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Tiivistelmä
Katsauksen tarkoituksena on kuvata naisten ja erityisesti turvaverkottomien eli
sellaisten naisten asemaa Nigeriassa, jotka elävät ilman perheen tai avioliiton
tarjoamaa suojaa, sekä heihin kohdistuvia oikeudenloukkauksia. Lisäksi
katsauksessa käsitellään yleisesti naisten asemaa nigerialaisessa yhteiskunnassa.
Naisiin ja tyttöihin kohdistuu monenlaisia oikeudenloukkauksia ja syrjintää
Nigeriassa. Perheväkivalta ja raiskaukset ovat yleisiä, mutta niistä raportoiminen on
vähäistä leimautumisen pelon ja viranomaisten negatiivisten ja uhreja syyllistävien
asenteiden vuoksi. Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus sekä leskeksi jäämiseen
liittyvät haitalliset perinteet koskettavat monia nigerialaisia naisia. Koillis-Nigeriassa
Boko Haram -terroristijärjestö sieppaa tyttöjä ja naisia, pakottaa heitä naimisiin sekä
seksuaalisesti hyväksikäyttää ja orjuuttaa heitä.
Monet lait rajoittavat naisten oikeuksia Nigeriassa ja maan kolmiosainen
oikeusjärjestelmä vaikeuttaa naisia syrjivien lakien poistamista. Naisia syrjitään
työelämässä monin tavoin ja he ovat aliedustettuina virallisella sektorilla. Naiset ovat
vähemmistönä myös politiikassa. Turvaverkottomat naiset kohtaavat Nigeriassa
lukuisia haasteita, syrjintää ja leimautumista arjessaan niin työn, asunnon ja muiden
palveluiden hankkimisessa kuin myös turvallisuuden ylläpitämisessä. Yksin elävät
naiset ovat muita alttiimpia seksuaaliselle häirinnälle ja väkivallalle, koska heidän
katsotaan olevan ilman miehen suojelua. Näistä syistä monet naiset sinnittelevät
väkivaltaisissa avioliitoissaan. Turvaverkottomilla naisilla on myös suurempi riski
joutua ihmiskaupan uhriksi yrittäessään elättää itsensä ja perheensä.
Katsauksessa on käytetty erilaisia julkisia lähteitä, kuten kansainvälisten järjestöjen
ja eri valtioiden tuottamia raportteja ja tutkimuksia sekä näitä täydentävää
uutismateriaalia, joka on ollut Maahanmuuttoviraston saatavilla raportin
kirjoittamishetkellä.
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Abstract
This report is an overview on the situation of women and particularly women living
without a safety net provided by family or marriage in Nigeria and infringements
against them. Furthermore, the report makes a brief look at the overall situation of
women in the Nigerian society.
Women and girls are subjects of a variety of infringements and discrimination in
Nigeria. Domestic violence and rape are endemic but rarely reported because of
fear of stigmatization and authorities’ negative and blaming attitudes towards
victims. Female circumcision and harmful traditional practices towards widows affect
many women. Terrorist group Boko Haram abducts girls and women, subjects them
to forced marriages and slavery and sexually abuses them in northeast Nigeria.
Several laws restrict the rights of women and the tripartite legal system hinders the
removal of discriminative laws. Women are discriminated against in working life and
are underrepresented in the formal sector. Women constitute a minority also in the
politics. Women living without a safety net face several challenges, discrimination
and stigmatization in their everyday life in Nigeria regarding access to employment,
accommodation and other services as well as access to safety and security. Women
living alone are more exposed to sexual harassment and violence compared to
others because they are seen as living without the protection of a man. For these
reasons many stay in violent marriages. Women living without a safety net are also
more at risk of becoming a victim of human trafficking as they are trying to provide
for themselves and their families.
The report is based on different public sources, such as reports and studies
published by international organisations and different governments and
complementary news material, which the Finnish Immigration Service has had
access to at the time of writing of this report.
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1. Johdanto
Tässä raportissa tarkastellaan naisten ja erityisesti turvaverkottomien, eli sellaisten naisten
asemaa Nigeriassa, jotka elävät ilman perheen tai avioliiton tarjoamaa suojaa, sekä heihin
kohdistuvia oikeudenloukkauksia. Näitä ovat esimerkiksi naisiin kohdistuva väkivalta,
seksuaalinen väkivalta, avioliittokäytäntöihin liittyvät oikeudenloukkaukset, tyttöjen ja naisten
ympärileikkaus, ihmiskauppa, sekä Boko Haramin tekemät naisiin ja tyttöihin kohdistuvat
oikeudenloukkaukset kuten sieppaukset ja pakkoavioliitot. Raportissa tarkastellaan naisten
asemaa Nigeriassa niin kulttuurin kuin lainsäädännön kannalta sekä haasteita, jotka liittyvät yksin
elämiseen nigerialaisessa kulttuurissa. Lisäksi tarkastellaan naisten mahdollisuutta suojeluun
esimerkiksi turvakodeissa.
