικά, οι ιδέες της  Μπόκο Χαράμ έχουν περιορισμένη απήχηση, αλλά γερές 

βάσεις στην νιγηριανή κοινωνία. Η οργάνωση έχει συνδυάσει την σαλαφιστική και την 

τζιχαντιστική ιδεολογία και μέσα από το παραπάνω ιδεολογικό πρίσμα βλέπει την τοπική 

πολιτική ιστορία, τις δια-θρησκευτικές συγκρούσεις στην χώρα και την «πάλη» της με τις 

στρατιωτικές δυνάμεις. (Thurston, 2016:28) Η ομάδα υποστηρίζει πως τελικός σκοπός της είναι 

η επιβολή ισλαμικού νόμου στην χώρα, ωστόσο οι πράξεις της δείχνουν πως τρέφεται μέσα από 

την ιδέα της μόνιμης «πάλης» με τους «απίστους» ενώ φαίνεται να αναπαράγει συνεχώς το 

αφήγημα της θυματοποίησης της από το κράτος, που συμβολίζει το «ψεύτικο» Ισλαμ. 
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1.6 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΠΟΚΟ ΧΑΡΑΜ 

Έχοντας ως βάση την φονταμενταλιστική, τζιχαντιστική ιδεολογία οι τακτικές που 

ακολουθεί περιλαμβάνουν επιθέσεις, απαγωγές, δολοφονίες, ληστείες, ομηρίες και χρήση 

βομβιστών αυτοκτονίας. Έχει  επίσης εμπλακεί σε συγκρούσεις με σώματα ασφαλείας κυρίως 

στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας και έχει συνεργαστεί με άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις όπως  

την Αλ Κάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ (AQIM) η οποία και εικάζεται πως «βοήθησε» την 

Μπόκο Χαράμ να αναπτύξει τακτικές που περιλαμβάνουν εκρηκτικά και βόμβες. Καθώς η 

οργάνωση έχει αναπτυχθεί και έχει αυξήσει την δύναμη της τα τελευταία χρόνια, έχει 

παράλληλα επεκτείνει τη σφαίρα των δραστηριοτήτων της και σε γειτονικά κράτη, διεξάγοντας 

επιχειρήσεις στο Καμερούν και τον Νίγηρα κυρίως κοντά στις περιοχές των συνόρων με την 

Νιγηρία. Η ομάδα στοχεύει τους πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες της χώρας τους οποίους 

θεωρεί ιδεολογικά αντίθετους με την δική της φονταμενταλιστική ρητορική. Επίσης, σε 

ευρύτερο επίπεδο πραγματοποιεί επιθέσεις σε διάφορα μέρη όπως  αγορές,  πανεπιστήμια, 

σχολεία, θέατρα κλπ. (Mackenzie Institute, 2015) 

Η επιλογή των στόχων βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την ιδεολογία της οργάνωσης. Η 

οργάνωση στοχεύει και μουσουλμάνους και χριστιανούς, καθώς  οι περισσότερες επιθέσεις δεν 

βασίζονται στη θρησκεία των θυμάτων. Πιθανός στόχος γίνεται αυτόματα  όποιος θεωρείται ότι 

υποστηρίζει τις κρατικές αρχές είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, πολιτικοί ή θρησκευτικοί ηγέτες, 

φιλοκυβερνητικές ένοπλες ομάδες, είτε απλοί πολίτες. (Amnesty.org, 2015) Η Μπόκο Χαράμ 

ξεκίνησε ουσιαστικά ως «κίνημα» εναντίον της εξουσίας του κοσμικού κράτους της Νιγηρίας. 

Με την πάροδο του χρόνου, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις τρομοκρατικές ομάδες  άρχισαν 

να στοχοποιούν οποιονδήποτε δεν υποστήριζε την ομάδα, θεωρώντας τους «άπιστους», 

ανεξάρτητα από τη θρησκεία τους. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνής Αμνηστίας του ΟΗΕ οι περισσότερες επιδρομές 

πραγματοποιούνται στις Πολιτείες Borno και Yobe. Κατά τη διάρκεια αυτών, μέλη της 

οργάνωσης κατευθύνονται όλοι μαζί με μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα και φορτηγά σε κάποια 

κοινότητα και πραγματοποιούν την επίθεση τους. Συνήθως, πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, 

υποχρεώνοντας τους κατοίκους να συγκεντρωθούν σε ένα σημείο. Είτε πυροβολούν όλους τους 

άνδρες που βρίσκονται σε ηλικία μάχης, είτε απλώς στοχεύουν εκείνους που πιστεύουν ότι 

έχουν δεσμούς με την κυβέρνηση ή το στρατό. Συχνή πρακτική τους είναι να απαγάγουν 
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ανύπαντρες γυναίκες και κορίτσια, όπως έκαναν τον Απρίλιο του 2014 όταν απήγαγαν 276 

μαθήτριες από το σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κοριτσιών της πόλης Chibok. Η 

οργάνωση έχει επίσης κάψει και καταστρέψει σχολικά κτίρια και  έχει σκοτώσει δασκάλους και 

παιδιά σε επιθέσεις της σε βορειοανατολικές περιοχές. Πολλά σχολεία αναγκάστηκαν να 

κλείσουν ως αποτέλεσμα αυτών των επιθέσεων. Έχει επίσης εξαναγκάσει γυναίκες και κορίτσια 

να παντρευτούν με τα μέλη της και έχει στρατολογήσει και χρησιμοποιήσει παιδιά ως 

«στρατιώτες». (Amnesty.org, 2015). 

Τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να έχει προσθέσει στις μόνιμες πρακτικές της και την 

χρήση ανθρώπων, ιδίως παιδιών και κοριτσιών ως «βομβιστές αυτοκτονίας». Σύμφωνα με 

στοιχεία της UNICEF, από το 2014 έως και το 2016, τα προφίλ των βομβιστών είναι: 19% 

παιδιά, 18% γυναίκες, 45% άντρες και 18% άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Από τα παιδιά 

νεαρής ηλικίας, το 75% είναι κορίτσια και μόλις το 25% αγόρια. Οι πλειοψηφία των επιθέσεων 

πραγματοποιούνται στο Καμερούν και στη Νιγηρία. (UNICEF, 2016) Σύμφωνα με μια άλλη 

έρευνα του Κέντρου Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας του West Point και του Πανεπιστημίου 

Yale, η οργάνωση  χρησιμοποιεί τέσσερις φορές περισσότερα κορίτσια από ότι νεαρά αγόρια, 

στις βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας. Η έρευνα επικεντρώθηκε στις 434 επιθέσεις τέτοιου 

τύπου που διεξήγαγε η ομάδα στην Νιγηρία από το 2011 έως το 2017. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι οι 244 επιθέσεις από τις 338 στις οποίες εντοπίστηκε το φύλο του δράστη 

πραγματοποιήθηκαν από γυναίκες. Οι κυριότεροι  λόγοι για τους οποίους επιλέγονται οι 

γυναίκες και τα παιδιά είναι η δυσκολία να γίνουν αντιληπτοί καθώς μπορούν να κρύψουν 

εκρηκτικές ύλες κάτω από τον ρουχισμό τους ή μέσα σε τσάντες. Επιπλέον, θεωρούνται πιο 

ευάλωτες ομάδες διότι μπορούν να στρατολογηθούν μέσω της βίας, της πλύσης εγκεφάλου ή 

των ψεύτικων υποσχέσεων. (CNN, 2017) 

Ουσιαστικά η προθυμία της οργάνωσης να χρησιμοποιεί γυναίκες και παιδιά, και να 

επιλέγει επιθέσεις σε «soft targets» δείχνει ότι οι πολίτες βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο είτε να 

αποκτήσουν απρόθυμα την ταυτότητα του «βομβιστή» είτε  να πέσουν θύματα μίας τέτοιας 

επίθεσης. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις επιλογές των στόχων της Μπόκο Χαράμ από το 

2011 έως το 2017.  
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Πηγή εικόνας: CNN. (CNN, 2017) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 

2.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις μεταξύ των αναλυτών σχετικά με τον τρόπο 

χρηματοδότησης της  οργάνωσης. Η πλειοψηφία υποστηρίζει πως η Ισλαμική Ομάδα της Αλ 

Κάιντα (al-Qa’ida in the Islamic Maghreb (AQIM)) υπήρξε ο κύριος χρηματοδότης. Σύμφωνα 

με άλλες εικασίες ορισμένοι νιγηριανοί πολιτικοί άρχισαν να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες 

της ομάδας επειδή τους συνέφερε το γεγονός ότι δραστηριοποιούνταν εναντίον της κυβέρνησης. 

Ωστόσο, αυτό που συνδέει όλες τις παραπάνω θεωρίες είναι ότι δεν υπάρχουν ακόμα τρανταχτά 

στοιχεία που να τις επαληθεύουν πλήρως. (Okechukwu, 2016:42) 

 Η Μπόκο Χαράμ λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησής της από ληστείες 

τραπεζών και συναφείς εγκληματικές δραστηριότητες, όπως του εκβιασμού και της απαγωγής 

για λύτρα. Αυτές οι δραστηριότητες παράγουν εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Επίσης αξίζει να 

σημειωθεί πως διατηρεί μια σχετικά χαμηλού κόστους οργάνωση συγκριτικά με άλλες 

τρομοκρατικές ομάδες (πχ. ISIS). Πολλά από τα μικρά όπλα και εκρηκτικά που χρησιμοποιεί για 

τις επιθέσεις της τείνουν να είναι όπλα που εγκαταλείπονται από δυνάμεις ασφαλείας της 

Νιγηρίας, που εισάγονται από το εξωτερικό ή που έχουν κλαπεί. Για παράδειγμα, τον Νοέμβριο 

του 2014, εισέβαλε σε ένα εργοστάσιο τσιμέντου στην Ashaka και έκλεψε μεγάλες ποσότητες 

δυναμίτη. (Mackenzie Institute, 2015) Ο τρόπος που συμπεριφέρεται και εκτελεί τις 

δραστηριότητες της η οργάνωση αυτή,  δίνει την εντύπωση κάποιες φορές ότι λειτουργεί 

περισσότερο σαν μια συμμορία, βασιζόμενη θα μπορούσαμε να πούμε στον εγκληματικό 

οπορτουνισμό. 

Από στατιστικής σκοπιάς η Μπόκο Χαράμ μέσα από τους ποικίλους τρόπους 

χρηματοδότησης της φαίνεται να αποκτά εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Από το 2006 έως το 

2011, απέκτησε περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια, λίγο περισσότερο από 10 εκατομμύρια 

δολάρια ετησίως, σύμφωνα με την έκθεση που παρουσίασε το «Terrorism Research and 

Analysis Consortium». Τα έσοδα της μειώθηκαν κάπως από τον Μάιο του 2013, με την κήρυξη 

κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Ωστόσο, το 2014-15 η ομάδα έλαβε περίπου 10 εκατομμύρια 

δολάρια ετησίως, σύμφωνα με βρετανό εμπειρογνώμονα στην χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

και υπάλληλο του ΟΗΕ.  Η χρηματοδότηση της το 2016 πιθανότατα μειώθηκε, καθώς η 
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οργάνωση έχασε έδαφος λόγω της αύξησης της πίεσης από τις στρατιωτικές μονάδες. Εικάζεται 

ότι αυτή η εξέλιξη οδήγησε την ομάδα να μην μπορεί από τις αρχές του 2017 να πληρώσει όλους 

τους μηνιαίους μισθούς των «μαχητών» της. (Fanusie and Entz, 2017:7) 

 

Εκβιαστικές Συμπεριφορές, Ληστείες, Λεηλασίες και Απαγωγές 

Ο εκβιασμός ήταν μια από τις πρώτες μορφές εγκληματικότητας που υιοθέτησε η 

οργάνωση, καθώς εξανάγκαζε αρχικά τους εμπόρους να πληρώνουν χρήματα για την 

«προστασία» τους. Παράλληλα υπάρχουν πολλές φήμες που αναφέρουν πως πολιτικοί κυρίως 

σε βορειοανατολικές πολιτείες (πχ. Borno) εξαναγκάζονταν να πληρώνουν στην οργάνωση 

προκειμένου να διασφαλίσουν την σωματική ακεραιότητα των ίδιων και των οικογενειών τους, 

όπως επίσης ότι οι πολιτικοί σε άλλες βόρειες πολιτείες, όπως της Katsina και της Jigawa, 

πλήρωναν για να αποτρέψουν επιθέσεις της. Η Μπόκο Χαράμ έχει επίσης πραγματοποιήσει μια 

σειρά ληστειών, κυρίως τραπεζών στις βορειοανατολικές περιοχές. Σύμφωνα με μια έρευνα του 

2012, η οργάνωση είχε κλέψει έως τότε μέχρι και 3 εκατομμύρια δολάρια, αν και ο αριθμός 

αυτός δεν μπορούσε να εξακριβωθεί. Ταυτόχρονα, έχει εμπλακεί σε λεηλασίες όταν επιτίθεται 

σε πόλεις, χωριά και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως τα μέλη 

της απομακρύνουν κάθε τι αξίας που μπορούν να βρουν, όπως μετρητών, τροφίμων, ιατρικών 

προμηθειών και όπλων. (Pate, 2014:24) 

Οι απαγωγές με σκοπό την ζήτηση λύτρων αποτελεί μια συχνή και βασική πρακτική της, 

όπως επίσης και μια μεταξύ των πολλών,  πηγή εισοδημάτων για την Μπόκο Χαράμ. Ωστόσο, 

δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για τα χρήματα που λαμβάνει η οργάνωση με αυτόν τον τρόπο. 

Τον Απρίλιο του 2013, η ομάδα εικάζεται ότι έλαβε 3 εκατομμύρια δολάρια λύτρα για την 

απελευθέρωση μιας γαλλικής οικογένειας που απήγαγε από το Καμερούν και την κράτησε 

αιχμάλωτη στην Νιγηρία για δυο μήνες. (Fanusie and Entz, 2017:7) Από την άλλη πλευρά, ο 

τότε Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολλάντ είχε αρνηθεί ότι είχαν καταβληθεί λύτρα, 

υποστηρίζοντας σε συνέντευξη Τύπου ότι μυστικές διαπραγματεύσεις είχαν λάβει χώρα για 

αρκετές εβδομάδες για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων. (the Guardian, 2013) 

Από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του  2013, φημολογείται επίσης ότι η οργάνωση βρισκόταν 

πίσω από την απαγωγή δεκάδων Νιγηριανών αξιωματούχων, ζητώντας περίπου 10.000 δολάρια. 

Το 2014, η Μπόκο Χαράμ απήγαγε τη σύζυγο του Αντιπρόεδρου της κυβέρνησης του Καμερούν 
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την οποία και  απελευθέρωσε λίγους μήνες αργότερα ύστερα από την καταβολή  λύτρων. Τέλος,  

οφείλουμε να αναφέρουμε και την συμβολή των δωρεών στην δράση της οργάνωσης. Αν και τα 

στοιχεία είναι ανεπαρκή, η Μπόκο Χαράμ φαίνεται να λαμβάνει μια απροσδιόριστη ποσότητα 

χρημάτων από τοπικές και διεθνείς δωρεές. Σύμφωνα με ανεπίσημες αναφορές στον νιγηριανό 

τύπο, συλληφθέντα μέλη της ισχυρίστηκαν ότι έχουν λάβει κεφάλαια από ξένες ισλαμικές 

φιλανθρωπικές οργανώσεις, που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σαουδική Αραβία. 

(Fanusie and Entz, 2017: 7-9) 

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο για την χρηματοδότηση της Μπόκο Χαράμ, αξίζει να 

σημειωθεί πως οι νιγηριανοί πολίτες που ζουν τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες που έχει 

προκαλέσει η οργάνωση, έχουν σχηματίσει μια διαφορετική, προσωπική εικόνα για την δράση 

και την χρηματοδότηση της. Σύμφωνα με τα ευρήματα μιας μελέτης9 που βασίστηκε σε έρευνα 

πεδίου και ερωτηματολόγιά,  αναδεικνύοντας την άποψη των απλών πολιτών της Νιγηρίας, η 

βασική πηγή χρηματοδότησης της οργάνωσης σύμφωνα με αυτούς είναι η ίδια η νιγηριανή 

κυβέρνηση. Από τους 1607 ερωτηθέντες συνολικά, οι 729 (45,36%) κατατάσσουν τους 

πολιτικούς ως πρωταρχική πηγή της χρηματοδότησης. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις 

απαντήσεις των ερωτηθέντων στην έρευνα. (Botha et al., 2017: 61) 

                                                           
9 Η έρευνα παρουσιάζεται σε μια Μονογραφία που πραγματοποιήθηκε από το «Institute for Security 

Studies» με τίτλο : «Understanding Nigerian citizens’ perspectives on Boko Haram» 
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Πηγή εικόνας: Institute for Security Studies   
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2.2 ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

Παράνομη Διακίνηση Όπλων 

 Η Μπόκο Χαράμ αποτελεί ενεργό μέλος στη διεθνή αγορά παράνομων όπλων. Ωστόσο, ο 

βαθμός στον οποίο η ίδια αναλαμβάνει την διακίνηση όπλων στη Νιγηρία, έναντι της αγοράς 

όπλων για προσωπική χρήση, έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Κάποιες πηγές που 

στηρίζονται σε  πληροφοριοδότες που εδρεύουν στην Νιγηρία τονίζουν πως ο χαρακτηρισμός 

του καταναλωτή,  έναντι του διακινητή ταιριάζει περισσότερο στο προφίλ της οργάνωσης. Έως 

τώρα δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η οργάνωση είχε εμπλακεί σε οποιοδήποτε λαθρεμπόριο όπλων 

έξω από την άμεση περιοχή δραστηριοποίησης της (δηλ. από γειτονικές χώρες προς στη Νιγηρία 

ή αντίστροφα). Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι η χώρα θεωρείται κόμβος για τις παράνομες  

αγορές, η Μπόκο Χαράμ δεν φαίνεται να συμμετέχει αυτή τη στιγμή σε κάποια εκτεταμένη 

συμπεριφορά διακίνησης ή δεν υπάρχουν οι αποδείξεις που να το επιβεβαιώνουν. Ωστόσο, έχουν 

χρησιμοποιηθεί πολλές μέθοδοι για την μετακίνηση όπλων στην περιοχή των βόρειων συνόρων. 

Έχουν χρησιμοποιηθεί φορτηγά και άλλα οχήματα, στα οποία τα όπλα είναι κρυμμένα σε μη 

φανερά μέρη του οχήματος. Υπάρχουν επίσης αναφορές για την χρησιμοποίηση ζώων στην 

απόκρυψη όπλων, όπως σακούλες ή τσάντες προσαρτημένες σε καμήλες, γαϊδούρια ή αγελάδες. 

Τέλος, η οργάνωση έχει χρησιμοποιήσει επίσης γυναίκες για το λαθρεμπόριο όπλων καθώς 

περνούν  συχνά από σημεία ελέγχου χωρίς τις ψάξουν. (Pate, 2014:23-24) 

Η Μπόκο Χαράμ διαθέτει μεγάλο αριθμό όπλων, όπως επίσης χειροβομβίδες και 

αυτοσχέδιες βόμβες. Διαθέτει επίσης άγνωστο αριθμό θωρακισμένων οχημάτων και μεγάλο 

αριθμό φορτηγών που έχουν προσαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρουν βαριά πολυβόλα. 

