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INFORMAÇÕES
O país

A República Federal da Nigéria é localizada no Golfo da
Guiné, região da África Ocidental, fazendo fronteira com
Benin, Níger, Chade e Camarões. Sua área é de 923.768 km²
e composta por uma população de 177.2 milhões, tornandose o país de maior contingente populacional no continente.
Apesar de possuir uma das maiores reservas de combustíveis fósseis no mundo (1 milhão de Km²), a Nigéria ainda
sofre com enorme pobreza e corrupção, e por esses motivos e outros que ocupa a 152ª posição no IDH, com escala
de 0.504 (relatório 2013). Mesmo com raiz econômica voltada ao setor agrícola, hoje o país é dependente da exportação, principalmente de petróleo, que responde a 80% dos
orçamentos do governo nigeriano. Internacionalmente, a
Nigéria é membro de organizações como Banco Mundial,
Comunidade Britânica, Fundo Monetário Internacional
(FMI), Organização Mundial do Comércio (OMC), Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e Organização das Nações Unidas (ONU), na qual se tornou membro em 1960.
Demografia Religiosa

O país tem uma divisão próxima quanto a porcentagem de
aderentes às duas maiores religiões no país: 50% da população é mulçumana e 40% é cristã, sendo os outros 10%
divididos em outras religiões como as crenças religiosas
indígenas regionais, na qual alguns grupos tiveram influência das duas maiores religiões no país em números. Grupo
étnicos ao norte do país são predominantemente mulçumanos. Ao centro, o índice de cristãos e mulçumanos se
assemelham assim como na região sudoeste, aonde a etnia
Ioruba predomina, com crenças nativas tradicionais também. Enfim, estados do sudeste da Nigéria, aonde a etnia
Igbo é predominante, concentram a maioria de católicos,
anglicanos e metodistas além da mistura do Cristianismo
junto com as crenças tradicionais locais.

Os Direitos Humanos e a liberdade religiosa

O grupo terrorista Boko Haram vem ocupando cada vez
mais as fronteiras e território nigeriano, atacando deliberadamente grupos cristãos e até mesmo mulçumanos que
discordam de suas ações. Com essa ascensão, o grupo extremista matou mais pessoas em um só ano (2014) do que
os cinco anos anteriores somados juntos. O Boko Haram
soma maior capacidade militar do que o próprio país da
Nigéria atualmente e é nesse âmbito que o governo fica
com poucos recursos para combate-lo, tornando-se um
problema que afeta não só o país, como a região, logo, o
plano internacional. Apesar da constituição nigeriana garantir a liberdade religiosa e proibir a discriminação frente a
qualquer religião, o país anseia da ajuda internacional para
combate ao grupo terrorista, já que suas práticas têm sido
ineficientes frente àqueles. Neste âmbito, é de grande importância a atenção do comitê para essa questão em particular.