Nigeria on Afrikan väestörikkain valtio. Heinäkuun 2017 arvion mukaan Nigerian väkiluku on
arviolta 190.6 miljoonaa.1 Huhtikuun 2018 alussa2 Nigerian kansallisen väestökomission
puheenjohtaja Eze Duruiheoma esitti Nigerian väkiluvun olevan jo 198 miljoonassa.3 Nigeriassa
asuu yli 250 eri etnistä ryhmää, joista suurimpia ovat hausat ja fulanit (29 %), jorubat (21 %) ja
ibot (18 %). Väestöstä arviolta 50 % on muslimeja, 40 % kristittyjä ja 10 % perinteisten uskontojen
harjoittajia.4 Suurin Nigeriaa jakava linja ei kuitenkaan kulje suoraan etnisten tai uskonnollisten
ryhmien vaan pohjoisen ja etelän välillä. Ero pohjautuu historiallisiin, uskonnollisiin, kulttuurisiin,
poliittisiin ja taloudellisiin eroihin näiden alueiden välillä. Etelä on pohjoista paljon vauraampi mm.
sen öljyvarantojen ansiosta, ja sen pääosin kristitty väestö on kaupungistuneempaa, paremmin
voivaa ja koulutetumpaa kuin pohjoisen pääosin muslimiväestö.5
Suuressa osassa käytetyistä lähteistä ei erikseen mainittu tai eritelty tarkasti kohdistuuko
oikeudenloukkauksia enemmän tai herkemmin tiettyjen etnisten, uskonnollisten tai
yhteiskunnallisten ryhmien naisiin. Oikeudenloukkausten kohteeksi joutuvien naisten etninen,
uskonnollinen tai yhteiskunnallinen tausta on kuitenkin tässä raportissa pyritty ilmoittamaan niin
tarkasti kuin mahdollista silloin kun lähteissä tieto on ollut saatavilla.
2. Naisten asema Nigeriassa
Nigeriassa naiset ovat yleisesti ottaen marginalisoituja6 ja syrjintä heitä kohtaan on laaja-alaista.7
Vuoden 2017–2018 ”Women, Peace and Security” -mittaristolla8, joka tarkastelee osallistumista,
oikeudenmukaisuutta ja turvallisuutta, Nigeria sijoittuu sijalle 128 153 maan joukossa9. Haitalliset
kulttuuriset, uskonnolliset ja perinteiset käytännöt rajoittavat naisten oikeuksien toteutumista ja
ovat usein syynä naisiin kohdistuneisiin ihmisoikeusloukkauksiin.10
Köyhyys on sukupuolittunutta Nigeriassa, jossa 70 % kaikkein köyhimmästä väestönosasta on
naisia. Naisilla on miehiä vähemmän mahdollisuuksia ja tilaisuuksia parantaa taloudellista ja
1

CIA World Fact Book (päiväämätön).
9.-13.4.2018 New Yorkissa järjestettiin YK:n väestö- ja kehityskomission 51. istunto.
3 National Population Commission (päiväämätön).
4 CIA World Fact Book (päiväämätön).
5 Campbell 2.7.2011.
6 USDoS 20.4.2018, s. 35.
7 Freedom House 1/2017.
8 Georgetown Institute for Women, Peace and Security (GIWPS) ja Norjan rauhantutkimusinstituutti (PRIO) ovat
kehittäneet Women, Peace and Security Index -mittariston, joka yhdistää sukupuoli- ja kehitysmittareita rauhan ja
turvallisuuden mittareihin. WPS-mittaristo sisällyttää kolmen eri hyvinvoinnin osa-alueen mittaamisen: osallistuminen
(inclusion), oikeudenmukaisuus (justice) ja turvallisuus (security). (GIWPS & PRIO 2017, s. 1–2.)
9 GIWPS & PRIO 2017.
10 ACHPR 18.11.2015, s.10.
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sosiaalista asemaansa.11 British Councilin naisten ja tyttöjen elämää tarkastelevan vuoden 2012
raportin mukaan inhimillinen kehitys naisten ja tyttöjen kohdalla on huonompaa PohjoisNigeriassa, jossa köyhyystasot ovat joskus kaksi kertaa korkeammat kuin osissa etelää.