 Τα όπλα της προέρχονται από κλοπές, είναι αυτοσχέδια ή αγοράζονται. Το οπλοστάσιο της 

οργάνωσης προέρχεται κατά κύριο λόγο από ρωσικά και ανατολικό-ευρωπαϊκά αποθέματα που 

βρίσκονταν σε αστυνομικούς σταθμούς και στρατιωτικές βάσεις στη Νιγηρία, οι οποίες 

λεηλατήθηκαν. Παράλληλα αγοράζουν όπλα από την μαύρη αγορά, που διακινούνται κυρίως 

από την Ανατολική Ευρώπη και τη Λιβύη.  Τα κεφάλαια για αγορές όπλων προέρχονται από 

συμμαχικές ισλαμικές ομάδες και από διάφορες εγκληματικές δραστηριότητες, όπως απαγωγές 

για λύτρα. Το Γραφείο του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά και το έγκλημα [UN Office of Drugs and 

Crime (UNODC)] έχει κάνει αναφορά για κατάσχεση όπλων που έρχονται από τον Νίγηρα και 

το Τσαντ στην Νιγηρία. Τα τελευταία χρόνια, έχουν επίσης αναχαιτιστεί μετακινήσεις όπλων με 
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σημείο εκκίνησης τα κράτη στην δυτική Αφρική δηλαδή από την Σενεγάλη μέχρι την Λιβερία 

και άλλο  σημείο εκκίνησης τη Λιβύη και την Αλγερία στον βορρά, γεγονός που υποδηλώνει ότι 

πρόκειται για σημαντικούς δρόμους διακίνησης του οποίους θα μπορούσε να εκμεταλλεύεται η 

Μπόκο Χαράμ. Συγκεκριμένα, οι αποθήκες όπλων στη Λιβύη που λεηλατήθηκαν μετά την 

πτώση του Μουαμάρ Καντάφι εικάζεται ότι μερικά από αυτά τα όπλα έφτασαν στη Νιγηρία 

μέσω του Νίγηρα. (Hathorn and Abbott, 2015 :1-2) 

 

Διακίνηση Ναρκωτικών 

Μέχρι σήμερα, η Αφρική δεν έχει αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις βίας όπως αυτές 

που  έπληξαν την Κολομβία κατά τη δεκαετία του 1980 ή το Μεξικό, λόγω των συγκρούσεων 

μεταξύ συμμοριών για την κυριαρχία της αγοράς ναρκωτικών. Ωστόσο το πρόβλημα εδώ, 

έγκειται στο γεγονός ότι οι τρομοκρατικές ομάδες χρησιμοποιούν τα έσοδα από τη διακίνηση 

ναρκωτικών για να χρηματοδοτήσουν τις δικές τους δραστηριότητές. Ένα μεγάλο μέρος 

αναλυτών θεωρεί πως η Μπόκο Χαράμ στην Νιγηρία, χρηματοδοτείται μέσω μιας σειράς 

παράνομων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης ναρκωτικών, αν και τα 

αποδεικτικά στοιχεία είναι σπάνια και είναι δύσκολο να επαληθευτούν. Σύμφωνα με την 

AFRIPOL (the African national police services) ο πρώην αρχηγός της οργάνωσης, ο Abubakar 

Shekau διατηρούσε  ένα μαζικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών και όπλων. Η  περιοχή της 

λίμνης Τσαντ στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, που βρίσκεται στην σφαίρα επιρροής και 

δραστηριότητας της Μπόκο Χαράμ, είναι κομβικό σημείο στο οποίο ανθίζει το φαινόμενο της 

παράνομης διακίνησης. Η οργάνωση εικάζεται ότι φορολογεί λαθρεμπόρους όπλων εντός και 

γύρω από την περιοχή της λίμνης με αντάλλαγμα την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη 

μεταφορά φορτίων ηρωίνης και κοκαΐνης μέσω της πόλης Port Harcourt, καθώς και της 

Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Δημοκρατίας 

της Νότιας Αφρικής. Αυτός ο ισχυρισμός υποτίθεται ότι έχει επιβεβαιωθεί από μέλη της 

οργάνωσης που βρίσκονταν υπό κράτηση. (Bybee, 2016) 
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2.3 ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.  

       ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

Η Μπόκο Χαράμ από την γέννηση της έως σήμερα ανέπτυξε σχέσεις με πολλαπλούς 

δρώντες, με κάποιους από τους οποίους συνεργάστηκε και αποκόμισε οφέλη. Ο παρακάτω 

πίνακας παρουσιάζει  τους δεσμούς που δημιούργησε η οργάνωση από το 1998 έως το 2013. 

 

Πηγή εικόνας: National Consortium for the Study of Terrorism 

and Responses to Terrorism (START, 2015) 
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Η  οργάνωση Ansaru (Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan) δημιουργήθηκε τον 

Ιανουάριο του 2012 στη Νιγηρία όταν τμήμα της Μπόκο Χαράμ αποσπάστηκε λόγω 

ιδεολογικών διαφορών στην ερμηνεία του ισλαμικού νόμου και λόγω δυσαρέσκειας με την 

ηγεσία του Shekau. Επιδιώκει την δημιουργία ενός μουσουλμανικού κράτους παρόμοιο με το 

ιστορικό χαλιφάτο του Σοκότο που ίδρυσε ο Usman dan Fodio τον 19ο αιώνα. Αν και οι 

ιδεολογικές διαφορές των ομάδων επηρεάζουν τις τακτικές τους και την επιλογή των στόχων, οι 

στόχοι της Ansaru για την εξάλειψη της δυτικής επιρροής και για την αποκατάσταση της Σαρίας 

είναι παρόμοιοι με της Μπόκο Χαράμ. (START, 2015:5) Η Al-Shabaab είναι μια εξτρεμιστική 

ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 2006 στη Σομαλία και 

διατηρεί παρόμοιους ιδεολογικούς στόχους με την Μπόκο Χαράμ. Το 2011 εικάζεται ότι μέλη 

της τελευταίας, έλαβαν εκπαίδευση από την Al-Shabaab στη Σομαλία λίγο πριν 

πραγματοποιηθεί η επίθεση εναντίον της έδρας των Ηνωμένων Εθνών στην Αμπούζα στις 26 

Αυγούστου 2011. Από το 2012 η Al-Shabaab προσχώρησε επίσημα στο δίκτυο της Αλ Κάιντα. 

(Comolli, 2015:105) 

Το 2012 η Μπόκο Χαράμ συνεργάστηκε και πολέμησε στο Μάλι με την AQLIM, το 

MUJAO και το Ansar Al-Dine ενάντια στο «National Movement for the Liberation of Azawad/ 

Azawad National Liberation Movement» (MNLA) για τη δημιουργία του Ισλαμικού Κράτους 

του Αζαουάντ. Το Κίνημα Ενότητας και Τζιχάντ στη Δυτική Αφρική (The Movement for 

Oneness and Jihad in West Africa) (MUJAO) έχει προμηθεύσει στρατόπεδα εκπαίδευσης και 

διεξήγαγε κοινές επιχειρήσεις με μέλη της Μπόκο Χαράμ στο Μάλι. Οι ομάδες είναι ιδεολογικά 

ευθυγραμμισμένες και επιθυμούν να καθιερώσουν τη Σαρία πέρα από τα σύνορα των βάσεων 

τους. Αντίστοιχα, υπάρχουν αρκετές αναφορές που υποδεικνύουν δραστηριότητα της Μπόκο 

Χαράμ στις ελεγχόμενες περιοχές της Ansar Al-Dine. (START, 2015:5-6) 
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Χάρτης Ισλαμιστικών οργανώσεων που δρουν στην Αφρική 

 

Πηγή εικόνας: (Karmon, 2014:81) 

Τέλος, η Μπόκο Χαράμ έχει συνεργαστεί εκτενώς με την AQIM (al-Qa`ida in the Islamic 

Maghreb) ενώ από το 2015 αντικείμενο μελέτης έχει γίνει και η σχέση της με το ISIS. Η Μπόκο 

Χαράμ, το ISIS και η Αλ Κάιντα, παρά τις διαφορές τους, μοιράζονται ένα κοινό σύστημα 

πεποιθήσεων, καθώς και οι τρεις προέρχονται από το Σαλαφιστικό ρεύμα του Ισλάμ. Ο 

Σαλαφισμός χαρακτηρίζεται από αυστηρή τήρηση του ισλαμικού νόμου, της Σαρίας και των 

σκληρών ποινών της. Παράλληλα, και οι τρεις εμφανίστηκαν σε πρώην αποικιοκρατούμενες 

περιοχές που χαρακτηρίζονται από γεγονότα κακής πολιτικής διακυβέρνησης αλλά και από 

περιθωριοποίηση και εκμετάλλευση των φτωχών ομάδων από τις ελίτ. (Campbell, 2015) 
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2.3.1  Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΟΚΟ ΧΑΡΑΜ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛ-ΚΑΙΝΤΑ 

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Μπόκο Χαράμ φαίνεται να διατηρεί 

σχέσεις με την Αλ Κάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ (AQIM) για σκοπούς στρατιωτικής 

κατάρτισης και υλικής υποστήριξης. Για παράδειγμα, η οργάνωση έχει κερδίσει πολύτιμες 

γνώσεις σχετικά με την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών συσκευών από την AQIM. Επίσης, 

ορισμένα μέλη της Μπόκο Χαράμ πολέμησαν μαζί με ομάδες της Αλ Κάιντα10 στο Μάλι το 

2012 και το 2013, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο περισσότερη εμπειρία. Σε δήλωση που 

δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2012 σε φόρουμ με τζιχαντιστικό περιεχόμενο, ο Shekau 

εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τις ομάδες της Αλ Κάιντα που δραστηριοποιούνται στο 

Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Βόρεια Αφρική, τη Σομαλία και την Υεμένη, ενθαρρύνοντας τους 

«μαχητές» σε ολόκληρη την Αφρική και σε άλλες περιοχές να συνεχίσουν να διεξάγουν 

τρομοκρατικές επιθέσεις. (Un.org, 2014) Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως στις αρχές της 

δεκαετίας του 2000, ο ιδρυτής της οργάνωσης  Mohammed Yusuf, εικάζεται ότι έλαβε 

χρηματοδότηση από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, ο οποίος παρείχε 3 εκατομμύρια δολάρια σε 

σαλαφιστικές ομάδες της Νιγηρίας. Ωστόσο, με δεδομένο το γεγονός ότι τον Μάρτιο του 2015, 

ο τότε ηγέτης της Μπόκο Χαράμ, δήλωσε υποταγή στο αυτοαποκαλούμενο ισλαμικό κράτος 

(ISIS), μπορούμε να υποθέσουμε ότι η στήριξη από την AQIM μπορεί να διακοπεί λόγω του 

ανταγωνισμού μεταξύ της Αλ Κάιντα και του ISIS. Ακολούθησαν, κάποιοι μήνες έντασης 

μεταξύ της ηγεσίας του Shekau και του ISIS, με αποτέλεσμα το τελευταίο να ανακοινώσει τον 

Αύγουστο του 2016, την αντικατάσταση του Shekau, από τον Abu Musab Al-Barnawi. Ως 

επακόλουθο τα μέλη της Μπόκο Χαράμ διχάστηκαν ανάμεσα στους δυο αρχηγούς με 

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί χάσμα «πίστης» μέσα στους κόλπους της οργάνωσης. (Counter 

Extremism Project, 2017) 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως το βάθος της σχέσης μεταξύ της Αλ 

Κάιντα και της Μπόκο Χαράμ αμφισβητήθηκε στο πέρασμα του χρόνου. Όντως, η 

χρηματοδότηση που εικάζεται ότι έλαβε η οργάνωση στα πρώτα χρόνια από τον Μπιν Λάντεν 

δεν έχει πλήρως επιβεβαιωθεί ακόμα, λόγω έλλειψης ξεκάθαρων στοιχείων. Ωστόσο, σύμφωνα 

με πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών της Νιγηρίας και της Αλγερίας, καθώς και του 

αμερικανικού στρατού, η Μπόκο Χαράμ σύναψε δεσμούς ιδιαίτερα την περίοδο ηγεσίας του 

                                                           
10 Al-Qaida affiliated groups 
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Shekau με την Αλ Κάιντα στο ισλαμικό Μαγκρέμπ. Σύμφωνα με τις παραπάνω πηγές, 

τουλάχιστον μέχρι το 2015 η AQIM παρείχε στην  Μπόκο Χαράμ  όπλα, χρηματοδότηση και 

εκπαίδευση στο βόρειο Μάλι. (Jacobs, 2014) 

Σε ιδεολογικό επίπεδο υπάρχουν ωστόσο κάποιες διαφοροποιήσεις. Η Αλ Κάιντα και οι 

οργανώσεις -παρακλάδια της δίνουν μια περισσότερο «πολιτική» διάσταση στις πράξεις τους σε 

σχέση με το ISIS και την Μπόκο Χαράμ. Απώτερος στόχος της είναι η απέλαση της Δύσης και 

των επιρροών της από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, καθώς κινείται αποκλειστικά 

με βάση μια αντι-δυτική ιδεολογία. Επίσης, σε ιδεολογικό επίπεδο, η Αλ Κάιντα φαίνεται να 

διαφωνεί με τις συχνές δολοφονίες μουσουλμάνων, μια τακτική που ακολουθεί η Μπόκο Χαράμ 

και το ISIS, διακρίνοντας  μεταξύ των μουσουλμάνων των οποίων η ζωή μπορεί να «χαριστεί» 

και σε αυτών που οφείλουν να πεθάνουν. (Campbell, 2015) 
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2.3.2  Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΟΚΟ ΧΑΡΑΜ ΜΕ ΤΟ ISIS 

Τα τελευταία χρόνια έγινε έντονα αντιληπτή η άνοδος του αυτοαποκαλούμενου ισλαμικού 

κράτους, της πλουσιότερης και πιο βίαιης τρομοκρατικής ομάδας στη σύγχρονη ιστορία. Η 

δύναμη του οφείλεται στον πρωτοφανή πλούτο της, ο οποίος βασίζεται σε ποικίλες πηγές 

χρηματοδότησης. Το ISIS συλλέγει εξτρεμιστές «μαχητές» από όλο τον κόσμο για να 

υποστηρίξει το στόχο της δημιουργίας ενός επεκτατικού χαλιφάτου. Κατόρθωσε να μετατραπεί 

από μια περιφερειακή σε μια παγκόσμια απειλή για την ασφάλεια του δυτικού κόσμου. Αυτό 

οφείλεται στην ικανότητά του να «εγκαθιδρύσει» και να κυβερνήσει ένα αυτόνομο έδαφος, στην 

χρήση των εργαλείων μάρκετινγκ του 21ου αιώνα για τη δημιουργία ενός διεθνούς εμπορικού 

σήματος και στην στρατηγική του να προσελκύει ξένους «μαχητές» οι οποίοι θα ενταχθούν στην 

οργάνωση. (Liang,2015) 

Η Μπόκο Χαράμ όπως και το ISIS χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό την δύναμη της 

προπαγάνδας σε σχέση με άλλες οργανώσεις όπως η αλ-Κάιντα. Έχουν εκμεταλλευτεί για 

προπαγανδιστικούς σκοπούς την «εικόνα της βίας» προβάλλοντας συχνά βίντεο με σκηνές από 

διάφορους τρόπους δολοφονίας και βασανισμού όπως: αποκεφαλισμούς, ακρωτηριασμούς 

άκρων και άλλες τιμωρίες του 7ου αιώνα (πχ σταύρωση, πυρά). Δεύτερον, και οι δύο εστιάζουν 

στη δημιουργία ενός γνήσιου ισλαμικού κράτους μέσα από την άκαμπτη εφαρμογή της Σαρίας. 

Στην περίπτωση της Μπόκο Χαράμ η οποία έχει δηλώσει «πίστη» στο ISIS, για να επιτευχθεί 

αυτό απαιτείται η καταστροφή του νιγηριανού κοσμικού κράτους. Τέλος, και οι δύο 

υπογραμμίζουν την ανάγκη να εξαλειφθούν οι «αποστάτες» ή «αιρετικοί» μουσουλμάνοι, όπως 

οι ίδιοι αποκαλούν όλους αυτούς που δεν αποδέχονται την σαλαφιστική ιδεολογία. Επιπλέον, 

πολλά θύματα είναι μαθητές, αγόρια και κορίτσια, μουσουλμανικής θρησκείας που 

παρακολουθούν κρατικά/κοσμικά σχολεία, και για αυτόν ακριβώς τον λόγο θεωρούνται 

«αποστάτες» και κάτω από το νόμο της Σαρίας πρέπει να πεθάνουν. Η διαφορά  ανάμεσα στις 

δυο οργανώσεις έγκειται στο γεγονός ότι μέχρι στιγμής η Μπόκο Χαράμ έχει επιδείξει ελάχιστο 

ενδιαφέρον για στόχους εκτός της Νιγηρίας καθώς επικεντρώνεται στην διάλυση του νιγηριανού 

κράτους. (Campbell, 2015) Επιπλέον, το ISIS είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην 

στρατολόγηση μελών από όλο τον κόσμο, κάτι το οποίο δεν έχει πετύχει ακόμα η Μπόκο 

Χαράμ.  
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Η σχέση τω δυο αυτών οργανώσεων ξεκίνησε τους  τελευταίους μήνες του 2014, όταν ο 

Shekau εξέφρασε για πρώτη φορά την «υποστήριξη» τους προς τον αρχηγό του «Ισλαμικού 

Κράτους» al-Bagdadi. Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο, ο Shekau εμφανίστηκε σε 

ένα τζαμί δηλώνοντας ότι εγκαθιδρύει το δικό του «ισλαμικό χαλιφάτο» και στέλνει τους 

χαιρετισμούς του στους «αδελφούς» του στο Αφγανιστάν, το Πακιστάν, τη Σομαλία και την 

Υεμένη, καθώς και στο «Χαλιφάτο του Ιράκ και της Συρίας». Τον Μάρτιο του 2015 μέσω μιας 

ηχητικής ηχογράφησης, ο πρώην  ηγέτης της Μπόκο Χαράμ  χαιρέτησε τον al-Baghdadi ως 

«χαλίφη» και δήλωσε: «Ανακοινώνουμε την υποταγή μας στον Χαλίφη…και θα ακούμε και θα 

υπακούμε σε περιόδους δυσκολίας και ευημερίας ».  Ο όρκος αυτός  έγινε γρήγορα δεκτός μέσα 

σε λίγες μέρες και ακολούθησε η μετονομασία της περιοχής σε «Ισλαμική Επαρχία της Δυτικής 

Αφρικής» [Islamic State West Africa Province, (ISWAP)]. (Pham, 2016) Η δημιουργία σχέσης 

ανάμεσα στις δύο αυτές οργανώσεις δεν είναι τυχαία. Τόσο η Μπόκο Χαράμ  όσο και το ISIS 

υπέστησαν ανατροπές στο πεδίο μάχης στις αρχές του 2015.  Είναι πιθανό και οι δυο πλευρές να 

αισθάνθηκαν ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν από την δημοσιότητα αυτής της σχέσης. Το ISIS 

για παράδειγμα προβάλλοντας την εικόνα ενός όλο και αυξανόμενου παγκόσμιου χαλιφάτου, 

είχε στην πραγματικότητα πλασματικά εδαφικά «κέρδη», και κληρονόμησε μια ιδεολογικά 

κατακερματισμένη ομάδα, Εν ολίγοις, η δήλωση υποταγής  μπορεί να αποτελούσε  μια 

συμβολική πράξη παρά να είναι  προάγγελος μιας αποτελεσματικής συνεργασίας. (Gilpin, 2016) 

Ωστόσο, στις 3 Αυγούστου του 2016 το  ISIS ανακοίνωσε την αντικατάσταση του Shekau 

με έναν νέο αρχηγό, τον Sheikh Abu Musab al-Barnawi, προκαλώντας μια διάσπαση στο 

εσωτερικό της Μπόκο Χαράμ. (Zenn, 2016) Αποτελεί ενδιαφέρον το γεγονός ότι το ISIS 

επέλεξε μια αλλαγή στην ηγεσία, καθώς  δείχνει ότι ενδέχεται να έχει σχέδια να εδραιώσει την 

εμβέλειά του και σε αυτό το μέρος του κόσμου. Σύμφωνα με τον Raymond Gilpin, η επιλογή 

του al-Barnawi ήταν στοχευμένη καθώς ο πατέρας του ήταν ο Yusuf, ιδρυτής της Μπόκο 

Χαράμ. Σύμφωνα με φήμες, ηλικιακά είναι κάτω των 30 ετών, πιο «πολιτικοποιημένος» από τον 

Shekau ενώ ιδεολογικά εντάσσεται στο φονταμενταλιστικό σουνιτικό ισλάμ. Ωστόσο, το μέλλον 

θα δείξει αν θα είναι  επιτυχής η αρχηγία του, καθώς θα χρειαστεί οικονομική υποστήριξη και 

επιπλέον μέλη για να αυξήσει την δύναμη του. (Gilpin, 2016)  

Κάνοντας κάποιες εκτιμήσεις για το μέλλον της σχέσης των δυο αυτών τρομοκρατικών 

οργανώσεων, θα μπορούσε η κίνηση αυτή να αποδειχθεί στρατηγικά σημαντική, οδηγώντας στη 
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διεθνοποίηση μιας απειλής που μέχρι τώρα ήταν σε μεγάλο βαθμό περιορισμένη γεωγραφικά. 

Ελλοχεύει ο κίνδυνος αυτοαποκαλούμενοι μαχητές από την Αφρική, που δυσκολεύονται να 

μετανακινηθούν στην αυτό-ανακηρυχθείσα επικράτεια του «χαλιφάτου του Ιράκ και του 

Λεβάντε», να επιλέξουν να μετακινηθούν στις περιοχές της Νιγηρίας όπου έχει το έλεγχο η 

Μπόκο Χαράμ. Από την άλλη πλευρά, η επιρροή της τελευταίας, η οποία ξεκίνησε ως τοπικό 

κίνημα θα μπορούσε να ελαττωθεί,  καθώς θα μετατρέπεται  απλώς σε μια άλλη «επαρχία» του 

«Ισλαμικού Κράτους» το οποίο θα επικεντρώνεται στην ευρύτερη τζιχαντιστική του ατζέντα και 

όχι στα τοπικά νιγηριανά προβλήματα. Παραμένει να δούμε λοιπόν, αν τα δυνητικά οφέλη της 

προσχώρησης στο «Ισλαμικό Κράτος», όπως η πιθανότητα απόκτησης νέων μελών, 

χρηματοδότησης και υποστήριξης στον κυβερνοχώρο που θα προκύψουν, θα αντισταθμίσουν τις 

απώλειες που δέχθηκε η οργάνωση στο πεδίο μάχης στις αρχές του 2015 από τον στρατό. 

(Pham, 2016) Αυτό που γίνεται φανερό από τις τελευταίες εξελίξεις  είναι ότι η Μπόκο Χαράμ 

απέδειξε ότι μπορεί να παραμένει ζωντανή και να εξελίσσεται συνεχώς, αποτελώντας πρόκληση 

όχι μόνο για την ασφάλεια της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής με την μεγαλύτερη 

οικονομία, αλλά και σημαντική απειλή για την ευρύτερη περιοχή. 
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2.4 Η ΝΙΓΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

Για πολλά χρόνια η δραστηριότητα της Μπόκο Χαράμ επικεντρώθηκε κυρίως στην 

βορειοανατολική Νιγηρία (πχ πολιτεία Borno). Ωστόσο  από τις αρχές του 2014, έχει γίνει 

«επίσημα» περιφερειακή απειλή για τα γειτονικά της κράτη. Οι επιθέσεις σε πολίτες και 

στρατιωτικές βάσεις έχουν πολλαπλασιαστεί στο βόρειο Καμερούν από τον Μάρτιο του 2014 

και στο Νότιο Νίγηρα και στο δυτικό Τσαντ από τις αρχές του 2015 (International Crisis 

Group, 2017:11). Οι χώρες αυτές έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην δράση της οργάνωσης 

καθώς η τελευταία έχει εκμεταλλευτεί σε μεγάλο βαθμό την δυνατότητα μετακίνησης της στις 

περιοχές των εθνικών συνόρων. Αξίζει να σημειωθεί πως οι παραπάνω χώρες έχουν υιοθετήσει 

το «Protocol on the Free Movement of Persons of ECOWAS11» που επιτρέπει την ελεύθερη 

μετακίνηση των ατόμων. Συνεπώς, από την ίδρυση της έως σήμερα η οργάνωση έχει 

στρατολογήσει νέα μέλη από τα γειτονικά κράτη και έχει καταφύγει σε αυτά ώστε να αποφύγει 

την σύλληψη από τις νιγηριανές αρχές. Τα κράτη αυτά έως την ίδρυση του «Multinational Joint 

Task Force» δεν είχαν πάρει μέτρα αντιμετώπισης της οργάνωσης από φόβο για πιθανά 

αντίποινα. (Comolli, 2015:85-87) 

Χάρτης: Νιγηρία, Νίγηρας, Καμερούν,Τσαντ 

 

Πηγή εικόνας: (VOAnews, 2015) 

                                                           
11 Economic Community of West African States (ECOWAS) 
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Τσαντ 

Η πρώτη επίθεση της Μπόκο Χαράμ στο Τσαντ πραγματοποιήθηκε στις  12 Φεβρουαρίου 

του 2015, στο χωριό  Ngouboua, που βρίσκεται στην όχθη της λίμνης Τσαντ. Η χώρα δεν είχε 

στοχοποιηθεί έως όταν αποφάσισε να συμμαχήσει με τους γείτονες της στον «πόλεμο» εναντίον 

της οργάνωσης, τον Ιανουάριο του 2015. Συνεπώς οι πρώτες επιθέσεις στο έδαφός της έλαβαν 

χώρα λίγες μέρες μετά την συμβολή του στρατού της σε κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τα 

γειτονικά κράτη. Ωστόσο, αρκετά μέλη της οργάνωσης είχαν αρχίσει να μετακινούνται και να 

δραστηριοποιούνται γύρω από την λίμνη ήδη από το 2013. Η περιοχή, η οποία συνδυάζει την 

πλούσια γεωργία και την αλιεία προσελκύει μετανάστες από όλο τον Σαχέλ, οδηγώντας όμως 

συχνά σε τοπικές εντάσεις που αφορούν τον έλεγχο των πόρων. Η οργάνωση εκμεταλλεύτηκε τη 

γεωγραφία της λίμνης αναζητώντας καταφύγιο σε πολλά νησιά της. (International Crisis 

Group, 2017) 

Κατά τη διάρκεια του 2015, οι επιθέσεις στο Τσαντ από την Μπόκο Χαράμ οδήγησαν στο 

θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων, στο εκτοπισμό περισσότερων από 100.000 κατοίκων και στη 

καταστροφή της περιφερειακής οικονομίας της λίμνης. Παράλληλα, η ομάδα πραγματοποίησε 

επανειλημμένες επιδρομές στα χωριά της λίμνης και επιθέσεις αυτοκτονίας στις πόλεις  

N'Djamena και Baga Sola, σκοτώνοντας εκατοντάδες πολίτες. Επίσης, περίπου 100 στρατιώτες 

σκοτώθηκαν σε ενέδρες και σε μάχες εναντίον της οργάνωσης στην περιοχή της λίμνης.  

Η αντίδραση των αρχών του Τσαντ ήταν κυρίως στρατιωτική. Από το 2016 σημειώθηκε 

σημαντική βελτίωση της κατάστασης και μείωση της σύγκρουσης  που σχετίζεται πιθανόν με 

την δράση του MNJTF κοντά στα σύνορα της περιοχής της λίμνης και τη δράση του Εθνικού 

Στρατού του Τσαντ [Chadian National Army (ANT)]. Εν έτη 2017 φαίνεται πως ο Al-Barnawi 

έχει επιβάλει την επιρροή του στην περιοχή της λίμνης, παρόλο που ορισμένες ομάδες 

συνεχίζουν να λειτουργούν αυτόνομα εκεί (πχ. υποστηρικτές του Shekau). (International Crisis 

Group, 2017:12-14) Η κατάσταση αν και έχει βελτιωθεί συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη, η 

απειλή παραμένει ζωντανή αν το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί από την ίδια την Νιγηρία. Η 

Μπόκο Χαράμ έχει δείξει έως τώρα ότι αντέχει και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα.  
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Καμερούν  

 Μία από τις κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις ασφαλείας της Νιγηρίας 

είναι η προστασία των συνόρων με το Καμερούν, καθώς η έλλειψη υποδομών έχει επιτρέψει 

στην Μπόκο Χαράμ να δημιουργήσει βάσεις και στρατόπεδα εκπαίδευσης στις έρημες ή δασικές 

περιοχές της βόρειας περιοχής των συνόρων Νιγηρίας-Καμερούν (Far North Region). Ο Shekau 

είχε συχνά εμφανιστεί σε βίντεο στα οποία φέρεται να βρίσκεται κάπου στο βόρειο Καμερούν, 

χρησιμοποιώντας το ως  βάση για την διεξαγωγή επιθέσεων στη Νιγηρία. Η οργάνωση έχει 

πραγματοποιήσει μια σειρά απαγωγών από το 2012 με σημαντικότερη την απαγωγή μιας 

οικογένειας επτά Γάλλων στην συγκεκριμένη χώρα, τον Φεβρουάριο του 2013.(Karmon, 

2014:77-78) 

Το βόρειο κομμάτι του Καμερούν θεωρείται μια από τις πιο φτωχές περιφέρειες και αυτό 

αποδεικνύεται από το χαμηλό ποσοστό εγγραφής παιδιών στα σχολεία. Επιπλέον, ο συνδυασμός 

αδυναμίας και αμέλειας από το κράτος συνέβαλε για πολλά χρόνια στην εξάπλωση της βίας και 

στην παρουσία λαθρεμπόρων και ληστών στην περιοχή. Η Μπόκο Χαράμ εκμεταλλεύτηκε αυτά 

τα τρωτά σημεία για να την καταστήσει καταφύγιο της. Από το 2013, στην περιοχή έχουν 

πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 460 επιθέσεις και περίπου 50 βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας. 

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει ήδη 1.500 θανάτους και οδήγησε σε 155.000 εκτοπισμένους και 

73.000 πρόσφυγες. Η κυβέρνηση του Καμερούν αν και αντέδρασε αργά ενάντια στην απειλή 

αυτή, λόγω των ιστορικών εντάσεων με τη Νιγηρία, και από φόβο να μην γίνει στόχος, 

απάντησε στρατιωτικά στις αρχές του 2015 μέσω του MNJTF, της υποπεριφερειακής 

στρατιωτικής δύναμης η οποία αποτελούνταν από τις κοινές δυνάμεις του Καμερούν, του Τσαντ 

και της Νιγηρίας. Η στρατιωτική αντίδραση ήταν εν μέρει επιτυχής, αλλά δεν αντιμετωπίστηκαν 

τα ουσιαστικά προβλήματα που επέτρεψαν την άνοδο αυτής της απειλής. (International Crisis 

Group, 2016) Ο αγώνας κατά της Μπόκο Χαράμ απαιτεί προσαρμογή και βελτίωση των δομών 

ασφαλείας και μακροπρόθεσμες πολιτικές επίλυσης των κρίσεων που θα αποτρέψουν την 

αναβίωση της απειλής αυτής με διαφορετική μορφή και θα σταματήσουν την ανασφάλεια στην 

περιοχή. 
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Νίγηρας 

Η σημασία του Νίγηρα έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί την μόνη χώρα που συνδέει την 

Νιγηρία με το Μάλι. Οι δραστηριότητες της Μπόκο Χαράμ έχουν εντοπιστεί κυρίως στις πόλεις 

Zinder και Diffa που βρίσκονται στο νότιο κομμάτι του, κοντά στα σύνορα με την Νιγηρία. Η 

πόλη Zinder έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για την μετακίνηση των μελών της οργάνωσης 

ανάμεσα στο βόρειο Μάλι και στην βόρεια Νιγηρία ενώ η περιοχή γύρω από την πόλη Diffa στο 

νότιο-ανατολικό κομμάτι του Νίγηρα αποτελεί το κέντρο δράσης και επιρροής της οργάνωσης. 

(Comolli, 2015:89-91) Η Diffa έχει ιδιαίτερη σχέση με την πολιτεία  Borno της Νιγηρίας καθώς 

στενοί ιστορικοί, θρησκευτικοί και οικονομικοί δεσμοί οδηγούν πίσω στα χρόνια του Μωάμεθ 

Γιουσούφ, όταν οι ένοπλες δυνάμεις της Νιγηρίας σκότωσαν περισσότερους από 1.000 οπαδούς 

του τον Ιούλιο του 2009, με αποτέλεσμα πολλά μέλη να αναζητήσουν καταφύγιο στο 

νοτιοανατολικό Νίγηρα. Σταδιακά, η περιοχή χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο,  χώρος για 

αναζήτηση χρηματικών κεφαλαίων και προμηθειών, αλλά και στρατολόγησης νέων μελών.  

Ο Νίγηρας αποφάσισε να αντιμετωπίσει ουσιαστικά την απειλή της Μπόκο Χαράμ όταν 

συμμάχησε με τις δυνάμεις του MNJTF. Η περιοχή της Diffa ωστόσο πάσχει τόσο από τις 

επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ όσο και από τα μέτρα που έλαβε το κράτος, όπως η επέκταση της 

κατάστασης εκτάκτου ανάγκης τον Φεβρουάριο του 2015, η οποία περιλάμβανε απαγόρευση 

ορισμένων εμπορικών δραστηριοτήτων. Οι εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και οι εσωτερικά 

εκτοπισμένοι άνθρωποι επιβιώνουν μόνο χάρη στην ξένη βοήθεια. Παράλληλα, στις όχθες της 

λίμνης Τσαντ, η παρουσία της οργάνωσης επιδείνωσε τις ενδοκοινοτικές εντάσεις, κάποιες από 

τις οποίες εξελίχθηκαν σε θανατηφόρες συγκρούσεις τον Μάιο του 2016. Από τον Δεκέμβριο 

του 2016, η κυβέρνηση προσπαθεί να πολεμήσει την οργάνωση και παράλληλα να επιλύσει  την 

κρίση στην περιοχή της Diffa με την υποστήριξη περιφερειακών και διεθνών εταίρων. Είναι 

φανερό ωστόσο, ότι δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται σε μια στρατηγική βασισμένη 

αποκλειστικά σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και εμπορικούς περιορισμούς. (International Crisis 

Group, 2017) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ Η 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

3.1 ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

Η σύγκρουση με την Μπόκο Χαράμ έχει επιφέρει οδυνηρές συνέπειες στην Νιγηρία και 

στις γειτονικές χώρες. Οι διασυνοριακές επιθέσεις της έχουν απειλήσει επανειλημμένα την 

σταθερότητα και την ασφάλεια στην υποπεριοχή δηλαδή στο Καμερούν, το Τσαντ και το 

Νίγηρα. Παρά το γεγονός ότι οι επιθέσεις της έχουν ελαττωθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο 

(υπολογίζεται ότι 550 πολίτες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της οργάνωσης το 2016 σε σύγκριση 

με τους 3.500 το 2015), οι ενέργειες μια δεκαετίας έχουν αφήσει πίσω μια τεράστια 

ανθρωπιστική κρίση. (Human Rights Watch, 2017) Ως αποτέλεσμα η σύγκρουση έχει οδηγήσει 

στον εκτοπισμό περίπου 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων στη βορειοανατολική Νιγηρία οι οποίοι 

υπολείπονται βασικών δικαιωμάτων όπως της τροφής, της στέγασης, της εκπαίδευσης, της 

υγειονομικής περίθαλψης και της ελεύθερης κυκλοφορίας. Παράλληλα η σύγκρουση είχε σαν 

αποτέλεσμα περισσότερους από 10.000 θανάτους πολιτών από το 2009 και τουλάχιστον 2.000  

απαγωγές ατόμων, κυρίως γυναικών και παιδιών, καθώς και ομάδων μαθητών από τις πόλεις 

Chibok και Damasak. (Human Rights Watch, 2016) 

Η κατάσταση αυτή έχει επιφέρει υψηλό κόστος στις ανθρώπινες ζωές. Σύμφωνα με το 

Nigeria Security Tracker12 από το 2011 έως το 2017 εκτιμάται ότι περίπου 52.600 άνθρωποι 

σκοτώθηκαν εκ των οποίων οι 27.700 καταγράφηκαν στην Πολιτεία Borno. Η οργάνωση 

δολοφόνησε σχεδόν 16.600 ενώ 14.300 πέθαναν κατά την διάρκεια των συμπλοκών της Μπόκο 

Χαράμ με τις ένοπλες δυνάμεις. Οι αριθμοί παρουσιάζονται αναλυτικά στα δύο γραφήματα που 

ακολουθούν. (Council on Foreign Relations, 2017) 

 

 

                                                           
12 Το  πρόγραμμα Nigeria Security Tracker (NST) αποτελεί πρότζεκτ του «Council on Foreign Relations», 

καταγράφει και χαρτογραφεί τη βία στη Νιγηρία που προκαλείται από πολιτικές, οικονομικές ή κοινωνικές 

συγκρούσεις. Τα δεδομένα βασίζονται σε εβδομαδιαίες έρευνες των νιγηριανών και διεθνών μέσων ενημέρωσης. 

Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη ακριβούς αναφοράς σε ορισμένες περιοχές, ο αριθμός των θανάτων είναι ασαφής ενώ 

υπάρχει και το ενδεχόμενο πολιτικής χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης. Με δεδομένους αυτούς τους 

περιορισμούς, οι αριθμοί πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικοί και όχι οριστικοί. 

 



- 43 - 
 

 

 

 

 

Πηγή Γραφημάτων: Council on Foreign Relations's Nigeria Security Tracker 



- 44 - 
 

 

 Η λεκάνη της Λίμνης Τσαντ έχει βρεθεί μπροστά σε μια  πολύπλοκη ανθρωπιστική κρίση 

όπου 10,9 εκατομμύρια άνθρωποι από την ΒΑ Νιγηρία, το Β. Καμερούν, το Δ. Τσαντ και τον 

ΝΑ Νίγηρα χρειάζονται επειγόντως βοήθεια. Παρά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και την 

επανάκτηση των κύριων πόλεων από τον στρατό , το επίπεδο της ανασφάλειας παραμένει υψηλό 

ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες που η περιοχή της λίμνης έχει δει μια νέα έξαρση βίας με 

αύξηση των επιθέσεων αυτοκτονίας. Επιπλέον, η επισιτιστική κρίση επιδεινώθηκε ραγδαία το 

2016, παρά τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και των εταίρων της να προσφέρουν βοήθεια. 

Σε ολόκληρη την περιοχή 7,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση 

σε βασικές υπηρεσίες όπως το νερό, η τροφή, η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση, εκ 

των οποίων 5,2 εκατομμύρια βρίσκονται στη βορειοανατολική Νιγηρία στις τρεις πιο πληγείσες 

πολιτείες, Borno, Adamawa και Yobe. Ταυτόχρονα, περισσότερα από μισό εκατομμύριο είναι 

παιδιά που υποφέρουν σοβαρά από υποσιτισμό. Η συνεχής ανταπόκριση για τη διάσωση ζωών 

ακόμη και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές, παραμένει  προτεραιότητα. Υπολογίζεται ότι για να 

αντιμετωπιστούν οι ανάγκες έως το τέλος του 2017, οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και οι 

ΜΚΟ που προσπαθούν να εξομαλύνουν την ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή, χρειάζονται 661 

εκατομμύρια δολάρια τα οποία θα διατεθούν στις τέσσερις χώρες. (OCHA, 2017:3) 

Συμπερασματικά, η παρατεταμένη σύγκρουση με την Μπόκο Χαράμ έχει βυθίσει τη 

βορειοανατολική Νιγηρία, μια περιοχή με μακρά ιστορία φτώχειας και υποανάπτυξης, σε βαθιά 

καταστροφή. Οι κοινότητες αντιμετωπίζουν μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις  

στον κόσμο, με βασικότερο πρόβλημα  τον υποσιτισμό  και την έλλειψη βασικών υπηρεσιών. Το 

2017, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και η κυβέρνηση προσπάθησαν να αυξήσουν την βοήθεια 

για την πρόληψη της πείνας. Ωστόσο, οι βίαιες επιθέσεις δεν έχουν σταματήσει και η 

ανασφάλεια και η πρόσβαση παραμένουν ένα κρίσιμο εμπόδιο για την παροχή βοήθειας και την 

αποκατάσταση των βιοποριστικών αναγκών. Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 

περιοχές που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την δράση της Μπόκο Χαράμ με αποτέλεσμα 

την δημιουργία μιας ευρύτερης ανθρωπιστικής κρίσης στην υποπεριοχή. 
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Πηγή : UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA, 2017:2) 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα 17 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που 

έχουν επηρεαστεί από την Μπόκο Χαράμ. Από αυτούς, τα 10,9 εκ. έχουν άμεση ανάγκη 

βοήθειας ενώ παράλληλα 8.2 εκ. άνθρωποι έχουν στοχοποιηθεί από την οργάνωση. Σχετικά με 

τις οικονομικές ανάγκες της περιοχής, υπολογίζεται ότι χρειάζονται ακόμα 661 εκατομμύρια 

δολάρια για να διατεθούν στα τέσσερα κράτη. 
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3.1.1  ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΙΓΗΡΙΑΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Στο αρχικό στάδιο της σύγκρουσης μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας της Νιγηρίας και της 

Μπόκο Χαράμ, η αστυνομία (Nigeria Police Force NPF) ήταν αρμόδια στο να ελέγξει και να 

περιορίσει τις δραστηριότητες της ομάδας. Η πιο κοινή τακτική που εφάρμοζε με σκοπό να 

συλλάβει μέλη της οργάνωσης ήταν η χρήση μπλόκων. Η αδυναμία της ωστόσο να φέρει άμεσα 

αποτελέσματα, οδήγησε την κυβέρνηση στο να συγκροτήσει την «Joint Task Force» (JTF) το 

2003. Το 2007, η JTF δρομολόγησε την «επιχείρηση Flush» (Operation Flush) στοχεύοντας στο 

περιορισμό των δραστηριοτήτων της οργάνωσης στις βορειοανατολικές πολιτείες. Μέχρι το 

2009, η JTF συνέλαβε τον ιδρυτή της ομάδας, Yusuf, ο θάνατός του οποίου όμως προσέδωσε 

στην οργάνωση μια πιο ενεργή και «μαχητική» ταυτότητα. Με την ανάληψη του νέου ηγέτη, 

ξεκινά μια νέα περίοδος κατά την οποία η Μπόκο Χαράμ άρχισε να χρησιμοποιεί νέες τακτικές 

και μεθόδους, όπως βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας, υποχρεώνοντας έτσι την κυβέρνηση να 

ιδρύσει την «Special Military Joint Task Force» (SMJTF) το 2011. Η SMJTF αποτελείται από 

προσωπικό13 της Νιγηριανής Αστυνομίας (NPF), του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας (DSS), 

της Νιγηριανής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (NIS) και των Υπηρεσιών Πληροφοριών (DIA). Η 

περίοδος αρχηγίας του Σεκάου από το 2010, ώθησε το κράτος να κινητοποιήσει πλήρως τις 

ένοπλες δυνάμεις του (συνολικά 100.000 στρατιώτες) για την καταπολέμηση της οργάνωσης. 