Eriarvoisuuden vaikutus tyttöjen ja naisten elämään heijastuu heidän terveydentilaansa ja
koulutustuloksiinsa sekä koko maan tasolla että myös pohjoisen ja etelän välillä.12
Naisiin kohdistuva väkivalta on hyvin yleistä Nigeriassa.13 Perheväkivaltaa esiintyy kaikkien
sosioekonomisten luokkien ja etnisten ryhmien keskuudessa14 ja sitä pidetään yleisesti
hyväksyttynä, myös naisten keskuudessa15. British Councilin raportin mukaan perheväkivalta on
erityisen yleistä erityisesti etelässä, jossa eriarvoisuus on suurinta.16 Naiset, jotka eivät ole
koskaan olleet naimisissa ovat todennäköisemmin kokeneet väkivaltaa kuin avioituneet naiset.17
Myös raiskaukset ovat yleisiä Nigeriassa.18 Väkivalta on endeemistä myös joissain julkisissa
instituutioissa, kuten poliisissa ja tietyissä oppilaitoksissa, joissa on vallalla rankaisemattomuuden
kulttuuri. Nämä rikokset ovat aliraportoituja ja hyvin harva tapaus viedään oikeuteen.19
Raiskauksen ja perheväkivallan kieltävistä laeista huolimatta nämä oikeudenloukkaukset ovat
yleisiä ja niistä raportointi ja syytteeseen asettaminen vähäistä.20
Naiset kokevat Nigeriassa huomattavaa taloudellista syrjintää, vaikka perustuslaki tarjoaa naisille
saman oikeudellisen aseman ja oikeudet kuin miehillekin.21 Naiset kokevat syrjintää työelämässä
ja sukupuoleen perustuva syrjintä on merkittävää Pohjois-Nigerian sharia-lakia noudattavissa
osavaltioissa.22
Suurin osa Nigerian epävirallisen sektorin työntekijöistä on naisia23 ja heillä on aktiivinen ja tärkeä
rooli tällä sektorilla, erityisesti maataloudessa, ruokatuotteiden prosessoinnissa ja tavaroiden
myynnissä markkinoilla.24 Vain kolmasosa muun kuin maataloussektorin työntekijöistä on naisia.25
Moni nainen harjoittaa omavaraistaloutta, mutta tästä huolimatta miehet omistavat maata viisi
kertaa naisia todennäköisemmin. Koillis-Nigeriassa naiset omistavat 4 % maasta ja KaakkoisNigeriassa sekä eteläisimmässä etelässä (South South) hieman yli 10 %.26 Mikään laki ei kiellä
naista
omistamasta
maata,
mutta
perinteinen
maanhallintaoikeusjärjestelmä
sallii
maanomistuksen ainoastaan miehille ja naiset pystyvät käyttämään maata vain avioliiton tai
perheen kautta. Monet perinteet eivät myöskään tunnusta naisten oikeutta periä maata
aviomiehen kuoleman jälkeen ja leskeksi jääneet köyhtyvät, kun heidän puolisonsa sukulaiset
ottavat haltuunsa käytännössä koko edesmenneen aviomiehen omaisuuden.27
Ilman
maanomistusoikeutta naisten on vaikea saada tarvitsemaansa rahoitusta aloittaakseen
esimerkiksi tuottavan liiketoiminnan. Naisten on myös miehiä vaikeampi saada lainoja. Vain

11

Odiase 8/2017, s. 40.
British Council 2012, s. iv.
13 NPC/ICF Int. 6/2014, kpl 16; Folayan et al. 2014; CEDAW 14.7.2017; USDoS 20.4.2018, s. 33.
14 USDoS 3.3.2017, s. 30; IRB 10.11.2014; NPC/ICF Int. 6/2014, s. 301, 303.
15 USDoS 20.4.2018, s. 33; IRB 10.11.2014; NPC/ICF Int. 6/2014, s. 301.
16 British Council 2012, s. iv.
17 British Council 2012, s. vii.
18 USDoS 20.4.2018, s. 32.
19 British Council 2012, s. vii.
20 Freedom House 1/2017.
21 USDoS 20.4.2018, s. 34.
22 Freedom House 1/2017; ICG 5.12.2016.
23 British Council 2012, s. iv.
24 USDoS 3.3.2017, s. 47.
25 British Council 2012, s. v.
26 British Council 2012, s. iv.
27 USDoS 20.4.2018, s. 35.
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viidesosa liiketoimista Nigeriassa on naisten johtamia.28 Vain 15 %:lla nigerialaisista naisista on
pankkitili.29
Naiset ovat aliedustettuina virallisella sektorilla. Yrityssektorin työllistämien naisten määrä
lisääntyy vuosi vuodelta, mutta naiset eivät saa samaa palkkaa samasta työstä, ja kohtaavat
usein vaikeuksia kaupallisen lainan, verovähennysten tai ostohyvitysten saamisessa toimiessaan
perheenpäinä.30 Kansalaisjärjestöt ovat ilmaisseet huolensa jatkuvasta naisten syrjinnästä
Nigerian
yksityisellä
sektorilla
liittyen
työllistymiseen,
ylennyksiin
ja
palkan
oikeudenmukaisuuteen. Viimeisimmän Yhdysvaltain ulkoministeriön ihmisoikeusraportin mukaan
monet yritykset harjoittavat ”get pregnant, get fired” -käytäntöä.31 Virallisella sektorilla
työskentelevät naiset saavat vähemmän palkkaa kuin miehet samasta työstä ja joissain
tapauksissa jopa vähemmän palkkaa kuin heitä vähemmän koulutetut miehet. Palkkaeriarvoisuus
on kasvanut virallisella sektorilla vuodesta 1999.32 Laki ei määrää tasapuolista korvausta samasta
työstä, eikä se kiellä syrjintää sukupuolen perusteella työhön otossa. Naiset kokevat usein