(Falode,2016:44-45) 

Η συνεχόμενη ανασφάλεια στην πολιτεία Borno οδήγησε τον Ιούνιο του 2011 στη 

δημιουργία της Joint Task Force Operation Restore Order (JTF ORO) με στόχο την 

αποκατάσταση του νόμου στις βορειοανατολικές περιοχές της Νιγηρίας. Τον Μάιο του 2013, η 

χώρα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα τρία βορειοανατολικά states: Yobe, Adamawa 

και Borno που θεωρούνταν τα προπύργια της  Μπόκο Χαράμ, αποστέλλοντας 1.000 στρατιώτες 

στην Adamawa και 2.000 στο Borno. Παρά το γεγονός ότι η JTF ORO πέτυχε μια σημαντική 

νίκη στο δάσος Sambisa εκείνο το διάστημα, συλλαμβάνοντας περίπου 200 μέλη της 

οργάνωσης, οι ενέργειες της δεν ήταν αρκετές για την αντιμετώπιση της απειλής. Παράλληλα, η 

JTF ORO προκαλούσε έντονο φόβο στους νιγηριανούς πολίτες διότι τους αντιμετώπιζε όλους ως 

πιθανά μέλη της Μπόκο Χαράμ με αποτέλεσμα να γίνονται συχνά παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων τους. (Comolli, 2015:111-127) Κατά τη διάρκεια του 2013 (Μάιος/Ιούνιος), 

                                                           
13 Οι όροι στα αγγλικά είναι ως εξής : Nigeria Police Force (NPF), the Department of State Security (DSS), 

the Nigerian Immigration Service (NIS) and the Defence Intelligence Agencies (DIA) 
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δημιουργήθηκε επίσης η «Civilian Joint Task Force» (CJTF) για να συμπληρώσει τις 

προσπάθειες του στρατού, η οποία αποτελείται κυρίως από ομάδες πολιτών  όπως  αγρότες από 

τις περιοχές που πλήττονταν περισσότερο από τις δραστηριότητες της οργάνωσης. Ωστόσο, 

ασκήθηκε έντονη κριτική στην CJTF καθώς σε πολλές περιπτώσεις έκανε χρήση βίας και 

δρούσε με τη έννοια της ομάδας «αυτόκλητων τιμωρών». (Falode, 2016:44-45) 

Τον Αύγουστο του 2013, η JTF ORO αντικαταστάθηκε από μια εξειδικευμένη 

στρατιωτική μονάδα, που ονομάστηκε «7th Division» με έδρα το Maiduguri, σηματοδοτώντας 

το τέλος της εποχής της JTF. Ο νέος αυτός στρατιωτικός σχηματισμός αποτελούνταν στο 

ξεκίνημα του από 8.000 στρατιώτες: 1000 από το Μάλι και 7000 από την βόρεια Νιγηρία. 

(Comolli, 2015:127)   

Συμπερασματικά, τα μέτρα αντεπίθεσης της κυβέρνησης της Νιγηρίας είχαν περιορισμένη 

επιτυχία. Ο στρατός της ήταν σχετικά αναποτελεσματικός στην αντιμετώπιση της οργάνωσης, 

κυρίως επειδή παρεμποδίστηκε από μια εδραιωμένη κουλτούρα διαφθοράς στη χώρα. Ο 

προηγούμενος πρόεδρος της Νιγηρίας, Goodluck Jonathan, είχε ανακοινώσει στις 8 Ιανουαρίου 

του 2012 ότι μέλη της Μπόκο Χαράμ είχαν επηρεάσει τον στρατό, την αστυνομία και το 

εκτελεστικό και νομοθετικό σκέλος της κυβέρνησης. Εκτός από τα παραπάνω, η επίσημη 

απάντηση της κυβέρνησης της Νιγηρίας μέσα από την ίδρυση της Joint Task Force, και δέκα 

χρόνια αργότερα της ίδρυσης του 7 Division του Νιγηριανού Στρατού στο Maiduguri, δεν έφερε 

τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η  σημασία του JTF υποσκάφτηκε από τη χρήση υπερβολικής 

βίας, και τη συχνή χρήση όπλων για να κυνηγηθούν τα ύποπτα μέλη της Μπόκο Χαράμ με 

αποτέλεσμα ένα μεγάλο αριθμό φόνων.  Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι δεν τους εμπιστεύονται και 

δεν συνεργάζονται μαζί τους ώστε να τους παρέχουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να φανούν 

χρήσιμες.  (Osaretin, 2015:21-23)    

Μέχρι τα τέλη του 2015, το κράτος είχε πράγματι επανακτήσει τον έλεγχο πολλών 

εδαφών, περιορίζοντας  την οργάνωση στο Δάσος Σαμπίσα στο Maiduguri. Κατά κύριο λόγο, η  

Νιγηρία είχε κερδίσει έδαφος λόγω της δέσμευσης στρατευμάτων από γειτονικές χώρες και με 

τη βοήθεια μισθοφόρων της Νότιας Αφρικής γνωστών ως «Specialized Tasks, Training, 

Equipment and Protection» (STTEP). Ωστόσο, μόνο όταν εισήχθησαν στρατεύματα από τον 

Νίγηρα, το Τσαντ, το Καμερούν και το Μπενίν, υπό τη διοίκηση του «Multinational Joint Task 

Force» (MNJTF) στα τέλη του 2015, η αντεπίθεση απέδωσε περισσότερο. Από τον Ιανουάριο 
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του 2016, η Μπόκο Χαράμ επέστρεψε στις τακτικές των βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας, 

παρακάμπτοντας τις ανοικτές και συμβατικές αντιπαραθέσεις με το στρατό, συνεχίζοντας να 

αποσταθεροποιεί τις πόλεις στην βόρεια Νιγηρία. (Falode, 2016:44-45) Εν έτη 2017, ο 

«πόλεμος» με την Μπόκο Χαράμ ακόμα συνεχίζεται. 

Ολοκληρώνοντας, η Νιγηρία διαθέτει τον καλύτερο στρατό σε επίπεδο εξοπλισμού και 

χρηματοδότησης στην Δυτική Αφρική. Τα ενεργά στρατεύματα αποτελούνται από 160.000 

άτομα ενώ το 2016 άγγιξαν τα 200.000 σύμφωνα με στοιχεία από το International Institute for 

Strategic Studies. Ωστόσο η εκπαίδευση αφορούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα την σύγκρουση 

μεταξύ κρατικών δρώντων και όχι την σημερινή μορφή των ασύμμετρων απειλών που 

εφαρμόζουν οι τρομοκρατικές ομάδες. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος τα τελευταία 

χρόνια εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Νιγηρία όπως το Κολλέγιο Διοίκησης και Προσωπικού των 

Ενόπλων Δυνάμεων (College of Staff and Staff of the Armed Forces) στην πόλη Jaji στην 

πολιτεία Kaduna, περιλαμβάνουν στην εκπαίδευση των στρατιωτών προγράμματα 

αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων. (Comolli, 2015:110)  

Η άνθιση της Μπόκο Χαράμ οδήγησε σε μια αύξηση των στρατιωτικών δαπανών του 

κράτους. Τα δυο γραφήματα που ακολουθούν καλύπτουν την περίοδο 2000-2016. Το 1ο 

γράφημα παρουσιάζει τα χρήματα (σε Νάιρα Νιγηρίας) που δαπανώνται για τις στρατιωτικές 

ανάγκες και το 2ο γράφημα, σε ποσοστά του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Νιγηρία έχει 

ακολουθήσει μια ανοδική πορεία στους αμυντικούς της προϋπολογισμούς με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα το γεγονός ότι το 2002 που θεωρείται το έτος ίδρυσης της Μπόκο Χαράμ δαπάνησε 

108 δις. Νάιρα ενώ το 2016 το ποσό τετραπλασιάζεται σε 444 δις.(2.091 εκατ. δολάρια). 
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Πίνακας 1 
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Πίνακας 2 

 

 

Πηγές γραφημάτων: 

Stockholm International Peace Research Institute ( SIPRI ) (Sipri.org, 2017) 

The World Bank (worldbank.org, 2016) 
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3.1.2 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ : ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΜΟΝΙΜΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ; 

Οι τελευταίες επιδρομές της Μπόκο Χαράμ στο Καμερούν και τη Νιγηρία, ειδικά στις 

πόλεις Mora, Madagali και Maiduguri, οδήγησαν σε πολλούς θανάτους τόσο απλών πολιτών όσο 

και στρατιωτικών. Η αναζωπύρωση των επιθέσεων κατά διαστήματα και το αίσθημα επιβίωσης 

της οργάνωσης παρά τις συλλήψεις, επιβεβαιώνουν την ικανότητα της να αποσταθεροποιεί την 

περιοχή και αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων αντιτρομοκρατικών 

στρατηγικών. Κάτω από την απειλή αυτή έγινε η πρώτη σημαντική κίνηση εναντίον της 

ισλαμιστικής ομάδας όταν πέντε αφρικανικά κράτη συμφώνησαν να δημιουργήσουν έναν νέο 

στρατιωτικό συνασπισμό για την καταπολέμηση της. 

Multinational Joint Task Force  

Οι επιδρομές στις γειτονικές χώρες ώθησαν το Καμερούν, το Τσαντ, τον Νίγηρα και 

αργότερα το Μπενίν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους νιγηριανούς ομολόγους τους για να 

αντιμετωπίσουν την Μπόκο Χαράμ, στο πλαίσιο της «Multinational Joint Task Force». Η 

MNJTF είχε ιδρυθεί ήδη από το Μάρτιο του 1994 από την «Lake Chad Basin Commission». Τον 

Οκτώβριο του 2014, η δύναμη αυτή μετονομάστηκε σε MNJTF κατά της Μπόκο Χαράμ. 

(Sawadogo, 2017) Εγκρίθηκε επίσης από την Αφρικανική Ένωση τον Ιανουάριο του 2015. 

(Gilpin, 2016)  

Η κύρια αρμοδιότητα και ο πρωταρχικός στόχος της στρατιωτικής αυτής δύναμης ήταν να 

δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον στις περιοχές που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες 

της οργάνωσης και η εφαρμογή προγραμμάτων σταθεροποίησης στις πληγείσες περιοχές. Μέσα 

από αυτά τα προγράμματα εμφανίζεται η ανάγκη της επιστροφής των εσωτερικά εκτοπισμένων 

προσφύγων και η διευκόλυνση της διεθνούς ανθρωπιστικής δράσης με σκοπό την παροχή 

βοήθειας στους πληγέντες πληθυσμούς. Παράλληλα, στην διεξαγωγή των στρατιωτικών 

επιχειρήσεων περιλαμβάνεται η διεξαγωγή περιπολιών που θα εμποδίζουν τις μεταφορές όπλων 

ή υλικοτεχνικής υποστήριξης της οργάνωσης αλλά και η αναζήτηση όλων των απαχθέντων, 

όπως των κοριτσιών που απήχθησαν από την πόλη Chibok τον Απρίλιο του 2014. Ωστόσο 

πρέπει να σημειωθεί ότι η ύπαρξή της MNJTF δεν αναιρεί τις ενέργειες των εθνικών 

στρατευμάτων των συμβαλλομένων χωρών σε εθνικό επίπεδο. (Abatan, Assanvo και 

Sawadogo, 2016)  
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Όσον αφορά την περιοχή δραστηριοτήτων της MNJTF, έχουν καθοριστεί τέσσερις τομείς 

που αναπτύσσονται εντός των εθνικών συνόρων των τεσσάρων χωρών :  

τομέας 1, με έδρα τη πόλη Mora (Καμερούν)  

τομέας 2, με έδρα τη πόλη Baga-sola (Τσαντ)  

τομέας 3, με έδρα τη πόλη Baga (Νιγηρία) 

τομέας 4, με έδρα τη πόλη Diffa (νοτιοανατολικός Νίγηρας). 

 

Πηγή εικόνας: ISS Africa  (Abatan, Assanvo, Sawadogo, 2016:3) 

Η MNJTF  λειτουργεί υπό την άμεση εξουσία της επιτροπής  «Lake Chad Basin 

Commission»  και των αντίστοιχων αρχηγών των κρατών. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 

πολιτική εποπτεία, ενώ η Αφρικανική Ένωση ως στρατηγικός συνεργάτης για την 

αποτελεσματική λειτουργία της, καθώς είναι υπεύθυνη για τον σωστό συντονισμό των 
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επιχειρήσεων των τεσσάρων αυτών διαφορετικών εθνικών τμημάτων. (Abatan, Assanvo και 

Sawadogo, 2016)  

Κατά τη διάρκεια του 2015, δόθηκε έμφαση στη συγκρότηση της δύναμης και στον 

καθορισμό του τρόπου λειτουργίας της χωρίς να ληφθεί υπόψη η διπλωματική συνεργασία που 

απαιτείται μεταξύ των κρατών μελών. Συνεπώς, σε πρακτικό επίπεδο το βασικότερο πρόβλημα 

έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν σαφείς μηχανισμοί συντονισμού των στρατευμάτων και η 

κάθε συμβαλλόμενη χώρα επιλέγει να ακολουθεί πρωτίστως τις δικές της εθνικές στρατηγικές. 

Η κατάσταση αυτή δίνει την εντύπωση πως η MNJTF θυμίζει περισσότερο ένα χαλαρό 

συνασπισμό κρατών, που απλώς αναγνωρίζεται από την Αφρικανική Ένωση. Ο  συντονισμός 

είναι αρκετά δύσκολος στην πράξη καθώς η κάθε μια χώρα διαθέτει την δική της πολιτική 

ατζέντα. Για παράδειγμα, η Νιγηρία έχει  στρέψει την προσοχή της στην ασταθή περιοχή του 

Δέλτα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ το Τσαντ ήταν απασχολημένο με τις προεδρικές εκλογές 

τον Απρίλιο του 2016. Σύμφωνα με το Raymond Gilpin, η MNJTF δεν διαθέτει επαρκείς 

πόρους. Μόνο 250 εκατομμύρια δολάρια από τον προϋπολογισμό των 700 εκατομμυρίων 

δολαρίων διατέθηκαν για την ανάπτυξη της  περιφερειακής δύναμης των 8.700 ατόμων. (Gilpin, 

2016) Από την ίδρυσή της αντιμετώπισε οικονομικές προκλήσεις που αναμφισβήτητα 

εμποδίζουν την αποτελεσματικότητά της. Οι συνεισφορές της Νιγηρίας, του Ηνωμένου 

Βασιλείου, της Κοινότητας των κρατών Σαχέλ-Σαχάρας (Community of Sahel-Saharan States) 

(CEN-SAD) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αρκούν για να καλύψουν τον αρχικό 

προϋπολογισμό των 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Η κατάσταση αυτή περιπλέκεται περισσότερο 

από το γεγονός ότι το Τσαντ και η Νιγηρία (η οποία θα έδινε σχεδόν το ήμισυ του ποσού που 

είχε εκτιμηθεί), οι δύο χώρες που συνεισφέρουν στρατιωτικά στο μεγαλύτερο μέρος, 

αντιμετωπίζουν σήμερα οικονομική ύφεση καθώς οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται. 

(Sawadogo, 2017) 

Το 2016, παρά τις κάποιες αποτυχίες, η MNJTF κατέγραψε διαδοχικές νίκες. Μια 

σημαντική επίθεση (Operation Gama Aiki) πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο έως το Νοέμβριο 

του 2016 γύρω από τη λίμνη Τσαντ και στην πολιτεία Borno και περιλάμβανε την ταυτόχρονη 

στρατιωτική δράση από τις τέσσερις χώρες. Η νίκη αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την 

απελευθέρωση ομήρων και την απελευθέρωση ορισμένων περιοχών που προηγουμένως 

καταλάμβανε η οργάνωση. Στις αρχές του Νοεμβρίου, μια άλλη επίθεση στην πόλη Baga-Sola 
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στο δυτικό Τσαντ είχε ως αποτέλεσμα την παράδοση τουλάχιστον 240 «μαχητών» της Μπόκο 

Χαράμ (Sawadogo, 2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης  

ανανέωσε την εντολή δράσης της MNJTF για 12 μήνες. Το σημαντικότερο κομμάτι της 

συνεργασίας αφορά την ανάγκη τα κράτη μέλη της και οι στρατηγικοί εταίροι να ενισχύσουν 

την επιχειρησιακή ικανότητα της ώστε να μπορεί να διεκδικεί τις περιοχές που κατέλαβε η 

Μπόκο Χαράμ. Αυτό, με τη σειρά του, θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο μπορεί να 

δοθεί η απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια όταν αυτή απαιτείται. (Sawadogo, 2017) Παρά τις 

αντιξοότητες, τα στρατεύματα της MNJTF πραγματοποίησαν σημαντική πρόοδο, επανακτώντας 

τον έλεγχο εδαφών, καταστρέφοντας τις βάσεις της ομάδας και ελέγχοντας την κίνηση στην 

περιοχή της Λίμνης Τσαντ, δείχνοντας έτσι ότι παραμένει ένας σημαντικός περιφερειακός 

αντιτρομοκρατικός μηχανισμός. Δυστυχώς, είναι αναγκαίο οι δυνάμεις αυτές να γίνουν πιο 

ευέλικτες και προσαρμόσιμες στην συνεχώς μεταβαλλόμενη απειλή της Μπόκο Χαράμ. Θα 

πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύουν τους πολίτες και να διατηρούν σε μόνιμη βάση τις 

απελευθερωμένες περιοχές που παίρνουν υπό τον έλεγχο τους, αλλά επειδή αυτό δεν συμβαίνει 

πάντα, οι εκτοπισμένες κοινότητες δεν αισθάνονται ασφαλείς να επιστρέψουν. Αυτό απαιτεί 

πολύ περισσότερους πόρους και κατάρτιση από ότι έχει η MNJTF σήμερα. Απαιτεί μια 

στρατηγική που ορίζει σαφώς τους άμεσους και μακροπρόθεσμους στόχους. (Gilpin, 2016) 
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3.1.3  ΒΙΑΙΕΣ ΕΚΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΝΙΓΗΡΙΑΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΣΥΝΟΡΩΝ 

Οι συγκρούσεις με την Μπόκο Χαράμ έχουν πυροδοτήσει μαζικές μετακινήσεις 

πληθυσμού εντός της Νιγηρίας αλλά και εκτός των συνόρων της, στο Καμερούν, στο Τσαντ και 

στον Νίγηρα. Το γεγονός ότι η εξτρεμιστική ομάδα πραγματοποιεί επιδρομές και στις γειτονικές 

χώρες, έχει προκαλέσει εκτοπίσεις και μετατοπίσεις των ίδιων των πληθυσμών περισσότερο από 

μια φορά. Η εμβέλεια και η πολυπλοκότητα της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει αναδυθεί γίνεται 

φανερή ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Τσαντ όπου οι στρατιωτικές δυνάμεις, η 

Μπόκο Χαράμ και οι κοινότητες υποδοχής «συνυπάρχουν».       

Μέχρι στιγμής, η σύγκρουση με την Μπόκο Χαράμ, έχει αφήσει πίσω της πολλές πόλεις 

και χωριά κατεστραμμένα και εκατομμύρια ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων ανδρών, 

γυναικών και παιδιών, να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους με την ελπίδα της επιβίωσης. 

Σύμφωνα με μια έρευνα που διεξήγαγε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (International 

Organisation for Migration (IOM)) η σύγκρουση έχει εκτοπίσει συνολικά 2.151.979 άτομα τα 

οποία σήμερα ζουν προσωρινά σε 42 στρατόπεδα, σε 13 πολιτείες της Νιγηρίας. Τα στρατόπεδα 

βρίσκονται στις πολιτείες: Adamawa, Bauchi, Benue, Borno, Gombe, Kaduna, Kano, Nasarawa, 

Plateau, Taraba, Yobe και Zamfara. Επιπλέον, υπάρχουν τουλάχιστον άλλα επτά στρατόπεδα 

στην ομοσπονδιακή περιοχή της πρωτεύουσας, την Αμπούζα. Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά 

στοιχεία από την «National Emergency Management Agency» (NEMA), το 86 % των εσωτερικά 

εκτοπισμένων ατόμων [Internally Displaced Persons (IDPs)] σε ολόκληρη την χώρα προέρχεται 

από τη Βορειοανατολική Νιγηρία ενώ το υπόλοιπο 14 % προέρχεται από άλλα κράτη. 

(Okechukwu, 2016:42)  

Εκτός από τα κυβερνητικά στρατόπεδα, σχεδόν ένας στους δέκα ζει σε κοινότητες 

υποδοχής, καθώς επωφελείται από προηγούμενους οικογενειακούς, φιλικούς ή εθνοτικούς 

δεσμούς. Υπάρχουν  ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη κατηγορία. Οι 

περισσότεροι είτε μένουν με ανθρώπους που γνωρίζουν ή πληρώνουν για την διαμονή τους στο 

σπίτι κάποιου ή σε καταλύματα όπως ξενοδοχεία. (Internal Displacement Monitoring Centre, 

2015) Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται αυτή η διασπορά των εσωτερικά εκτοπισμένων 

ατόμων ιδιαίτερα στο βορειοανατολικό κομμάτι. 
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Πηγή εικόνας: UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA, 2017:17) 

Ο όρος IDPs σε αντίθεση με τους πρόσφυγες αναφέρεται σε άτομα που δεν έχουν 

διασχίσει τα σύνορα του κράτους τους προκειμένου να βρουν ασφάλεια και καταφύγιο. Παρότι 

έχουν εγκαταλείψει για παρόμοιους λόγους το σπίτι τους, παραμένουν στη χώρα τους και 

παραμένουν υπό την προστασία της κυβέρνησής, ακόμη και αν αυτή είναι ο λόγος για τον 

εκτοπισμό τους. Ως αποτέλεσμα, αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε πολύ ευάλωτη κατάσταση. 

(UNHCR, 2017) Στην Νιγηρία, οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί, περιβαλλοντικοί είναι 

κάποιοι από τους παράγοντες που εξαναγκάζουν τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια 

τους αναζητώντας καταφύγιο σε κάποια άλλο μέρος εντός των συνόρων της χώρας τους ή και σε 

άλλες χώρες. Η Μπόκο Χαράμ και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της, οι διακοινοτικές 

συγκρούσεις που προέρχονται από εθνοτικές και θρησκευτικές εντάσεις, όπως επίσης και οι 



- 57 - 
 

συχνές πλημμύρες και οι μαζικές εξώσεις στα αστικά κέντρα είναι οι βασικοί λόγοι εσωτερικής 

μετακίνησης στην Νιγηρία. (Internal Displacement Monitoring Centre, 2016) 

Εκτός από την εσωτερική μετακίνηση έχει παρατηρηθεί και ένας διαφορετικός τύπος  

διασυνοριακής μετακίνησης, ιδίως στην περίπτωση εχθροπραξιών και περιφερειακών 

συγκρούσεων  κοντά στα σύνορα. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στη βορειοανατολική Νιγηρία, στην 

ευρύτερη λεκάνη της λίμνης Τσαντ, όπου οι άνθρωποι διασχίζουν τα σύνορα συνεχώς 

προκειμένου να ξεφύγουν από τις επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ ή από τις ταραχές που 

προκαλούνται από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της. Εκτιμάται ότι υπάρχουν 6.300 

Νιγηριανοί πρόσφυγες και 43.800 εκτοπισμένοι από το Τσαντ οι οποίοι προσπαθούν με κάθε 

τρόπο να επιβιώσουν στην περιοχή της λίμνης. Στο Καμερούν περίπου 61.000 πρόσφυγες και 

και 158.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι βρίσκονται στην επαρχία Far North, διασκορπισμένοι σε 

κοινότητες φιλοξενίας, σε περιοχές που λαμβάνουν μικρή ανθρωπιστική βοήθεια. Στο νότιο 

Νίγηρα περισσότεροι από 300.000 Νιγηριανοί πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένοι έχουν 

βρει καταφύγιο στην πόλη Diffa, εξαιτίας της μόνιμης  βίας και ανασφάλειας στην ευρύτερη 

περιοχή. (Médecins Sans Frontières, 2016) 

Η νιγηριανή κυβέρνηση έχει προσπαθήσει με διάφορους τρόπους να διαχειριστεί την 

κρίση και τα συνεχώς αναδυόμενα προβλήματα στο βορειανατολικό κομμάτι της. Το «Borno 

State Emergency Management Agency» (SEMA) αποτελεί έναν οργανισμό που στόχος του είναι 

να διαχειρίζεται τις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης στην πολιτεία Borno. Έχει την αρμοδιότητα 

να παρέχει βοήθεια κάθε τύπου, όπως τρόφιμα, ρούχα και φάρμακα ενώ παράλληλα οφείλει να 

διαχειρίζεται την κατάσταση μέσα στα στρατόπεδα, ώστε να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες 

των ανθρώπων. (Human Rights Watch, 2016) Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜΜΕ της 

Νιγηρίας, ο πρόεδρος της SEMA δήλωσε σε συνέντευξη του τον Σεπτέμβριο του 2017 πως ο 

οργανισμός έχει διοχετεύσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια Νάιρα για τη παροχή τροφίμων 

στους IDPs από το 2014. Ο ίδιος δήλωσε επίσης πως μέσα στο πλαίσιο του SEMA έχουν 

αναπτυχθεί  εννέα κινητές κλινικές με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης στην παροχή 

υπηρεσιών υγείας. (News Agency of Nigeria, 2017) Ταυτόχρονα, στην Νιγηρία έχει ιδρυθεί ο 

«National Emergency Management Agency» (NEMA) μια δηλαδή εθνική υπηρεσία διαχείρισης 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης η οποία αναλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη 

και την διαχείριση καταστροφών στη Νιγηρία. Μέσα στο πλαίσιο των προβλημάτων που 
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προέκυψαν από την σύγκρουση με την Μπόκο Χαράμ η υπηρεσία είχε αναλάβει να παρέχει 

τρόφιμα και άλλα υλικά στους εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους. (Human Rights Watch, 

2016) 

Τα απρόβλεπτα κύματα των εσωτερικά εκτοπισμένων και των προσφύγων στη Νιγηρία και 

στις γειτονικές χώρες έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο σε κοινωνικό και δημογραφικό επίπεδο. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τρεις διαστάσεις στο φαινόμενο. Πρώτον, οι 

εσωτερικά εκτοπισμένοι αν και παραμένουν στο δικό τους κράτος, καθώς η σύγκρουση 

μεγαλώνει, έχουν την τάση να φεύγουν όσο πιο μακριά μπορούν από την αρχική τους έδρα και 

να παραμένουν στις περιοχές των καταφυγίων για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Αυτό 

υποδηλώνει είτε το γεγονός ότι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν 

εναλλακτικές λύσεις για την επιστροφή των ανθρώπων αυτών, είτε την σηματοδότηση μιας 

μακροπρόθεσμης αλλαγής στις δημογραφικές περιφέρειες της Νιγηρίας, καθώς οι άνθρωποι 

αυτοί δεν θα επιστρέψουν στην αρχική τους έδρα. Δεύτερον, η Μπόκο Χαράμ πραγματοποιεί 

συνεχώς αιφνιδιαστικές επιθέσεις σε διάφορα χωριά και οικισμούς, με αποτέλεσμα τα μέλη μιας 

οικογένειας να χωρίζονται καθώς συχνά βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη όταν πρέπει να φύγουν 

για να σώσουν την ζωή τους. Αυτό έχει διασπάσει οικογένειες και έχει αφήσει ένα μεγάλο 

ποσοστό ασυνόδευτων παιδιών ιδιαίτερα στην περιοχή της Adamawa. Τέλος, η παρουσία της 

οργάνωσης κατά μήκος των συνόρων της Νιγηρίας με το Καμερούν και τον Νίγηρα έχει 

αποτρέψει πολλούς ανθρώπους να περάσουν τα σύνορα με ασφάλεια, παγιδεύοντας τους σε 

ελεγχόμενες πόλεις από την οργάνωση. Ο στρατός πραγματοποιεί συχνά παρεμβάσεις για να 

ανοίξουν δρόμοι διαφυγής για αυτά τα άτομα ώστε να αναζητήσουν ασφάλεια αλλού. Ωστόσο, 

το άμεσο αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή. 

(Internal Displacement Monitoring Centre, 2015). 
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3.2 ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν κατατάξει την Μπόκο Χαράμ στην λίστα των 

τρομοκρατικών οργανώσεων. Το 2012, οι ΗΠΑ πρόσθεσαν τον πρώην αρχηγό της οργάνωσης, 

Abubakar Shekau, στους διεθνείς τρομοκράτες και την Μπόκο Χαράμ στον κατάλογο των ξένων 

τρομοκρατικών οργανώσεων έναν χρόνο αργότερα. Το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου 

Βασιλείου την πρόσθεσε επίσης στον κατάλογο μέσα στο 2013. Ο ΟΗΕ και η ΕΕ κατέταξε την 

ομάδα ως τρομοκρατική οργάνωση τον Μάιο του 2014, ύστερα από την απαγωγή των 

μαθητριών από την πόλη Chibok. (Pate, 2015:47)  

Η βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στις 26 Αυγούστου του 2011 στα κεντρικά γραφεία 

του ΟΗΕ στην πρωτεύουσα Αμπούζα αποτέλεσε τον πρώτο «μη-νιγηριανό» στόχο της Μπόκο 

Χαράμ. Η επίθεση στα γραφεία του ΟΗΕ συμβόλιζε το αντι-δυτικό αίσθημα που κυριαρχεί 

στους κόλπους της οργάνωσης και φανέρωνε μια ξεκάθαρη απόρριψη των «δυτικών αξιών». 

Ταυτόχρονα, ήταν η πρώτη ένδειξη πως η οργάνωση αυτή ίσως εμφάνιζε στο μέλλον φιλοδοξίες 

για διεθνή δράση. (Perry, 2014:50) Ωστόσο, η Μπόκο Χαράμ έως σήμερα δεν έχει 

πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις σε χώρες της Ευρώπης, των ΗΠΑ ή του υπόλοιπου 

κόσμου, πέρα από τις χώρες τις Δυτικής Αφρικής. Ωστόσο, η πρόσφατη σύνδεση της με το 

αυτοαποκαλούμενο «Ισλαμικό Κράτος» ενδέχεται να φέρει αλλαγές στην επιλογή των στόχων 

της. 

Παρά το γεγονός πως τα μέλη της δεν επεκτάθηκαν σε διεθνές επίπεδο, κράτη της διεθνής 

κοινότητας πρόσφεραν κάποιου είδους εξωτερικής βοήθειας στην Νιγηρία προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Διεθνείς δρώντες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη υποστήριξαν τη νιγηριανή 

κυβέρνηση στην προσπάθεια της να αποδυναμώσει την Μπόκο Χαράμ ιδίως τα τελευταία δύο 

έτη. Η αυξημένη βοήθεια με τη μορφή στρατιωτικής εκπαίδευσης, την παροχή υπηρεσιών 

πληροφοριών και εξοπλισμό παρακολούθησης και επικοινωνίας ίσως αποτελεί ένδειξη 

εμπιστοσύνης προς τον Προέδρο Buhari ο οποίος υποσχέθηκε προεκλογικά στρατιωτική 

μεταρρύθμιση ενώ κατόρθωσε το 2016 να ανακτήσει σημαντικές περιοχές που έλεγχε η 

οργάνωση. (Human Rights Watch, 2017) Ωστόσο, η ανάκτηση και ο έλεγχος περιοχών από το 

νιγηριανό στρατό δεν σηματοδοτεί και την νίκη στον «πόλεμο» εναντίον της Μπόκο Χαράμ, 
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καθώς η ομάδα έχει αποδείξει πως εξελίσσεται συνεχώς και πως παραμένει «ζωντανή» παρά τις 

νίκες του στρατού. 

3.2.1  ΟΗΕ  ΚΑΙ Ε.Ε 

Η ΕΕ, ο ΟΗΕ και η Παγκόσμια Τράπεζα δημιούργησαν ένα τριμερές πρόγραμμα 

ανάκαμψης των έξι βορειοανατολικών πολιτειών της Νιγηρίας που επλήγησαν περισσότερο από 

τις επιθέσεις και τις συγκρούσεις με την Μπόκο Χαράμ. Σε μια εκτίμηση της κατάστασης που 

έγινε το Ιανουάριο του 2016 υπολογίζεται ότι για την πλήρη αποκατάσταση της περιοχής 

χρειάζονται  5,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Τον ίδιο μήνα, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της 

ΕΕ στη Νιγηρία, Michel Arrion, δήλωσε ότι η ΕΕ έχει αναλάβει να δημιουργήσει ένα ταμείο  

που θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή βοήθειας και την ανασυγκρότηση των βορειοανατολικών 

περιοχών. (Human Rights Watch, 2017)  

Ευρωπαϊκή  Ένωση 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε την 1η Αυγούστου του 2016, συμφωνία ύψους 50 

εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη της Multinational Joint Task Force (MNJTF) στην 

προσπάθειά της να καταπολεμήσει την Μπόκο Χαράμ, στην Λεκάνη της Λίμνης Τσαντ. Η 

συμφωνία αυτή έγινε με σκοπό να συνδράμει τις κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις των πέντε 

χωρών ώστε να συντονίσουν τις προσπάθειες τους για την εξάλειψη της απειλής ιδιαίτερα στην 

περιοχή των συνόρων. Για αυτόν τον λόγο η Ε.Ε υποστήριξε πως η χρηματική αυτή βοήθεια θα 

επιτρέψει την συντήρηση κεντρικών γραφείων της MNJTF στην πόλη Ndjamena καθώς επίσης 

και στο Καμερούν και τον Νίγηρα. Με τα χρήματα αυτά θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στον 

τομέα της επικοινωνίας και της πληροφόρησης, ώστε να θεσπιστεί μια κεντρική διοίκηση που θα 

συντονίζει πλήρως τις επιχειρήσεις μεταξύ των στρατευμάτων. (European Commission, 2016) 

Ένα έτος αργότερα, στις 15 Ιουνίου του 2017  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την 

δωρεά 143 εκατομμυρίων Ευρώ για την υποστήριξη των ανθρωπιστικών αναγκών των 

βορειοανατολικών περιοχών, ιδίως στην πολιτεία Borno. Δεύτερος στόχος αποτελεί η ανάκαμψη 

των εσωτερικά εκτοπισμένων ανθρώπων λόγω των συγκρούσεων με την Μπόκο Χαράμ. Αυτό 

το πακέτο αναπτυξιακής βοήθειας στοχεύει τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς και αφορά την 

παροχή βασικών υπηρεσιών, όπως η υγεία, η διατροφή, η εκπαίδευση και η πρόσβαση σε 

καθαρό νερό, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης αλλά και την ενίσχυση των συστημάτων 
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δημόσιας διοίκησης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης στην πολιτεία Borno. (European 

Commission, 2017) 

Οργανισμός  Ηνωμένων Εθνών 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ομόφωνα στις 31 Μαρτίου του 2017 το 

πρώτο ψήφισμά 2349 (2017), σχετικά με την προστασία των ανθρώπων στην περιοχή της λίμνης 

Chad λόγω της παρουσίας της Μπόκο Χαράμ. Το Συμβούλιο καταδίκασε όλες τις 

τρομοκρατικές ενέργειες, τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως επίσης τις δολοφονίες, τις απαγωγές, την χρήση κοριτσιών ως 

βομβιστές αυτοκτονίας, τους υποχρεωτικούς γάμους, και την σεξουαλική δουλεία. Παράλληλα, 

το Συμβούλιο προέτρεψε τα κράτη που πλήττονται από τις επιθέσεις να αναπτύξουν την 

στρατιωτική συνεργασία τους σε περιφερειακό επίπεδο ώστε να σταματήσουν τις παράνομες 

εισροές χρημάτων που ευνοούν τις τρομοκρατικές ομάδες. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της 

στήριξης της περιφερειακής στρατιωτικής δύναμης (MNJTF) ώστε να διεξάγονται 

συντονισμένες επιχειρήσεις εναντίον της οργάνωσης. Σε επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας, 

προέτρεψε τις κυβερνήσεις των αντίστοιχων κρατών να σεβαστούν και να προστατεύσουν το 

προσωπικό των ανθρωπιστικών οργανώσεων  ώστε να επέλθει η παροχή βοήθειας. (Security 

Council Resolution 2349, 2017) Τέλος, τον Ιούλιο του 2017 το Συμβούλιο τόνισε πως 

δεσμεύεται να αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο το «Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στη Δυτική 

Αφρική και στο Σαχέλ» (UNOWAS) με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι διασυνοριακές απειλές 

πιο αποτελεσματικά ώστε να επέλθει ξανά η ειρήνη στην περιοχή. Το έργο του αφορά θέματα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειρήνης και ασφάλειας και τρόπους πρόληψης κρίσεων και 

συγκρούσεων στην Δυτική Αφρική.  (UN News Centre, 2017) 

Ο ΟΗΕ έχει διοχετεύσει κάποια χρηματικά ποσά από  το Central Emergency Response 

Fund (CERF)14 για την ανάκαμψη των πληγέντων περιοχών της Νιγηρίας και των γειτονικών 

κρατών από τις επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ. Το 2015, χορηγήθηκαν 27 εκατομμύρια δολάρια 

στο Καμερούν, το Τσαντ, το Νίγηρα και την Νιγηρία, για την βοήθεια και την αποκατάσταση 

των 1,6 εκατομμυρίων εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και των προσφύγων. Στις αρχές του 

                                                           
14 Το CERF είναι ένα ταμείο που συγκεντρώνει κεφάλαια για την χρηματοδότηση ανθρωπιστικών 

παρεμβάσεων σε περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το «UN Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs» διαχειρίζεται και συγκεντρώνει τα χρήματα του CERF που λαμβάνει από τους δωρητές οι 

οποίοι είναι ιδιωτικές εταιρείες, ιδρύματα και άτομα. 
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2016, δόθηκε επίσης το χρηματικό ποσό των 31 εκατομμυρίων δολαρίων με σκοπό την 

υποστήριξη των 700.000 ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση στην περιοχή της 

Λίμνης Τσαντ. Το ίδιο έτος χορηγήθηκαν 13 εκατομμύρια δολάρια από το CERF για την 

βοήθεια των περίπου 250.000 ανθρώπων που βρίσκονταν σε περιοχές της βορειοανατολικής 

Νιγηρίας που είχαν μόλις ανακτηθεί από τις στρατιωτικές δυνάμεις. Τα κονδύλια 

χρησιμοποιούνται για την παροχή τροφίμων, υπηρεσιών υγείας και προστασίας και 

διοχετεύονται στις πληγείσες περιοχές μέσω των οργανώσεων και των υπηρεσιών του ΟΗΕ ή 

και άλλων οργανισμών που συνεργάζονται μαζί του όπως οι:15 η «Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων 

και Γεωργίας», η «Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες» το «Παγκόσμιο 

Πρόγραμμα Σίτισης», η UNICEF, το «United Nations Population Fund» και το «United Nations 

Department of Safety and Security» (OCHA, 2016) 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η Νιγηρία υπέγραψε τον Ιούλιο του 2017 μια πενταετής 

συμφωνία με τον ΟΗΕ για την περίοδο 2018 έως 2022. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα 

πρόγραμμα  αναπτυξιακής βοήθειας στην Νιγηρία [UN Sustainable Development Partnership 

Framework (UNSDPF)], το οποίο επικεντρώνεται στους τομείς της διακυβέρνησης, των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή. Κύριος στόχος είναι 

να αντιμετωπίσουν οι ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές προκλήσεις με τη συμβολή του ΟΗΕ. Η 

αξία του πενταετούς αυτού προγράμματος εκτιμάται στο ποσό των 4,3 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων. (Nationalplanning.gov.ng, 2017) 

 

  

                                                           
15 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Office of the United Nations High 

Commissioner for Refugees, World Food Programme, UNICEF, United Nations Department of Safety and Security, 

United Nations Population Fund 



- 63 - 
 

3.2.2  ΗΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΡΩΝΤΕΣ 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

Οι ΗΠΑ κατέταξαν το 2012, τον Abubakar Shekau, στον κατάλογο των διεθνών 

τρομοκρατών και το 2013 την Μπόκο Χαράμ ως  τρομοκρατική οργάνωση. Μάλιστα το 2013, 

το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ πρόσφερε αμοιβή 7 εκατομμυρίων δολαρίων για 

πληροφορίες που θα οδηγούσαν στην σύλληψη του. (Comolli, 2015:145-147) Τα τελευταία δυο 

έτη, οι ΗΠΑ έχουν συμβάλει στην καταπολέμηση της Μπόκο Χαράμ κυρίως σε στρατιωτικό 

επίπεδο με την πώληση όπλων. Τον Ιανουάριο του 2016 σε μια πρωτοφανή κίνηση, οι ΗΠΑ 

δώριζαν 24 στρατιωτικά οχήματα αξίας περίπου 11 εκατομμυρίων δολαρίων στον νιγηριανό 

στρατό. Στα μέσα Σεπτεμβρίου, το Κογκρέσο ενημερώθηκε επίσης για τα σχέδια πώλησης 

αεροσκαφών (12 A-29 Super Tucano), πυροβόλων όπλων και ρουκετών, αξίας 592 

εκατομμυρίων. Αν και η κίνηση αυτή δέχτηκε κριτική λόγω των επιπτώσεων της, με δεδομένο 

το γεγονός πως ο νιγηριανός στρατός δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμα ουσιαστική 

μεταρρύθμιση στο εσωτερικό του με αποτέλεσμα να γίνεται συχνή χρήση βίας και καταπάτηση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2017. (Human Rights Watch, 

2017) Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει την πώληση αεροσκαφών A-29 Super Tucano, όπλα, 

παροχή εκπαίδευσης και οδηγίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ασφάλεια των πολιτών. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μάλιστα υποστηρίξει σε δήλωση του ότι επιθυμεί να στηρίξει την 

κυβέρνηση της Νιγηρίας στην προσπάθεια της να αντιμετωπίσει την οργάνωση και να 

επαναφέρει την ομαλότητα στις βορειοανατολικές περιοχές. (Vanguard, 2017) 

 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Ένα ακόμα ισχυρό κράτος που ενίσχυσε τον στρατό της Νιγηρίας το 2016 είναι το 

Ηνωμένο Βασίλειο, αποστέλλοντας 300 υπαλλήλους για την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα 

ιατρικής, πεζικού, αεροπορικής άμυνας και αντι-τρομοκρατικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, η 

κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε δωρεά 6,7 εκατομμυρίων λιρών (8,4 

εκατομμύρια δολάρια) για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στις βορειοανατολικές περιοχές. 