syrjintää perinteisten ja uskonnollisten perinteiden nojalla myös pyrkiessään etenemään
työurallaan.33 Naisia syrjitään myös verovähennysten saamisessa, sillä naiset, joilla on
huollettavia, maksavat enemmän veroja kuin miehet, jotka katsotaan automaattisesti perheen
elättäjiksi.34 Naiset eivät myöskään lain mukaan voi toimia takaajina henkilön vapauttamiseksi
takuita vastaan.35
Vuonna 2012 julkaistun tutkimuksen mukaan Nigeriassa on suurin määrä koulun ulkopuolella
olevia lapsia koko maailmassa, mutta erot pohjoisen ja etelän välillä ovat suuret. Noin 70 % 20–
29-vuotiaista naisista Luoteis-Nigeriassa on lukutaidottomia, kun taas Kaakkois-Nigeriassa
vastaava luku on vajaa 10 %. Tätä selittävät ennen kaikkea koulunkäyntiin liittyvät maksut sekä
opetuksen heikko laatu, mutta myös varhaiset avioliitot ja lastenhankinta, heikot sanitaatio-olot ja
naisopettajien puute.36 Pohjois-Nigeriassa vain 4 % tytöistä käy lukion loppuun ja yli puolet
tytöistä naitetaan ennen kuin he täyttävät 16 vuotta.37
Nigeriassa äitiyskuolleisuusluvut ovat suurimpia maailmassa. British Councilin vuoden 2012
raportin mukaan yksi nigerialainen nainen kuolee synnytykseen joka kymmenes minuutti.38
Äitiyskuolleisuus on kuitenkin saatu vähenemään aktiivisten toimien ansiosta. Vuosien 2008 ja
2015 välillä äitiyskuolleisuus oli laskenut 545:stä 243:een 100 000 elävänä syntynyttä lasta
kohtaan.39
Naisten vähäiset mahdollisuudet toimia politiikassa suurimmissa puolueissa ja hallituksessa,
erityisesti maan pohjoisosissa, johtuvat kulttuurisista ja uskonnollisista syistä, sillä mitkään lait
eivät estä naisia äänestämästä, asettumasta ehdokkaaksi tai toimimasta vaalitarkkailijana
Nigeriassa.40 Edellisissä vuonna 2015 järjestetyissä parlamenttivaaleissa harvat naiset olivat
ehdokkaina kansallisella tasolla. Vain 128 naista kaikkiaan 746 ehdokkaasta (17 %) ja 270 naista
1772 edustajainhuoneen ehdokkaista (15 %) oli naisia.41 Naisten edustus hallituksessa heikkeni
28

British Council 2012, s. v.
British Council 2012, s. 1.
30 USDoS 3.3.2017, s. 47.
31 USDoS 20.4.2018, s. 47.
32 British Council 2012, s. v.
33 USDoS 3.3.2017, s. 32; The Guardian Nigeria 15.3.2018.
34 British Council 2012, s. v.
35 Odiase 8/2017, s. 43.
36 British Council 2012, s. v.
37 British Council 2012, s. 1.
38 British Council 2012, s. vi.
39 CEDAW 14.7.2017
40 USDoS 3.3.2017, s. 25-26; USDoS 20.4.2018, s. 29.
41 USDoS 20.4.2018, s. 29.
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vaalien jälkeen. Naiset pitivät 8 paikkaa senaatin 109 paikasta, mutta edustajainhuoneessa
naisilla on tällä hetkellä vain 18 paikkaa 360 paikasta. Presidentti Buharin hallituksen 37
ministeristä vain 6 on naisia. Naisilla on tällä hetkellä vain 16 %:in edustus kabinetissa verrattuna
edellisen hallituksen 31 %:iin.42 Naisilla on arviolta 5 % kansalliskokouksen paikoista.43
Naispuolisten nimitettyjen politiikkojen määrä on kuitenkin noussut 10 %:sta vuosina 2007–2011
30 %:iin vuosina 2013–2015, ja naisministereitä on nimitetty 13 42:sta ja neljä
erityisneuvonantajaa 18:sta. Neljä naista on nimitetty korkeimman oikeuden tuomareiksi ja 15
valitustuomioistuinten tuomareiksi. Nigeria on saanut naisia myös muihin tärkeisiin virkoihin kuten
tuomioistuimen johtajaksi, valitustuomioistuimen puheenjohtajaksi, julkisen hallinnon päälliköksi,
liittovaltion hallituksen sihteeriksi sekä viisi naista osavaltion ylituomareiksi.44
Nigeriassa erityisesti naimattomat naiset kohtaavat monenlaista syrjintää. Yhdysvaltain
ulkoministeriön raportin mukaan useilla osavaltioilla on omia lakejaan, jotka määräävät
tasavertaiset mahdollisuudet naisille, mutta raportti ei tarkemmin erittele näitä osavaltioita tai
lakien sisältöjä.45 Tiettyihin etnisiin ryhmiin kuuluvilta naisilta evätään usein yhtäläiset oikeudet
periä omaisuutta tapaoikeuden ja perinteisten käytäntöjen vuoksi.46 12:ssa sharia-lakia
noudattavassa osavaltiossa sharia ja yhteiskunnalliset normit vaikuttavat naisiin eri tavoin.
Esimerkiksi Zamfaran osavaltiossa naiset ja miehet erotetaan terveydenhoidossa ja julkisessa
liikenteessä. Myös Kanon osavaltiossa sukupuolet erotetaan julkisessa liikenteessä. Naisten
antama todistajanlausunto saa monissa sharia-rikostuomioistuimissa vähemmän painoarvoa kuin
miesten.47
Kaakkois-Nigeriassa naisilla ei ole perintöoikeuksia vaikka he olisivat isänsä ensimmäisiä lapsia.