(Human Rights Watch, 2017)  

Τον Σεπτέμβριο του 2017, ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στον ΟΗΕ, Matthew 

Rycroft δεσμεύτηκε ότι θα αυξήσει την χρηματική στήριξη στην περιοχή της λίμνης Τσαντ σε 
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130 εκατομμύρια δολάρια μέσα στο 2017 και σε 260 εκατομμύρια για τα επόμενα τέσσερα 

χρόνια, στο πλαίσιο του προγράμματος για την παροχή βοήθειας στην Νιγηρία. (Gov.uk, 2017) 

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ο υπουργός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου 

Mark Lancaster μετά από την επίσκεψη του στην Νιγηρία, υποστήριξε πως η σχέση των δύο 

κρατών είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα εξακολουθήσει να παρέχει εκπαίδευση στον νιγηριανό 

στρατό ώστε να προσαρμοστεί στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζει η χώρα 

με την Μπόκο Χαράμ. Η Αγγλία ήταν μία από τις πρώτες χώρες που στήριξε την Multinational 

Joint Task Force, με την παροχή 5 εκατομμυρίων λιρών για αγορές στρατιωτικού εξοπλισμού. 

Παράλληλα, από το 2015 έως σήμερα, έχει σταλθεί στο σύνολο του, στρατιωτικό προσωπικό 

περίπου 700 ατόμων στα πλαίσια του British Military Advisory and Training Team (BMATT), 

με αποτέλεσμα σχεδόν 28.500 μέλη του νιγηριανού στρατού να έχουν λάβει εκπαίδευση. Τα 

εκπαιδευτικά μαθήματα αφορούν ζητήματα όπως η αντιμετώπιση τρομοκρατικών ή βομβιστικών 

επιθέσεων, η άμυνα του εναέριου χώρου, ο ορθός επιχειρησιακός σχεδιασμός που θα επιφέρει 

νίκες εναντίον της Μπόκο Χαράμ αλλά και εκπαίδευση πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

(Gov.uk, 2017) 

 

Γαλλία 

Η στρατηγική της Γαλλίας στην Αφρική στοχεύει στην αντιμετώπιση των διάφορων 

τζιχαντιστικών οργανώσεων που δρουν στις αφρικανικές χώρες του Σαχέλ και προσπαθούν να 

αποσταθεροποιήσουν την περιοχή. Συνεργάζεται με τα κράτη αυτά, παρέχοντας τους εξοπλισμό 

και στρατιωτική κατάρτιση, το οποίο φαίνεται να αποτελεί μέρος της πολιτικής της. Μέρος της 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ήταν και παραμένει η επιρροή της στην συγκεκριμένη ήπειρο. 

Η Γαλλία είχε ήδη συγκεντρώσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις στην περιοχή με την επέμβαση 

στο Μάλι το 2013 (Operation Serval) και η εμπλοκή της στον ευρύτερο πόλεμο με την Μπόκο 

Χαράμ (Operation Barkhane) θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελεί  επέκταση της επιχείρησης 

της στο Μάλι. Στόχος ήταν η αντιμετώπιση της Αλ Κάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ και η 

αποτροπή της σύνδεσης της Μπόκο Χαράμ με άλλες  τρομοκρατικές οργανώσεις στο Σαχέλ. 

Επομένως, η Γαλλία εκμεταλλεύτηκε την ήδη στρατιωτική παρουσία της στις χώρες του Σαχέλ 

προκειμένου να υποστηρίξει την υπο-περιφερειακή συμμαχία των αφρικανικών χωρών στο 

πόλεμο με την οργάνωση. (Griffin, 2016) 
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Η Γαλλία ανέλαβε τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας στις χώρες της ζώνης του Σαχέλ που 

ομαδοποιούνται ως  «Sahel G5» (Μαυριτανία, Μάλι, Νίγηρας, Τσαντ και Μπουρκίνα Φάσο) με 

την επιχείρηση Barkhane τον Αύγουστο του 2014. Η επιχείρηση αυτή στοχεύει στην παροχή 

υλικοτεχνικής υποστήριξης και πληροφοριών στις αντίστοιχες χώρες. Παράλληλα η επιχείρηση 

Barkhane στήριξε την περιφερειακή στρατιωτική δύναμη της Multinational Joint Task Force που 

δημιουργήθηκε με πρωταρχικό σκοπό την αντιμετώπιση της Μπόκο Χαράμ. Από το 2015 έως το 

2017 η Γαλλία έχει διαθέσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ για την στήριξη των 

παραπάνω στρατευμάτων. Στην ουσία, ανέλαβε τον ρόλο του συντονιστή των επιχειρήσεων, 

στηρίζοντας τις ένοπλες δυνάμεις των χωρών (Νιγηρία, Τσαντ, Νίγηρας, Καμερούν) και τον 

συντονισμό των στρατευμάτων τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Γαλλία λειτουργεί ως στρατηγικός 

εταίρος και είναι στρατιωτικά ενεργή στην υπο-περιοχή με 4.000 στρατιώτες σε  δύο τοποθεσίες,  

την πόλη  Gao στο Μάλι και την πόλη N'Djamena στο Τσαντ. (France ONU, 2017) 

 

Ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων του Barkhane προσπαθεί να βρει τις βάσεις των 

τρομοκρατικών ομάδων και να καταστρέψει τα σημεία προμήθειας τους ώστε να μην μπορούν 

να ανασυγκροτηθούν. Ο αγώνας κατά της Μπόκο Χαράμ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης 

στρατηγικής της Γαλλίας σε ολόκληρη την περιοχή με στόχο την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά πως η Γαλλία επικεντρώνεται εκτός από την Μπόκο 

Χαράμ και σε άλλες απειλές, όπως η ανασυγκρότηση των τζιχαντιστών στη νότια Λιβύη, η  

δράση της AQIM στο Μάλι και η  Al -Shabab στη Σομαλία. (Griffin, 2016) 
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3.2.3  Η ΜΠΟΚΟ ΧΑΡΑΜ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Οι περισσότερες επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ εντοπίζονται στο βόρειο κομμάτι της 

Νιγηρίας. Ωστόσο για μεγάλο χρονικό διάστημα η νιγηριανή κυβέρνηση υποτίμησε τις 

δυνατότητες της ομάδας η οποία εξελίχθηκε από μια τοπική σέκτα σε μια περιφερειακή απειλή. 

Η οργάνωση αποδείχτηκε ιδιαίτερα προσαρμοστική τόσο στην ιδεολογία της όσο και στις 

πρακτικές της με αποτέλεσμα να παραμένει ζωντανή και να αποτελέσει ζήτημα, όχι μόνο της 

Νιγηρίας αλλά και του Τσαντ, του Καμερούν και του Νίγηρα. Σε διεθνές ή ευρωπαϊκό επίπεδο, η 

Μπόκο Χαράμ δεν έχει προκαλέσει ακόμα τρομοκρατικά χτυπήματα σε χώρες του δυτικού 

κόσμου. Ωστόσο, η επιλογή των στόχων και των τακτικών της, σχετίζεται άμεσα αυτήν την 

στιγμή με τις φιλοδοξίες της οργάνωσης αλλά και με την πρόσφατη σχέση της με το ISIS. Είναι 

δύσκολο να προβλεφθεί ακόμα, αν θα καταστήσει ως στόχους τα ευρωπαϊκά κράτη ή τις ΗΠΑ. 

Παρόλα αυτά, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως πριν την στοχοποίηση του «Δυτικού 

κόσμου» σε γεωγραφικό επίπεδο, η Μπόκο Χαράμ θα προσπαθήσει να εδραιωθεί πρώτα στην 

Δυτική και Κεντρική Αφρική. 

Όπως έχουμε αναφέρει και στο Κεφάλαιο 2, η σχέση της Μπόκο Χαράμ με το 

αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος θα φανερώσει στο μέλλον και την πορεία και την εξέλιξη 

της οργάνωσης που μελετάμε. Υπάρχει ο κίνδυνος μέλη διάφορων εξτρεμιστικών ομάδων από 

όλη την Αφρικανική ήπειρο, που ασπάζονται την ισλαμική φονταμενταλιστή ιδεολογία να 

διαλέξουν να μετακινηθούν στην Νιγηρία. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να 

αυτοανακηρυχθεί ένας είδος χαλιφάτου, παρόμοιου τύπου με αυτό που «ίδρυσε» το ISIS στις 

περιοχές της Συρίας και του Ιράκ. Συνεπώς, η εξάλειψη των εξτρεμιστικών τάσεων στην περιοχή 

της Δυτικής Αφρικής αποτελεί θέμα ύψιστης σημασίας και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Αξίζει 

να σημειωθεί επίσης, πως η παραπάνω περιοχή κατέχει σπουδαίο ρόλο στην εξαγωγή πρώτων 

υλών ενώ ταυτόχρονα αποτελεί κέντρο διάφορων εμπορικών και άλλων διακινήσεων, για αυτόν 

τον λόγο είναι σημαντικό να διατηρείται η σταθερότητα στην περιοχή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

4.1 ΝΙΓΗΡΙΑ, ΜΠΟΚΟ ΧΑΡΑΜ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα συγκαταλέγονται στις βασικές αρχές της δημοκρατίας. Όλα τα  

κράτη που επιθυμούν να αυτοαποκαλούνται σύγχρονα και προοδευτικά οφείλουν να τα 

διασφαλίζουν σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Κάθε άνθρωπος έχει το 

εγγενές δικαίωμα στη ζωή. Το δικαίωμα αυτό προστατεύεται από το νόμο. Κανείς δεν πρέπει να 

στερηθεί αυθαίρετα τη ζωή του. - Άρθρο 6 (1) του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και 

Πολιτικά Δικαιώματα.16 Το Νιγηριανό κράτος  ενσωμάτωσε στο Κεφάλαιο 4 του συντάγματός 

του 1999 (ύστερα από τροποποίηση του) τα ακόλουθα θεμελιώδεις Ανθρώπινα Δικαιώματα:  

 Άρθρο 33 - Δικαίωμα στη ζωή, 

 Άρθρο 34 - Δικαίωμα στην αξιοπρέπεια του Ανθρώπου, 

 Άρθρο 35 - Δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία, 

 Άρθρο 36 και 37 - Δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, 

 Άρθρο 38 - Δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, 

 Άρθρο 39 - Δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και στην ένωση Τύπου, 

 Άρθρο 41 - Δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία, 

 Άρθρο 42 - Δικαίωμα στις μη διακρίσεις. 

Η Μπόκο Χαράμ έχει παραβιάσει όλα τα παραπάνω δικαιώματα αγνοώντας πλήρως το 

σύνταγμα της Νιγηρίας και κατά επέκταση την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η οργάνωση αυτή ως μη 

κρατικός δρων δεν υπακούει και δεν τηρεί κανένα διεθνές νόμο ή τάξη. Οι ενέργειες τις 

περιλαμβάνουν από κλοπές και καταστροφές περιουσιακών στοιχείων έως απαγωγές, βιασμούς 

και καταναγκαστικούς γάμους, επιθέσεις αυτοκτονίας από παιδιά-στρατιώτες και μαζικές 

δολοφονίες. Οι πράξεις της θεωρούνται εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας και αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. 

                                                           
16 Article 6(1) of the International Covenant on Civil and Political Rights 
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(Ogoloma,Sampson, 2015:1-9) 

Το κύριο κίνητρο πίσω από τις θανατηφόρες επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ αποτελεί η 

επιθυμία της να κατοχυρώσει τους νόμους της Σαρίας ως κρατικούς νόμους. Ωστόσο στη 

Νιγηρία, πολλά ανεπίλυτα προβλήματα αναδύονται από τον κοσμικό χαρακτήρα του 

συντάγματός της καθώς υπάρχουν σημεία που φαίνεται να αντιφάσκουν μεταξύ τους. Στο 

Κεφ.1, Αρθ.1 παρ. 1 του Συντάγματος διευκρινίζεται ότι «το σύνταγμα είναι υπέρτατο και 

δεσμεύει τις αρχές και τα πρόσωπα σε ολόκληρη την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Νιγηρίας». 

Το άρθρο 2, ορίζει ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Νιγηρίας δεν θα διέπεται από 

οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που επιθυμεί να αναλάβει τον έλεγχο της 

κυβέρνησης της Νιγηρίας, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται από το παρόν Σύνταγμα. 

Τέλος, το Άρθρο 38, παρ.1 ορίζει ότι κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, 

συνείδησης και θρησκείας. Είναι ελεύθερο επομένως να αλλάξει το θρήσκευμα ή τις 

πεποιθήσεις του, καθώς επίσης και να εκδηλώσει και να διαδώσει τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις 

του. Από την άλλη πλευρά, το ίδιο το σύνταγμα αναγνωρίζει στο Αρθ.6 παρ.5 μεταξύ άλλων: 

Τέσσερα Εφετεία της Σαρίας17. Παράλληλα, ενώ το άρθρο 10 του Συντάγματος ορίζει ότι «η 

κυβέρνηση της Ομοσπονδίας ή του Κράτους δεν θα υιοθετήσει κάποια θρησκεία ως κρατική 

θρησκεία», η κατάσταση περιπλέκεται από την υιοθέτηση των νόμων της Σαρίας σε εννέα 

βόρειες πολιτείες της χώρας. (Osaretin,2015:13-15) Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες στην 

ερμηνεία των συνταγματικών διατάξεων που αναφέρονται παραπάνω, θα μπορούσαμε να 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η Νιγηρία δεν συμπεριφέρεται τόσο ως ένα κοσμικό κράτος, 

αλλά ως ένα διπλό θρησκευτικό κράτος, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το χάσμα Βορρά και 

Νότου. Η Μπόκο Χαράμ τροφοδοτείται από αυτήν την ευρύτερη έλλειψη ομοιογένειας  

στοχεύοντας στην δημιουργία ενός ισλαμικού κράτους. 

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να 

πραγματοποιηθεί όχι μόνο από μη κρατικούς φορείς αλλά και από το ίδιο το κράτος προς τους 

πολίτες του. Το άρθρο 39 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ορίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας των 

Ηνωμένων Εθνών ως την αρχή  που μπορεί να καθορίσει τις παραβιάσεις αυτές. Οι επιτροπές 

των Ηνωμένων Εθνών και πολλοί άλλοι ανεξάρτητοι φορείς (πχ. Amnesty International 

                                                           
17 α) the Sharia Court of Appeal of the Federal Capital Territory, Abuja, β) a Sharia Court of Appeal of a 

State,  γ) the Customary Court of Appeal of the Federal Capital Territory, Abuja, δ) and a Customary Court of 

Appeal of a State.  
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Federation of Human Rights, Human Rights Watch) παρακολουθούν τις παραβιάσεις και 

συλλέγουν στοιχεία για την τεκμηρίωση αυτών ώστε να ασκήσουν πιέσεις για την επιβολή των 

νόμων που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. (Ogoloma,Sampson, 2015:1-9) Στην 

Νιγηρία, οι εθνικές και περιφερειακές ένοπλες δυνάμεις όταν επανάκτησαν τον έλεγχο των 

μεγάλων κέντρων διέπραξαν και αυτές με την σειρά τους σοβαρές παραβιάσεις. Η αστυνομία 

και ο στρατός έχουν κατηγορηθεί για αυθαίρετες συλλήψεις, κρατήσεις, βασανιστήρια, 

κακομεταχείριση των κρατουμένων και εξωδικαστικές εκτελέσεις ατόμων που θεωρούνται 

πιθανά μέλη της Μπόκο Χαράμ με αποτέλεσμα η κοινωνική βία να έχει αγγίξει ένα μεγάλο 

μέρος της χώρας. Το γεγονός επίσης ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υπόπτων παραμένουν 

υπό στρατιωτική κράτηση χωρίς εν τέλει να τους προσάπτονται κατηγορίες συνιστά ένα ακόμη 

σημαντικό εμπόδιο στην απόδοση δικαιοσύνης. 

 Ολοκληρώνοντας, η σύγκρουση μεταξύ του στρατού και της οργάνωσης έχει 

δημιουργήσει μια ανθρωπιστική κρίση που πλήττει περισσότερους από 14 εκατομμύρια 

ανθρώπους εκ των οποίων σχεδόν 2,5 εκατομμύρια (στοιχεία του 2017 του Human Rights 

Watch) παραμένουν εσωτερικά εκτοπισμένοι (IDPs) στη βόρεια Νιγηρία. Το 80% αυτών 

κατοικούν στις κοινότητες υποδοχής, ενώ το υπόλοιπο σε στρατόπεδα. Δυστυχώς, ακόμα και 

ευπαθείς ομάδες ανθρώπων όπως η παραπάνω υφίστανται παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. 

Τα στρατόπεδα στο Maiduguri είναι υπερπληθυσμένα, με ανεπαρκή πρόσβαση σε τρόφιμα, 

καθαρό νερό και αποχέτευση. Στην πολιτεία Borno, δεκάδες χιλιάδες IDPs κρατήθηκαν σε 

στρατόπεδα υπό την ένοπλη φρουρά του Νιγηριανού στρατού και της CJTF. Στους 

περισσότερους από αυτούς δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να εγκαταλείψουν τα στρατόπεδα 

ούτε έλαβαν επαρκή τροφή, νερό ή ιατρική περίθαλψη με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να 

πεθάνουν λόγω σοβαρού υποσιτισμού. Η μη κυβερνητική οργάνωση «Γιατροί χωρίς Σύνορα» 

ανέφερε ότι υπήρχαν πάνω από 1.200 νεκροί το 2015 σε στρατόπεδο στην Bama, στην πολιτεία 

Borno. Παράλληλα, τόσο η CJTF όσο και ο στρατός κατηγορήθηκαν ότι εκμεταλλεύτηκαν 

σεξουαλικά τις γυναίκες στα στρατόπεδα με αντάλλαγμα χρήματα, τρόφιμα ή την ελεύθερη 

μετακίνηση τους.(Amnesty International, 2017:277) Πρέπει να επισημανθεί πως ο περιορισμός 

της μετακίνησης στα στρατόπεδα έρχεται σε αντίθεση με την αρχή 14.2 των Ηνωμένων Εθνών 

για τους εσωτερικά εκτοπισμένους (Guiding Principles on Internal Displacement), σύμφωνα με 

τις οποίες οι άνθρωποι αυτοί  έχουν «το δικαίωμα να κινούνται ελεύθερα εντός και εκτός των 

στρατοπέδων ή των άλλων οικισμών». (Human Rights Watch, 2016) 
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4.2 ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΓΗΡΙΑΝΟ 

ΣΤΡΑΤΟ 

Ο στρατός συνέλαβε αυθαίρετα χιλιάδες νέους άνδρες, γυναίκες και παιδιά που 

αναζήτησαν καταφύγιο στις πόλεις που είχε ανακτήσει (ιδίως στην πολιτεία Borno) από 

την Μπόκο Χαράμ. Αυτές οι συλλήψεις βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό στην διαμόρφωση προφίλ 

κυρίως των νεαρών ανδρών, παρά στη λογική υποψία ότι είχαν διαπράξει κάποιο ποινικό 

αδίκημα ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις έγιναν χωρίς επαρκή έρευνα. Οι άνθρωποι αυτοί 

κρατήθηκαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις οποίες ωστόσο οι συνθήκες διαβίωσης ήταν 

αρκετά δύσκολες με βασικότερο πρόβλημα τον υπερπληθυσμό. Στο στρατόπεδο Giwa, 

στο Maiduguri, τουλάχιστον 240 άνθρωποι πέθαναν το προηγούμενο έτος λόγω ασθενειών, 

πείνας ή αφυδάτωσης. Παράλληλα η πλειοψηφία δεν είχε πρόσβαση στις οικογένειές τους, 

στους δικηγόρους τους ούτε βρέθηκε ενώπιον δικαστηρίου. Περισσότεροι από 1.500 

κρατούμενοι απελευθερώθηκαν το 2016, αποδεικνύοντας πως ο στρατός στην συγκεκριμένη 

περίπτωση έκανε κατάχρηση της δύναμης του παραβιάζοντας σε μεγάλο βαθμό 

τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. (Amnesty International, 2017:277)  

Η γενικότερη εικόνα φανερώνει μια Νιγηρία με σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή του 

διεθνούς δικαίου σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει μια συνεχής 

έλλειψη λογοδοσίας, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις του Προέδρου Μπουχάρι ότι θα 

επιλύσει αυτό το μείζον ζήτημα. Το πρόβλημα δεν φαίνεται να περιορίζεται στο στρατιωτικό 

προσωπικό αλλά επεκτείνεται και στους ανώτερους αξιωματούχους. Κάποιοι από αυτούς έχουν 

κατηγορηθεί ότι διέπραξαν εγκλήματα βάσει του διεθνούς δικαίου, τα οποία όμως δεν έχουν 

ακόμα ερευνηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο στρατηγός Ahmadu Mohammed 

κάτω από την δικαιοδοσία του οποίου, ο στρατός εκτέλεσε περίπου 640 κρατούμενους στο 

κέντρο κράτησης Giwa, το 2014. Οι εκτελέσεις ήταν αποτέλεσμα μαζικών συλλήψεων που 

πραγματοποιήθηκαν ύστερα από επίθεση της οργάνωσης στο συγκεκριμένο κέντρο. Οι εξελίξεις 

στο κομμάτι της δικαιοσύνης φαίνεται να προχωρούν με νωχελικούς ρυθμούς και χωρίς ακόμα 

κάποια άμεσα αποτελέσματα, δημιουργώντας μια γενικότερη αίσθηση «ατιμωρησίας». Το 2016, 

το Γραφείο του Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσε στην 

προκαταρκτική έκθεση του Νοεμβρίου ότι θα συνεχίσει την έρευνα του για τους ισχυρισμούς για 

τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Νιγηρία το 2015, προκειμένου να αποφασιστεί εάν 
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πληρούνται τα κριτήρια για την έναρξη έρευνας. (Amnesty International, 2017:278-279)  

Μέσα στα πλαίσια των παραβιάσεων που διαπράχθηκαν από μέλη ασφαλείας, συχνό φαινόμενο 

αποτελεί επίσης η σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και κοριτσιών που διαμένουν στα 

στρατόπεδα των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων. Τόσο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας όσο και 

άλλων ομάδων πολιτών που συνεργάζονται με τις κυβερνητικές δυνάμεις για την καταπολέμηση 

της Μπόκο Χαράμ έχουν κατηγορηθεί για σεξουαλική εκμετάλλευση. Σύμφωνα με μαρτυρίες 

γυναικών στο Human Rights Watch, είτε βιάστηκαν, είτε οδηγήθηκαν σε σεξ μέσω ψευδών 

υποσχέσεων γάμου ή οικονομικής βοήθειας. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών αυτών 

εγκατέλειψαν τις γυναίκες όταν έμειναν έγκυες. Σύμφωνα με εκτίμηση της Νιγηριανής 

ερευνητικής οργάνωσης NOI Polls το 66% των 400 εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων στις 

πολιτείες Adamawa, Borno και Yobe έχουν υποστεί τέτοιου είδους εκμετάλλευσης από τα μέλη 

του στρατού. Το πρόβλημα εντείνεται από το γεγονός ότι αισθάνονται ανίσχυρες να 

κάνουν καταγγελία, καθώς φοβούνται είτε για αντίποινα είτε την 

κοινωνική περιθωριοποίηση από τις άλλες γυναίκες τις κοινότητας. (Human Rights Watch, 

2016) Ως αποτέλεσμα ένα ελάχιστο ποσοστό καταγγέλλεται ενώ σχεδόν μηδαμινό είναι το 

ποσοστό που δικαιώνεται λόγω ανεπαρκών στοιχείων.  



- 72 - 
 

4.3 HUMAN TRAFFICKING: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHIBOK GIRLS 

Η Μπόκο Χαράμ έχει διαπράξει πολυάριθμες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

κατά των γυναικών και των κοριτσιών που έχει αιχμαλωτίσει, όπως σωματική και ψυχολογική 

κακοποίηση, καταναγκαστική συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, υποχρεωτικός γάμος με 

μέλη της οργάνωσης και σεξουαλική κακοποίηση. Παράλληλα η ομάδα χρησιμοποιεί συχνά ως 

τακτική την απαγωγή κοριτσιών ως αντίποινα εναντίον της κυβέρνησης για την κράτηση των 

των δικών τους συζύγων, για την απόκτηση λύτρων αλλά και ως στρατηγική για τον 

καταναγκαστικό προσηλυτισμό των χριστιανών γυναικών στο Ισλάμ. Επιπλέον, οι 

στοχευμένες απαγωγές για την χρήση των νεαρών παιδιών ως βομβιστές αυτοκτονίας δεν θα 

πρέπει να ερμηνεύονται ως πράξη απελπισίας. Αντίθετα, οι απαγωγές αυτές μπορούν να 

θεωρηθούν μέρος μιας στρατηγικής, για να προσελκύσουν την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, 

επιτρέποντας στην οργάνωση να αυξήσει την προβολή της προπαγάνδας της σε διεθνές επίπεδο. 

Ανεξάρτητα από τα κίνητρα, το φύλο αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα των τακτικών βίας που 

εφαρμόζει η  Μπόκο Χαράμ. (Internal Displacement Monitoring Centre, 2015) 

Η οργάνωση από την ίδρυση της έως σήμερα έχει απαγάγει χιλιάδες ανθρώπους. Η χρήση 

νεαρών κοριτσιών ως βομβιστές αυτοκτονίας και οι μαζικές απαγωγές επανέφεραν στην 

επιφάνεια το πρόβλημα της εμπορίας ανθρώπων που μαστίζει την χώρα για πολλά χρόνια, 

ακόμα και πριν από την Μπόκο Χαράμ. Σύμφωνα με τον ορισμό των Ηνωμένων Εθνών, με τον 

όρο εμπορία ανθρώπων εννοείται η απόκτηση ανθρώπων μέσω απειλής ή χρήσης βίας ή άλλων 

μορφών όπως εξαναγκασμός, παραπλάνηση, κατάχρηση εξουσίας, βίας για σκοπούς 

εκμετάλλευσης. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει την πορνεία ή άλλες μορφές σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης, καταναγκαστική εργασία ή άλλες πρακτικές παρόμοιες με τη δουλεία και την 

υποτέλεια. (UNODC, 2017) 

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων κατέχει 

σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις των σύγχρονων τρομοκρατικών ομάδων. Αυτό εξηγείται από 

το γεγονός ότι αποτελεί μια βιομηχανία αρκετά επικερδής ενώ ταυτόχρονα ισχυροποιεί την 

οργάνωση καθώς μπορεί να στοχοποιήσει κάθε άνθρωπο και να τον μετατρέψει σε εργαλείο της 

τρομοκρατικής της βίας. Καθώς η Μπόκο Χαράμ έχει ήδη επεκταθεί στις γειτονικές 

κυβερνήσεις είναι απαραίτητο να γίνονται συνεχώς προσπάθειες για να μειωθεί η επιρροή της. 

Αν αναλάβει υψηλότερο και πιο εκτεταμένο ρόλο στο σύστημα διακίνησης ανθρώπων στην Δ. 

Αφρική, οι επιπτώσεις σε περιφερειακό επίπεδο θα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. 
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(ProjectTrafficked.org, 2017) 

Η απαγωγή των μαθητριών από την πόλη Chibok στη βορειοανατολική Νιγηρία, αποτελεί 

το πιο γνωστό περιστατικό αιχμαλωσίας κοριτσιών έως σήμερα και εμπίπτει στην κατηγορία της 

εμπορίας ανθρώπων. Στις 14 Απριλίου του 2014, η Μπόκο Χαράμ επιτέθηκε σε ένα σχολείο 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη Chibok της πολιτείας Borno και απήγαγε 276 

μαθήτριες. Μέσα στους επόμενους μήνες 57 από αυτές κατόρθωσαν να αποδράσουν. (Comolli, 

2015:125) 

 

Πηγή εικόνας: (BBC, 2017) 

 Ύστερα από δυο έτη, τον Οκτώβριο του 2016 η Μπόκο Χαράμ απελευθέρωσε 21 

κορίτσια, χωρίς όμως να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τους όρους αυτής της 

διαπραγμάτευσης. Τον Μάιο του 2017 η οργάνωση συμφώνησε να απελευθερώσει άλλες 82 

μαθήτριες ύστερα από διαπραγματεύσεις με την νιγηριανή κυβέρνηση, τις οποίες και διευκόλυνε 

ο Ερυθρός Σταυρός και η ελβετική κυβέρνηση. Σε αντάλλαγμα απελευθερώθηκαν πέντε 

κρατούμενα μέλη της οργάνωσης, τα οποία κατείχαν υψηλή ιεραρχία μέσα στους κόλπους της 

Μπόκο Χαράμ. Στην αρχή η Νιγηρία ήταν αρκετά διστακτική σε μια τέτοιου είδους ανταλλαγή 

γιατί δεν ήθελε να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της «τρομοκρατίας», ωστόσο με την ανάκτηση 

πολλών εδαφών μέσα στα δυο τελευταία έτη, εικάζεται ότι αισθάνθηκε πιο ισχυρή ώστε να 
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απελευθερώσει κάποια κρατούμενα μέλη της οργάνωσης.(Council on Foreign Relations, 2017) 

Η Μπόκο Χαράμ συνεχίζει και κρατά αιχμάλωτα τουλάχιστον άλλα 100 κορίτσια, η τύχη 

των οποίων δεν είναι γνωστή. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες, η τακτική της ανταλλαγής των 

μελών της με τα υπόλοιπα θύματα της απαγωγής να αποτελεί τμήμα της στρατηγικής της. Η 

διεθνής φήμη που απέκτησε η απαγωγή των μαθητριών από την πόλη  Chibok, ως ένα βαθμό 

«βοήθησε» την Μπόκο Χαράμ καθώς κατέστησε τα συγκεκριμένα κορίτσια πιο σημαντικά και 

πολύτιμα από όλα τα υπόλοιπα άτομα που απήγαγε κατά καιρούς. Η συγκεκριμένη απαγωγή 

εξυπηρετεί με πολλούς τρόπους την οργάνωση. Πρώτον, υποβαθμίζει την ικανότητα της 

κυβέρνησης να δράσει έγκαιρα αντιμετωπίζοντας τέτοιου είδους απειλές. Δεύτερον, δίνει στην 

ομάδα τον έλεγχο της κατάστασης καθώς μπορεί πλέον να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση 

των δικών της μελών. Τρίτον, η αγοροπωλησία τους ή παράδοση τους για λύτρα θα μπορεί να 

επιφέρει οικονομικά κέρδη και τέλος, η απόκτηση των κοριτσιών ενισχύει το ηθικό των αντρών 

της οργάνωσης καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως νύφες για τα μέλη της. (Comolli, 

2015:125) 

Αξίζει να σημειωθεί πως τα νεαρά κορίτσια που απελευθερώθηκαν ύστερα από τις 

διαπραγματεύσεις δεν έχουν επιστρέψει ακόμα στις οικογένειες τους. Η νιγηριανή κυβέρνηση 

τις κρατά στην πρωτεύουσα Abuja για λόγους ιατρικής περίθαλψης και «επανεκπαίδευσης» 

όπως η ίδια υποστηρίζει. Πράγματι, η επανένταξη πρώην αιχμαλώτων εγκυμονεί πολλούς 

κινδύνους, τόσο για τα θύματα όσο και για τις τοπικές κοινότητες. Στην Νιγηρία υπάρχει μια 

ευρύτερη αίσθηση φόβου ότι τα απελευθερωμένα θύματα απαγωγής ή ακόμα και οι γυναίκες 

που έχουν αποδράσει μπορεί να έχουν προσηλυτιστεί από την Μπόκο Χαράμ. (Council on 

Foreign Relations, 2017) Ιδιαίτερα στην περίπτωση που κυοφορούν παιδί, δεν γίνονται ποτέ 

αποδεκτές από την κοινότητα, παρά το γεγονός ότι δεν το επέλεξαν. Σίγουρα, υπάρχουν 

γυναίκες στην Νιγηρία που έχουν παντρευτεί άντρες της Μπόκο Χαράμ και ασπάζονται την 

ιδεολογία των συζύγων τους ωστόσο δεν πρέπει να συγχέονται με τα θύματα απαγωγής. Σε 

πολλές περιπτώσεις, γυναίκες που επιστρέφουν σπίτι τους ύστερα από περίοδο αιχμαλωσίας 

αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη και φόβο από την κοινότητα και ίσως από την οικογένεια τους. 

Αυτές οι γυναίκες δαιμονοποιούνται και περιθωριοποιούνται με το φόβο ότι δρουν υπέρ της 

Μπόκο Χαράμ ή επειδή θεωρούνται «βρόμικες», διότι έφεραν στον κόσμο το παιδί ενός 

τρομοκράτη. 
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4.4 Η ΜΠΟΚΟ ΧΑΡΑΜ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΟΠΛΟ ΤΗΣ 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ο βιασμός ως κοινωνικό φαινόμενο αποτελεί μια συνειδητή επιλογή του δράστη να 

επιβληθεί πάνω στο θύμα υποτιμώντας την ανθρώπινη υπόσταση και αξιοπρέπεια του. Ωστόσο, 

ο βιασμός και η σεξουαλική βία έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως και ως όπλα πολέμου σε όλες τις 

ένοπλες συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο. Έως τον ΄Β Π.Π. θα μπορούσε να θεωρηθεί υποπροϊόν 

του πολέμου, μια κίνηση δηλαδή του νικητή απέναντί στον ηττημένο ή μια σκόπιμη στρατηγική 

για την αποδυνάμωση του εχθρού ή μια μέθοδος «εθνοκάθαρσης». Η κατάσταση αυτή φαίνεται 

να μεταβάλλεται εντός του 21ου αι. καθώς η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει πλέον τη δίωξη των 

σεξουαλικών επιθέσεων σε περίοδο συγκρούσεων. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Ασφαλείας του 

ΟΗΕ το οποίο ενέκρινε ομόφωνα στις 19 Ιουνίου του 2008 το Ψήφισμα 1820 σχετικά με τη 

χρήση σεξουαλικής βίας στον πόλεμο: «ο βιασμός και οι άλλες μορφές σεξουαλικής βίας 

μπορούν να αποτελέσουν έγκλημα πολέμου, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας ή πράξη που 

σχετίζεται με τη γενοκτονία». (Ochab, 2017) 

Ωστόσο, η χρήση αυτών των μέσων δεν αποτελεί κομμάτι του παρελθόντος. Αντιθέτως, 

τρομοκρατικές ομάδες όπως το ISIS που δραστηριοποιείται κυρίως στην περιοχή την Συρίας και 

του Ιράκ και η Μπόκο Χαράμ που δραστηριοποιείται στη Νιγηρία χρησιμοποιούν συχνά αυτή 

την μορφή βίας ως όπλο στις θηριωδίες που διαπράττουν. Μέλη της Μπόκο Χαράμ έχουν 

επιδοθεί σε διάφορες μορφές σεξουαλικής βίας που τοποθετούν στο στόχαστρο το γυναικείο 

φύλο, όπως της σεξουαλικής δουλείας, του βιασμού, των καταναγκαστικών γάμων και 

εγκυμοσυνών. (Ochab, 2017) Η σεξουαλική βία ενσαρκώνει την ιδεολογία αυτών των 

τρομοκρατικών ομάδων. Σε πρώτο επίπεδο ανάλυσης φαίνεται να σχετίζεται με την ιδέα της 

επιβολής του «καθαρού» ισλάμ, όπως και προβάλλεται από τα μέλη αυτών των ομάδων. Μέρος 

της προπαγάνδας τους νομιμοποιεί τη βία εναντίον των γυναικών καθώς αποτελεί μια μορφή 

τιμωρίας επειδή δεν ασπάζονται το Ισλάμ. Η σεξουαλική βία είναι ένας τρόπος να έρθουν οι 

γυναίκες αυτές, είτε είναι χριστιανές είτε όχι σε επαφή με το ισλάμ όπως προβλέπεται από την 

Σαρία, στην πιο σκληρή ερμηνεία της. Επιπλέον, η κυοφορία που θα επέλθει με αυτήν την 

πρακτική, αποτελεί μια μορφή επέκτασης τους, την δημιουργία της επόμενης γενιάς κατά 

κάποιον τρόπο. 

Τα μέλη αυτών των τρομοκρατικών οργανώσεων γνωρίζουν πως ο βιασμός θεωρείται 



- 76 - 
 

κοινωνικό στίγμα σε αυτές τις κοινωνίες. Η πλειοψηφία των θυμάτων στην Νιγηρία αρνείται να 

καταγγείλει περιστατικά όταν προέρχονται από άντρες των ένοπλων δυνάμεων του κράτους 

πόσο μάλλον όταν προέρχονται από την Μπόκο Χαράμ. Στην τελευταία περίπτωση μάλιστα, το 

αίσθημα της ντροπής είναι πολύ μεγαλύτερο. Αν αποδράσουν ή απελευθερωθούν 

αντιμετωπίζονται με έντονη δυσπιστία από την υπόλοιπη κοινότητα η οποία τις αποκαλεί 

«συζύγους της Μπόκο Χαράμ». Η κατάσταση επιδεινώνεται από την έλλειψη κρατικής 

προστασίας για τις γυναίκες αυτές καθώς οι νόμοι σε κράτη όπως το Ιράκ, η Συρία, η Λιβύη και 

η Νιγηρία δεν ευνοούν ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν περιστατικά σεξουαλικής βίας. 

(Vice, 2017) Τέλος, οικονομικά κίνητρα εντοπίζονται πίσω από το φαινόμενο της σεξουαλικής 

βιας. Η διακίνηση ανθρώπων αποτελεί για τις οργανώσεις αυτές μια ιδιαίτερα κερδοφόρα 

βιομηχανία, με τις γυναίκες να πωλούνται ως σκλάβες τους σεξ, επιφέροντας τεράστια κέρδη. 

Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται τόσο στην Μπόκο Χαράμ όσο και στο ISIS, σε μεγαλύτερη 

συχνότητα ωστόσο στην τελευταία. 
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4.5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 

Το βορειοανατολικό κομμάτι της Νιγηρίας αποτελεί μια περιοχή που είναι βυθισμένη 

μόνιμα σε μια κατάσταση αστάθειας και κρίσης. Μέσα σε αυτό το κλίμα συνεχών συγκρούσεων 

και οι δύο πλευρές, δηλαδή και η Μπόκο Χαράμ αλλά και η νιγηριανή κυβέρνηση έχουν 

διαπράξει εγκλήματα. Παρόμοιες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων πραγματοποιούνται και 

στο Καμερούν, όπου και εκεί οι ένοπλες δυνάμεις μάχονται την οργάνωση. Το Συμβούλιο 

Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει καταδικάσει όλες τις τρομοκρατικές επιθέσεις, τις παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από την Μπόκο Χαράμ, 

τονίζοντας πως κάποιες από αυτές τις ενέργειες αποτελούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας 

και εγκλήματα πολέμου για αυτό και οι δράστες οφείλουν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. 