Naisilla on oikeus periä ainoastaan aviomiehensä talo, jos he päätyvät naimisiin. Naimattomilla
naisilla ei ole mahdollisuutta minkäänlaiseen perintöön elleivät heidän veljensä halua jakaa omaa
perintöään heille. Tilanne on sama Lounais-Nigeriassa.48
Maan sisällä siirtymään joutuneet naiset ja tytöt kohtaavat syrjintää ja sukupuoleen perustuvaa
väkivaltaa. He ovat raportoineet raiskauksista ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä, usein
vaihtokauppana ruuasta ja muista välttämättömyystarvikkeista armeijan, poliisin, liittovaltion ja
osavaltion viranomaisten sekä ”Civilian Joint Task Force” -joukkojen tahoilta maan koillisosassa,
mm. Bornon osavaltiossa.49 Naisten johtamat kotitaloudet ovat raportoineet joillain alueilla
syrjintää ruuan ja elinkeinomahdollisuuksien saamisessa.50

42

Freedom House 1/2017.
USDoS 20.4.2018, s. 29.
44 CEDAW 14.7.2017.
45 USDoS 20.4.2018, s. 47.
46 Freedom House 1/2017.
47 USDoS 3.3.2017, s. 32.
48 Makanjuola/EASO 12.-13.6.2017 (EASO 8/2017), s. 89.
49 AI 22.2.2018; USDoS 27.6.2017, s. 304, 307; USDoS 20.4.2018, s. 19.
50 AI 22.2.2018.
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3. Naisiin kohdistuvat oikeudenloukkaukset
Yleisiä tyttöihin ja naisiin kohdistuvia oikeudenloukkauksia Nigeriassa ovat tyttöihin ja naisiin
kohdistuva väkivalta, tyttöjen ja naisten ympärileikkaus, ihmiskauppa, sekä lapsi- ja
pakkoavioliitot. Lisäksi Boko Haram -terroristijärjestö on syyllistynyt seksuaaliseen ja sukupuoleen
perustuvaan väkivaltaan monia sieppaamiansa tyttöjä ja naisia kohtaan, ml. pakkoavioliittoihin ja
raiskauksiin.51
Heinäkuun 2017 lausunnossaan YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan
yleissopimuksen valvontakomitea52 nosti esiin seuraavia naisten oikeuksiin liittyviä ongelmakohtia
Nigeriassa: Boko Haramin negatiivinen vaikutus naisten ja tyttöjen oikeuksiin, naisten pitkät
pidätysajat53, naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyys, maan sisällä siirtymään joutuneiden naisten
seksuaalinen hyväksikäyttö, prostituution kriminalisointi, riittämätön naisedustus poliittisessa ja
julkisessa elämässä, naisten syrjintä työelämässä raskauden ja siviilisäädyn perusteella, sekä
sukupuolten välinen palkkaepätasa-arvo.54
3.1.

(Perhe)väkivalta

Perheväkivalta on Nigeriassa yleistä ja sitä pidetään yleisesti hyväksyttynä55. Perheväkivalta voi
pitää sisällään fyysistä ja seksuaalista pahoinpitelyä, tunneperäistä hyväksikäyttöä, taloudellista
hyväksikäyttöä, pakotusta ja uhkailua, pelottelua, eristämistä, mustasukkaisuutta ja syytöksiä.56
Perheväkivalta on laajalti tunnustettu vakavaksi ongelmaksi ihmisoikeusnäkökulman lisäksi myös
taloudellisesta ja terveysnäkökulmasta.57 Viimeisimmän, kesäkuussa 2014 julkaistun, Nigerian
demografisen ja terveystutkimuksen mukaan 28 % kaikista nigerialaisista naisista on kokenut
fyysistä väkivaltaa 15 ikävuoden jälkeen. Osuus on sama kuin edellisessä vuoden 2008
tutkimuksessa. Niiden naisten osuus, jotka olivat kokeneet väkivaltaa tutkimusta edeltävien 12
kuukauden aikana, laski 15 %:sta vuonna 2008 11 %:iin vuonna 2013.58 CLEEN säätiön vuonna
2013 julkaistun tutkimuksen mukaan perheväkivalta on yksi neljästä yleisimmästä tutkimuksen
vastaajiin kohdistuneista oikeudenloukkauksen muodoista, ja lähes joka kolmas vastaaja oli
kokenut perheväkivaltaa.59
Nigerian demografisen ja terveystutkimuksen mukaan kokemukset fyysisestä väkivallasta
vaihtelevat uskonnollisten ryhmien välillä. Katolilaiset ja muut kristityt (protestantit) naiset
raportoivat väkivaltakokemuksia herkemmin (44 % kumpikin ryhmä) kuin muut uskonnolliset
ryhmät Nigeriassa. Myös perinteisiä tapoja noudattavat naiset kokevat paljon fyysistä väkivaltaa
(36 %). Fyysistä väkivaltaa koetaan vähiten musliminaisten joukossa (13 %). Eronneet, erossa
asuvat tai leskeksi jääneet naiset ovat muita naisia paljon todennäköisemmin kokeneet fyysistä
väkivaltaa. 42 % eronneista, erossa asuvista tai leskeksi jääneistä naisista raportoi kokeneensa
väkivaltaa 15 ikävuoden jälkeen, verrattuna 25 %:iin naisista, jotka ovat naimisissa tai asuvat
kumppaninsa kanssa yhdessä, ja 35 %:iin naisista, jotka eivät ole koskaan olleet naimisissa.60
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Saman tutkimuksen mukaan työssäkäyvät naiset, joiden palkka maksetaan käteisellä, kokevat
fyysistä väkivaltaa muita naisia todennäköisemmin 15 ikävuoden jälkeen. Työttömät naiset
kohtasivat kaikista epätodennäköisimmin fyysistä väkivaltaa.61 Kaupunkialueilla elävät naiset
raportoivat todennäköisemmin kokeneensa fyysistä väkivaltaa 15 ikävuoden jälkeen, verrattuna
maaseudulla asuviin. Nigerian eri alueiden välillä on huomattavia eroja. Tutkimuksen mukaan
naiset kokevat fyysistä väkivaltaa eniten eteläisessä etelässä (South South) ja vähiten koillisessa
(North West). Fyysistä väkivaltaa 15 ikävuoden jälkeen koetaan eniten Benuen osavaltiossa (72
%) ja vähiten Kanossa (1 %).62
Tutkimuksen mukaan yleisimmin raportoitu fyysisen väkivallan tekijä on nykyinen aviomies tai
kumppani (36 %). 11 %:ssa tapauksista tekijä oli ollut entinen aviomies tai kumppani. 51 %
naisista, jotka olivat koskaan olleet naimisissa, raportoi, että nykyinen aviomies tai kumppani
harjoitti fyysistä väkivaltaa heitä kohtaan, ja 11 % raportoi tekijän olleen heidän entinen aviomies
tai kumppani. Seuraavaksi yleisin tekijä oli äiti tai äitipuoli, sitten veli tai sisko, ja isä tai isäpuoli.63
45 % naisista, jotka olivat kokeneet mitä tahansa fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa eivät olleet
koskaan hakeneet apua eivätkä koskaan kertoneet kenellekään kokemastaan väkivallasta. 12 %
ei ollut koskaan hakenut apua, mutta oli kertonut jollekin joutuneensa väkivallan uhriksi. Vain 31
% naisista oli hakenut apua jostain.64 Suurin osa fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa kokeneista
naisista haki apua perheeltään (72 %) ja vain 2 % poliisilta.65
15 % leskeksi jääneistä naisista raportoi, että heitä olivat kaltoin kohdelleet heidän miehensä
sukulaiset. 12 % raportoi fyysistä tai verbaalista väkivaltaa ja 11 % raportoi, että heidän
edesmenneen aviomiehensä sukulaiset olivat kaltoin kohdelleet heidän lapsiaan.66
Lagosin osavaltiossa vuonna 2015 tehty tutkimus on osoittanut murrosikäisten tyttöjen koko
Nigerian alueella kokevan paljon väkivaltaa. 85 % tutkimuksen 480 10–19-vuotiaasta tytöstä,
jotka eivät käy koulua, oli kokenut vähintään yhdentyyppistä fyysistä, psykologista tai seksuaalista
perheväkivaltaa edeltävän 12-kuukauden aikana.67 Noin 71 % vastaajista oli kokenut vähintään
yhdentyyppistä fyysistä väkivaltaa. Suurin osa tytöistä uskoi, että intiimin partnerin taholta koettu
väkivalta voi olla oikeutettua.68 British Councilin vuoden 2012 raportin mukaan suurin osa 15–24vuotiaista naisista pitää perusteltuna, että aviomies hakkaa vaimoaan jos tämä polttaa ruuan,
kieltäytyy seksistä tai menee ulos ilman aviomiehen lupaa.69 Toisaalta, vuonna 2016 julkaistun
maskuliinisuutta, konfliktia ja väkivaltaa neljässä Nigerian osavaltioissa selvittäneen tutkimuksen
mukaan tutkimukseen osallistuneet naiset Lagosissa kokivat, että miesten ei tulisi harjoittaa
väkivaltaa naisia kohtaan ja vaimon hakkaaminen nähtiin vastuuttomuuden merkkinä.70
British Councilin mukaan eri tutkimukset osoittavat, että naimattomat naiset Nigerian kristityissä
eteläisissä osavaltioissa kohtaavat naisista eniten väkivaltaa, osissa Nigeriaa jopa 70 % naisista
on kokenut väkivaltaa.71 British Councilin mukaan on yllättävää ja hämmentävää, että tutkimusten
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mukaan naimattomat naiset ovat todennäköisempiä väkivallan uhreja kuin naimisissa olevat, sillä
mikään tehdyistä tutkimuksista ei selitä syytä tähän.72
Äärimmäinen esimerkki perheväkivallasta Nigeriassa ja siitä, mihin se voi pahimmillaan johtaa, on
Titilayon tapaus vuodelta 2011. Kesäkuussa 2011 lagosilainen Titilayo joutui aviomiehensä
raa’asti tappamaksi. Ruumiinavauksen mukaan Titilayolla oli kehossaan 76 puukoniskua.
Poliisiraporttien mukaan avioliitto oli ollut väkivaltainen ja Titilayo oli muuttanut aviomiehensä
luota vähintään kymmenen kertaa, mutta palannut aina takaisin. Tapaus nostatti kovan julkisen
keskustelun, sillä vaikka perheväkivalta ja siitä johtuvat kuolemat ovat Nigeriassa yleisiä,
tapauksen julmuus järkytti nigerialaisia syvästi.73
3.2.