Το Συμβούλιο έχει ταυτόχρονα υπογραμμίσει την άμεση ανάγκη να απελευθερωθούν οι 

μαθήτριες που απήχθησαν από την πόλη Chibok, στη Νιγηρία τον 2014, όπως επίσης και οι 

υπόλοιποι αιχμάλωτοι της Μπόκο Χαράμ. Ωστόσο, οι επιθέσεις σεξουαλικής βίας 

πραγματοποιούνται όχι μόνο από μέλη της οργάνωσης αλλά και από μέλη του στρατού. Ο 

Υφυπουργός Πολιτικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, Jeffrey Feltman δήλωσε τον Σεπτέμβριο του 

2017 πως «ο ΟΗΕ έχει λάβει πολυάριθμους ισχυρισμούς για παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων που διαπράττονται μέσα στο πλαίσιο των διάφορων αντιτρομοκρατικών 

επιχειρήσεων». Υποστήριξε, πως ο ΟΗΕ προσπαθεί να προτείνει στρατηγικές που θα 

εφαρμοστούν στον MNJTF για την πρόληψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, 

όπως την πρόσληψη ειδικών συμβούλων σχετικά με τα θέματα φύλου. (UN News Centre, 2017) 

 

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 

Στις 12 Νοεμβρίου του 2015, το Γραφείο του Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού 

Δικαστηρίου (ICC) δημοσίευσε μια έκθεση για το έτος 2015 που αφορούσε έξι πιθανές 

υποθέσεις εναντίον της Μπόκο Χαράμ και δύο εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας της Νιγηρίας 

για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Το ΔΠΔ δήλωσε ότι συνεχίζει 

την «προκαταρκτική εξέταση» με τελικό στόχο να λογοδοτήσουν όσοι κριθούν ένοχοι για 

τέτοιου είδους εγκλήματα. (Human Rights Watch, 2016) Τον Ιούλιο του 2016, κατά τη 

διάρκεια της συνόδου κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης στην Ρουάντα η Νιγηρία έλαβε θέση 
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υπερ του Διεθνές Ποινικού Δικαστηρίου για την εφαρμογή δικαιοσύνης για εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας. Ωστόσο, εντός του ίδιου έτους, κατά την 31η σύνοδο του Συμβουλίου των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,  η Νιγηρία ψήφισε μαζί με άλλα 5 κράτη κατά του 

ψηφίσματος 31/32 για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

(Protecting human rights defenders addressing economic, social, and cultural rights). (Human 

Rights Watch, 2016) 

 

Νιγηριανή Κυβέρνηση 

Τον Φεβρουάριο του 2016, η κυβέρνηση της Νιγηρίας έκανε το πρώτο θετικό βήμα για 

την διερεύνηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πραγματοποιούνται από τα 

ίδια τα μέλη του στρατού, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων. 

Ανακοίνωσε την δημιουργία ενός «Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» του Νιγηριανού 

Στρατού το οποίο θα αποτελείται από νομικούς υπαλλήλους και το βασικό του έργο θα είναι να 

διερευνά αντίστοιχες υποθέσεις καταχρήσεων και παραβιάσεων δικαιωμάτων. Ο Νιγηριανός 

στρατός στην προσπάθεια του αυτή φαίνεται να συνεργάζεται με διάφορους τοπικούς και 

διεθνείς οργανισμούς που το έργο τους σχετίζεται με την προάσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων όπως: η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 

ο Δικηγορικός Σύλλογος της Νιγηρίας, η UNICEF και ο Ερυθρός Σταυρός. Τον Δεκέμβριο του 

ίδιου έτους ο Νιγηριανός στρατός υιοθέτησε επίσης μια πολιτική για την προώθηση των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως αυτά προβάλλονται από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο με 

στόχο η πολιτική αυτή να γίνει μέρος των μελλοντικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. (Civil 

Μilitary Αffairs.ng, 2016) 

 

Αφρικανική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών 

Η Αφρικανική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών (African 

Commission on Human and Peoples’ Rights) έχει σαν στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων 

όπως ορίζονται από τον Καταστατικό Αφρικανικό Χάρτη (African Charter on Human and 

Peoples’ Rights / African Charter). Για το θέμα των απαγωγών ιδίως των κοριτσιών από την 

πόλη Chibok εξέφρασε την ανησυχία του (ACHPR/Res. 341) τον Απρίλιο του 2016, για την 
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έλλειψη χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μαθήτριες 

σήμερα. Καταδίκασε επίσης τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα μέλη της 

Μπόκο Χαράμ και προέτρεψε την Νιγηρία να αυξήσει τις προσπάθειές της για την 

απελευθέρωση των κοριτσιών και των άλλων αιχμαλώτων όπως επίσης να λάβει μέτρα για την 

ορθή επανένταξη των θυμάτων απαγωγής στην κοινωνία. (ACHPR, 2016) Τον Μάιο του 2017, 

η επιτροπή επιδοκίμασε την επιτυχία της Νιγηριανής κυβέρνησης να απελευθερώσει 82 

κορίτσια, μέσα από τις συλλογικές προσπάθειες και την βοήθεια της Ελβετίας και του Ερυθρού 

Σταυρού. Επισήμανε μάλιστα ξανά, πως σύμφωνα με τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου και των Λαών, η Νιγηρία οφείλει να εξασφαλίσει την ομαλή αποκατάσταση των 

μαθητριών στην κοινωνία. (ACHPR, 2017) 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν έγινε μια προσπάθεια να δούμε την εξέλιξη της Μπόκο 

Χαράμ από την γέννηση της έως σήμερα. Η Μπόκο Χαράμ δεν έχει φέρει στο προσκήνιο 

καινοτόμα χαρακτηριστικά που θα την ξεχωρίσουν από τις υπόλοιπες τρομοκρατικές 

οργανώσεις που έχουμε γνωρίσει τις τελευταίες δεκαετίες. Η ανοδική της πορεία και η 

ισχυροποίηση της σχετίζεται άμεσα με την αργοπορημένη αντιμετώπιση της από το Νιγηριανό 

κράτος. Η Νιγηρία για μεγάλο χρονικό διάστημα αρνιόταν να παραδεχτεί το «πρόβλημα» 

βλέποντας το ως πρόβλημα του «Βορρά». Για αυτόν τον λόγο βρέθηκε πολλές φορές 

απροετοίμαστη στον «πόλεμο» με την οργάνωση, καθώς δεν είχε αναλάβει τα κατάλληλα 

τρομοκρατικά μέτρα. Το αποτέλεσμα ήταν οδυνηρό. Μέσα σε 15 έτη μια μεμονωμένη, τοπική 

ισλαμική σέχτα μεταμορφώθηκε σε μια τρομοκρατική οργάνωση με βαθιές ρίζες και δεσμούς 

τόσο με την Αλ- Κάιντα όσο και με το ISIS. 

Καταλήγουμε επομένως στο εύλογο ερώτημα: Μπορούμε να θεωρήσουμε κάποιον 

υπεύθυνο για την δημιουργία και την εξέλιξη αυτού του «μορφώματος» που ονομάζεται Μπόκο 

Χαράμ; Σε ποιόν πρέπει να αποδώσουμε τις ευθύνες, στο κράτος, στους πολιτικούς ηγέτες, στα 

ίδια τα μέλη ή στην ίδια την θρησκεία; Προσωπικά, θεωρώ πως όλοι οι παραπάνω παράγοντες 

είναι συνυπεύθυνοι, ο καθένας στον δικό του βαθμό για την πορεία που ακολούθησε η 

συγκεκριμένη οργάνωση. Το κράτος, ωστόσο κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης καθώς 

αυτό έχει την βασική υποχρέωση να προστατεύει τους πολίτες του. Στην περίπτωση της 

Νιγηρίας το φαινόμενο του ισλαμικού ριζοσπαστισμού και η αντίστοιχη έξαρση του βρήκε 

πρόσφορο έδαφος καθώς πάτησε πάνω σε προβλήματα που αντιμετώπιζε η χώρα ήδη από την 

ανεξαρτητοποίηση της όπως οι ενδο-φυλετικές, εθνικές και θρησκευτικές εντάσεις, η πολιτική 

αστάθεια, η διαφθορά, η εκτεταμένη φτώχεια, το χάσμα ανάμεσα στον βορρά και τον νότο αλλά 

και η ευρύτερη έλλειψη κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες 

έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη τόσο στην Νιγηρία 

όσο και στην υπο-περιοχή. Παρόλα αυτά, η ιστορία έχει δείξει ότι τα κράτη σαν οντότητες 

επιβιώνουν μέσα στο άναρχο διεθνές σύστημα ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Οι πολίτες 

είναι αυτοί που θα επωμιστούν το βάρος των εκάστοτε πολιτικών αποφάσεων και των 

προβλημάτων που προκύπτουν. 
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 Όλες οι τρομοκρατικές ομάδες δεν είναι ίδιες στην λειτουργία τους. Οργανώσεις όπως η 

Χαμάς, η Χεζμπολάχ και η Αλ Κάιντα λειτουργούν ως επιχειρήσεις ή πολιτικά κόμματα, τα 

οποία έχουν σαφή ιεραρχία και μεθόδους χρηματοδότησης οι οποίες περιλαμβάνουν διεθνείς 

τραπεζικές μεταφορές.  Άλλες ομάδες όπως η Μπόκο Χαράμ εμφανίζουν περισσότερα κοινά με 

τα «insurgency groups», τα οποία χρησιμοποιούν μια ποικιλία τακτικών και επικεντρώνονται σε 

τοπικούς και όχι τόσο σε διεθνείς στόχους. Δεν αποτελεί δηλαδή μια οργάνωση με καθορισμένη 

ιεραρχική ηγεσία (σε αντίθεση με την Αλ Κάιντα την περίοδο του Οσάμα Μπιν Λάντεν πριν την 

9/11 που επικεντρώνονταν στο Αφγανιστάν). Αυτό σημαίνει στην ουσία ότι ακόμα και αν οι 

συγκεκριμένοι «ηγέτες» μπορούν να εξαλειφθούν, η βία από την οποία υποκινούνται τα μέλη 

της Μπόκο Χαράμ έχει τόσο βαθιές ρίζες που σύντομα θα αναδυθεί κάτω από την ηγεσία 

κάποιου άλλου. (Jacobs, 2014) 

Επιστρέφουμε λοιπόν σε ένα ακόμα καίριο ερώτημα, τί είναι η Μπόκο Χαράμ και πώς 

μπορεί να αντιμετωπιστεί; Η Μπόκο Χαράμ είναι ένα βίαιο ισλαμιστικό κίνημα, μια 

εξτρεμιστική οργάνωση που επιδίδεται συνεχώς σε τρομοκρατικές ενέργειες εφαρμόζοντας την 

τακτική των ασύμμετρων επιθέσεων εναντίον των αμάχων, πραγματοποιώντας έτσι 

ανυπολόγιστη ζημία στις κοινότητες. Το βασικό της στοιχείο, στο οποίο οφείλουμε να 

εστιάσουμε είναι το γεγονός ότι εξελίσσεται συνεχώς και παραμένει απειλή παρά τις 

στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της και την κήρυξη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε 

βορειοανατολικές πολιτείες. Έχει διατηρήσει την ικανότητα της να επιτελεί πράξεις βίας 

εναντίον αμάχων όπως απαγωγές, βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας, μαζικές επιθέσεις και 

δολοφονίες τόσο με την χρήση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών όσο και με την χρήση 

σύγχρονων όπλων.  

Ενώ τα πρώτα χρόνια η σύγκρουση χαρακτηριζόταν από έναν συμβατικό πόλεμο με τις 

δυνάμεις ασφαλείας, η ομάδα έχει πλέον στραφεί σε έναν ασύμμετρο τρόπο επίθεσης. Από το 

2015 και έπειτα η οργάνωση διεξήγαγε μια εκστρατεία βομβιστικών επιθέσεων, που στοχεύει 

κυρίως πολίτες σε αστικές περιοχές. (International Crisis Group, 2016) Μια οργάνωση όπως 

αυτήν δεν εξαλείφεται μόνο με την χρήση στρατιωτικών δυνάμεων. Η Νιγηρία οφείλει να 

συνδυάσει διαφορετικές προσεγγίσεις και τακτικές ώστε να βρει τον κατάλληλο τρόπο να 

αποδυναμώσει την οργάνωση και να επαναφέρει μια σταθερότητα στην περιοχή. Το γεγονός 

μάλιστα ότι στον «πόλεμο» εναντίον της Μπόκο Χαράμ έχουν εμπλακεί και άλλοι κρατικοί 



- 82 - 
 

δρώντες, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί. Αντιθέτως, όπως πολύ ορθά 

παρατηρεί η Comolli «η αποδοχή εξωτερικής βοήθειας δεν αποτελεί πανάκεια, την εύκολη λύση 

για κάθε πρόβλημα». Αν δεν υπάρχουν αμοιβαίοι στόχοι και προτεραιότητες, μπορεί να 

οδηγήσει σε δυσκολία επικοινωνίας μεταξύ των κρατών ή και άσκηση πολιτικής κριτικής στο 

εσωτερικό του κράτους που δέχεται την βοήθεια. (Comolli, 2015:154)  

Αν και η ανθρώπινη ιστορία έχει δείξει πως τέτοιου τύπου «ομάδες» δύσκολά 

ξεριζώνονται από την κοινωνία στην οποία έχουν εκκολαφθεί, δεν θα ήθελα να ολοκληρώσω 

αυτήν την εργασία εστιάζοντας στην απαισιόδοξη πλευρά του ζητήματος. Η Μπόκο Χαράμ, 

όπως και κάθε άλλη τρομοκρατική οργάνωση είναι προϊόν της εποχής της, γεννιέται δηλαδή σε 

ένα συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο και είναι άμεσα εξαρτώμενη από 

τις κοινωνικοπολιτικές ανάγκες της εκάστοτε κοινωνίας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το 

πρώτο βήμα για την πραγματική αντιμετώπιση της οργάνωσης θα γίνει όταν παρθεί η απόφαση 

να διευθετηθούν τα κρίσιμα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα που ταλανίζουν το νιγηριανό 

κράτος για αρκετές δεκαετιές, με σημαντικότερη απόφαση την θέσπιση πολιτικών που θα 

κάμψουν τις διαφορές Βορρά και Νότου. Αν η Μπόκο Χαράμ τρέφεται από την 

πολιτική διαφθορά, την ανισονομία και την διχόνοια, αυτά θα πρέπει να είναι τα πρώτα 

ζητήματα που οφείλουμε να επιλύσουμε. 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 18 

2002 - Ίδρυση της Μπόκο Χαράμ από τον μουσουλμάνο κληρικό Mohammed Yusuf.  

Δεκέμβριος 2003 - Η πρώτη γνωστή επίθεση της Μπόκο Χαράμ σε αστυνομικούς 

σταθμούς στην πολιτεία Yobe, κοντά στα σύνορα του Νίγηρα. Η οργάνωση αποτελείται περίπου 

από 200 μέλη. 

Ιούλιος 2009 - Εξέγερση στην πόλη Maiduguri. Περισσότερα από 800 μέλη της Μπόκο 

Χαράμ σκοτώνονται. Σύλληψη και θάνατος του Mohammed Yusuf.  

Ιούλιος 2010 - Ο Abubakar Shekau αναλαμβάνει την ηγεσία της ομάδας. 

7 Σεπτεμβρίου 2010 - Στην πολιτεία Bauchi, 50 μέλη της οργάνωσης επιτίθενται σε μια 

φυλακή, σκοτώνοντας πέντε άτομα και απελευθερώνοντας περισσότερους από 700 τρόφιμους. 

26 Αυγούστου 2011 - Επίθεση της Μπόκο Χαράμ στα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών 

στην Abuja. Η βόμβα που εξερράγη σκότωσε 25 άτομα και τραυμάτισε περισσότερα από 100. 

Νοέμβριος 2011 - Περίπου 150 άνθρωποι πεθαίνουν από μια σειρά επιθέσεων στην 

πολιτεία Yobe. 

20 Ιανουαρίου 2012 - Περισσότεροι από 250 άνθρωποι σκοτώνονται από μια σειρά 

συντονισμένων επιθέσεων με στόχο την αστυνομία, το στρατό και τις φυλακές στην πολιτεία 

Kano.  

Φεβρουάριος 2013 – Απαγωγή μιας γαλλικής οικογένειας στο βόρειο Καμερούν από την 

Μπόκο Χαράμ. Η οικογένεια αργότερα απελευθερώνεται. 

16-17 Απριλίου 2013 - Περίπου 185 άτομα σκοτώνονται και  2000 σπίτια καταστρέφονται 

ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης μεταξύ της JTF και της Μπόκο Χαράμ. Οι δυνάμεις ασφαλείας 

δέχονται έντονη κριτική για άσκηση υπέρμετρης βίας. 

Ιούνιος 2013 - Οι ομάδες  Μπόκο Χαράμ και Ansaru χαρακτηρίζονται επίσημα από τον 

πρόεδρο Jonathan ως τρομοκρατικές οργανώσεις. 

                                                           
18 Τα στοιχεία του παραρτήματος προέρχονται από δυο βιβλιογραφικές πηγές : 

 (Comolli, 2015 :167-174), (CNN Library, 2017). 
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17 Σεπτεμβρίου 2013 - Μέλη της Μπόκο Χαράμ με στρατιωτικές στολές, σκηνοθετούν 

ένα ψεύτικο σημείο ελέγχου κοντά στην πόλη Benisheik στην πολιτεία Borno, εκτελώντας 

τουλάχιστον 143 ταξιδιώτες. 

13 Νοεμβρίου 2013 - Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών προσθέτει τις ομάδες  

Μπόκο Χαράμ και Ansaru στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. 

14 Απριλίου 2014 – Η οργάνωση απαγάγει  276  κορίτσια  από ένα σχολείο στην πόλη 

Chibok, στην πολιτεία Borno. Η απαγωγή προκαλεί παγκόσμια οργή και την εκστρατεία 

#BringBackOurGirls στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης. 

3-4 Ιουνίου 2014 - Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώνονται σε επιδρομές της οργάνωσης στην 

πολιτεία Borno, με κάποιες πηγές να αναφέρουν  400 με 500 θανάτους. 

7 Ιουλίου 2014 - 57 κορίτσια που είχαν απαχθεί από την πόλη Chibok στις 14 Απριλίου 

δραπέτευσαν και επέστρεψαν στο χωριό τους.  

Ιανουάριος 2015 - Κατάληψη της πόλης Baga από την Μπόκο Χαράμ, καθώς και της 

στρατιωτικής βάση της «Multinational Joint Task Force». Υπολογίζεται ότι υπήρξαν 

τουλάχιστον 2000 νεκροί. 

10-11 Ιανουαρίου 2015 - Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 60 τραυματίστηκαν 

ύστερα από την έκρηξη βομβών που ήταν ζωσμένες σε κορίτσια-βομβιστές αυτοκτονίας σε 

κεντρικά σημεία στις πόλεις Maiduguri και  Potiskum. 

7 Μαρτίου 2015 - Σε ένα ηχητικό μήνυμα, ο Shekau ορκίζεται πίστη στο ISIS. 

12 Μαρτίου 2015 - Σε ένα ηχητικό μήνυμα, μέλος του ISIS ανακοινώνει ότι ο ηγέτης της 

οργάνωσης Abu Bakr al-Baghdadi αποδέχεται τη δέσμευση πίστης της Μπόκο Χαράμ.  

28 Απριλίου - 30 Απριλίου 2015 - Νιγηριανά στρατεύματα διασώζουν περίπου 450 

γυναίκες και κορίτσια στο δάσος  Sambisa κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής επιχείρησης 

εναντίον της Μπόκο Χαράμ. 



- 85 - 
 

Φεβρουάριος 2016 - Τουλάχιστον 58 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε στρατόπεδο προσφύγων 

στην Νιγηρία ύστερα από την έκρηξη βομβών που ήταν ζωσμένες σε δυο γυναίκες-βομβιστές 

αυτοκτονίας. Εικάζεται ότι στάλθηκαν από την Μπόκο Χαράμ. 

3 Αυγούστου 2016 - Το  ISIS ανακοινώνει ότι ο Sheikh Abu Musab al-Barnawi είναι ο 

νέος ηγέτης της Μπόκο Χαράμ.  

14 Αυγούστου 2016 - Η Μπόκο Χαράμ δημοσιεύει ένα βίντεο με κάποια από τα κορίτσια 

που απήχθησαν τον Απρίλιο του 2014 απαιτώντας την απελευθέρωση μελών της ως 

αντάλλαγμα. 

13 Οκτωβρίου 2016 - Η Μπόκο Χαράμ απελευθερώνει 21 κορίτσια από αυτά που είχε 

απαγάγει από την πόλη Chibok  μετά από μια σειρά διαπραγματεύσεων με τη νιγηριανή 

κυβέρνηση.  

17 Ιανουαρίου 2017 - Νιγηριανό μαχητικό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης 

εναντίον της οργάνωσης, βομβαρδίζει λανθασμένα ένα στρατόπεδο εσωτερικά εκτοπισμένων 

ατόμων. Η κυβέρνηση δεν ανέφερε επίσημο αριθμό θανάτων, αλλά η ομάδα ανθρωπιστικής 

βοήθειας «Doctors Without Borders» εκτιμά ότι  πέθαναν περίπου 90 άνθρωποι. 

6 Μαΐου 2017 - Η Μπόκο Χαράμ απελευθερώνει 82 κορίτσια από αυτά που είχε απαγάγει 

από την πόλη Chibok  ύστερα από διαπραγματεύσεις με την  κυβέρνηση. 
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