Raiskaus ja seksuaalinen häirintä/väkivalta

Perheväkivallan lisäksi myös raiskaus ja seksuaalinen väkivalta ja häirintä ovat yleisiä ongelmia
Nigeriassa. Yhdysvaltain ulkoministeriön viimeisimmässä ihmisoikeusraportissa viitatun
tutkimuksen mukaan lähes 20 % Nigerian korkeakouluopiskelijoista on kertonut joutuneensa
vähintään kerran elämässään raiskatuksi.74 Raportin mukaan vuonna 2017 Nigerian
turvallisuusviranomaiset syyllistyivät raiskauksiin ja muihin väkivallantekoihin naisia ja tyttöjä
kohtaan, ja jäivät usein ilman rangaistusta.75 Maan sisällä siirtymään joutuneet tytöt ja naiset
kohtasivat seksuaalista hyväksikäyttöä ja seksikauppaa valtion ylläpitämillä ja epävirallisilla
leireillä sekä paikallisyhteisöissä Maidugurissa sekä muualla Koillis-Nigeriassa hallituksen
viranomaisten, turvallisuusjoukkojen sekä muiden henkilöiden taholta.76
Viimeisimmän Nigerian demografisen ja terveystutkimuksen mukaan 7 % 15–49-vuotiaista
naisista oli kokenut seksuaalista väkivaltaa jossain vaiheessa elämäänsä. Eronneet, erossa
asuvat tai leskeksi jääneet naiset olivat todennäköisemmin kohdanneet seksuaalista väkivaltaa
kuin tällä hetkellä naimisissa olevat ja sellaiset, jotka eivät olleet koskaan olleet naimisissa.77
Kaikkien naisten joukossa 13 % oli kohdannut seksuaalista väkivaltaa tuntemattoman henkilön
toimesta ja 10 % ystävän tai tuttavan toimesta.78
Naisten oikeuksiin keskittyvän Project Alert -kansalaisjärjestön toiminnanjohtajan Josephine
Effah-Chukwuman mukaan perheväkivalta ja seksuaalinen väkivalta (raiskaus, insesti, häpäisy,
seksuaalinen hyväksikäyttö) ovat kaksi yleisintä naisiin ja nuoriin tyttöihin kohdistuvaa väkivallan
muotoa Nigeriassa. Hänen mukaansa lapsiin ja erityisesti pieniin tyttöihin kohdistuva
seksuaalinen väkivalta on yleistymässä maassa. Lähes päivittäin uutisoidaan nuorten tyttöjen
häväistyksestä tai insestistä, joskus jopa kaksivuotiaiden. Effah-Chukwuman mukaan tämä on jo
muuttumassa epidemiaksi.79
Yolaan, Adamawan osavaltion pääkaupunkiin, avattiin maaliskuussa 2018 seksuaalisen
väkivallan uhrien neuvontakeskus Adamawa Hope Centre. Yolan erikoissairaalan päällikön Bala
Saidun mukaan naisiin kohdistuvat rikokset ovat lisääntymään päin Adamawan osavaltiossa sekä
muissa Koillis-Nigerian osavaltioissa. Hänen mukaansa suurimpiin naisiin kohdistuviin rikoksiin
lukeutuvat mm. raiskaus, sieppaus, kidutus, ahdistelu, seksuaalinen häirintä ja ihmiskauppa.
Pelkästään Yolan erikoissairaalassa kirjataan vähintään kaksi raiskaustapausta viikossa.
Adamawa Hope Center:in odotetaan paikkaavan suurta puutetta tukipalveluissa seksuaalisen
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väkivallan uhreille tarjoamalla ilmaista ja välitöntä lääketieteellistä hoitoa, traumaneuvontaa ja
oikeusapua. Keskuksella on uhrikeskeinen ja tuomitsematon lähestymistapa ja se tarjoaa
oikeuslääketieteellistä tutkimusta siihen koulutetuilta lääkäreiltä ja sairaanhoitajilta.80
Seksuaalisten palveluiden vaatiminen työn tai yliopistoarvosanojen saamiseksi on yleistä
Nigeriassa.81 Bakarin ja Leachin opettajaksi opiskelevien naisten kokemaa seksuaalista häirintää
koskevan tutkimuksen (2008) mukaan Nigeriassa miesopettajat pitävät mahdollisuutta
seksuaalisiin palveluksiin oppilailta asemansa tuomana etuoikeutena. Opettajaksi opiskelevat
todistavat seksuaalista väkivaltaa tyttöjä kohtaan koulutusympäristössään ja olettavat tällaisen
käytöksen olevan hyväksyttävää.82
The Herald uutisoi maaliskuussa 2017, että Lagosissa toimivan seksuaalisen väkivallan uhrien
neuvontakeskuksen ”Mirabel Sexual Assault Centren” mukaan edellisen kahden vuoden ja
seitsemän kuukauden aikana Lagosissa oli raportoitu 2 252 raiskaustapausta, mutta vain alle 20
tapauksessa oli saatu tuomiot. Keskuksen edustajan Juliet Olumuyiwa-Rufain mukaan nuorin
uhreista oli ollut neljän kuukauden ikäinen vauva ja vanhin 70-vuotias aivohalvauspotilas, jonka
hänen vuokraisäntänsä poika oli raiskannut. Olumuyiwa-Rufain mukaan haasteena on, että jotkut
uhrit kokevat paljon stigmatisointia, eivätkä siksi halua puhua kokemuksistaan. He eivät
myöskään halua nostaa syytteitä perheiltään, uskonnollisilta instituutioilta ja vuokranantajilta
tulevan painostuksen vuoksi. Olumuyiwa-Rufain mukaan rankaisemattomuuden kulttuuri lisää
raiskaustapauksia, ja tuomioiden määrän kasvu toimisi pelotteena mahdollisille tekijöille.83
Joulukuussa 2014 British Council tiedotti, että Lagosissa oli perustettu seksuaalirikollisten
rekisteri, jonka tarkoituksena on vähentää uusintarikoksia jakamalla osavaltiossa tuomittujen
seksuaalirikollisten henkilötietoja keskustietokannassa. J4A -ohjelma on tukenut rekisterin
luomista Lagosin ”Mirabel Sexual Assault Centren” kautta tarjoamalla kuukausittaisia tilastoja
seksuaaliväkivaltatapauksista hallitukselle. Lagosin osavaltioon on lisäksi perustettu “Domestic
and Sexual Violence Working Team” työskentelemään osavaltiossa lisääntynyttä seksuaalista ja
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa vastaan.84
3.3.

Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus

Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus (Female Genital Mutilation/Cutting, FGM/C) on yksi naisiin ja
tyttöihin kohdistuvan väkivallan muodoista Nigeriassa. Monissa yhteisöissä ympärileikkausta
pidetään tärkeänä perinteenä naisten sosiaalistamisessa, heidän seksuaalisten halujen
hillitsemisessä ja avioliittoon valmistamisessa. Tapa on osa tyttöjen aikuistumisrituaaleja.85
UNICEF:in vuonna 2017 julkaistun raportin mukaan Nigeriassa 25 % 15–49-vuotiaista naisista ja
17 % 14-vuotiaista tai sitä nuoremmista tytöistä on ympärileikattu.86 Yhdysvaltain ulkoministeriön
vuoden 2017 ihmisoikeusraportin mukaan ympärileikkausikä vaihtelee Nigeriassa ensimmäisestä
elinviikosta siihen, kun nainen on synnyttänyt ensimmäisen lapsensa, mutta suurin osa tytöistä
ympärileikataan ennen kuin he täyttävät vuoden.87 Kesäkuussa 2014 julkaistun Nigerian
demografisen ja terveystutkimuksen mukaan suurin osa tytöistä ympärileikataan viiteen
ikävuoteen mennessä. Ympärileikkausikä vaihtelee etnisten ryhmien välillä. 92 % hausatytöistä
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on ympärileikattu ennen kuin he täyttävät viiden, mutta 38 % ijaw/izontytöistä ympärileikataan
vasta 15-vuotiaana tai vanhempana.88
Tyttöjen ja naisten ympärileikkaustavat sekä esiintyvyys Nigeriassa vaihtelevat alueiden, etnisten
ryhmien sekä uskontojen mukaan.89 Ympärileikkaustapa vaihtelee myös osavaltioiden ja
yhteisöjen sisällä.90 Ympärileikkaus on yleisintä perinteisiä tapoja noudattavien keskuudessa (35
% ympärileikattu) ja vähäisintä muslimien keskuudessa (20 % ympärileikattu).91
32,3 % kaupunkiväestön naisista on ympärileikattu verrattuna 19,3 %:iin maaseudulla asuvista.
Kaakkois- ja Lounais-Nigeriassa ympärileikkauksen esiintyvyys on yleisintä (49 % ja 47.5 %) ja
Koillis-Nigeriassa esiintyvyys on vähäisintä (2,9 %). Esiintyvyys on korkeinta Ebonyin
osavaltiossa Kaakkois-Nigeriassa (74,2 %) ja Osunin osavaltiossa Lounais-Nigeriassa (76,6 %).
Katsinan osavaltiossa vain 0,1 % tytöistä ja naisista on ympärileikattu.92
Nigerian demografisen ja terveystutkimuksen mukaan 26 % tytöistä ja naisista ei ole tietoisia siitä,
millä tavoin heidät on ympärileikattu; 6 % on ympärileikattu poistamatta mitään sukupuolielimistä;
63 %:lla osa sukupuolielimistä on poistettu; ja 5 % on ympärileikattu niin, että sukupuolielinten
leikkaamisen jälkeen heidät on ommeltu kiinni (infibulaatio).93
Joissain yhteisöissä perinteen jatkamisesta eli omien tyttärien ympärileikkauksesta kieltäytyminen
voi johtaa uhkauksiin ja yhteisöstä ulos sulkemiseen.94
Naistenryhmät sekä monet kansalaisjärjestöt työskentelevät tietoisuuden lisäämiseksi ja
yhteisöjen kouluttamiseksi tyttöjen ympärileikkauksen terveysriskeistä, mutta rahoituksen vähyys
ja logistiset esteet rajoittavat niiden työtä.95 Helmikuussa 2016 Nigerian ensimmäinen nainen,
Aisha Buhari aloitti kansallisen kampanjan tyttöjen ympärileikkauksen kitkemiseksi.96
3.4.

Haitalliset perinteet

Yhdysvaltain ulkoministeriön viimeisimmän ihmisoikeusraportin mukaan Nigerian liittovaltion laista
huolimatta purdahia, eli kulttuurisista syistä johtuvaa naisten ja puberteetti-ikäisten tyttöjen
eristämistä miehistä, jotka eivät ole sukua, harjoitetaan osissa pohjoista Nigeriaa.97 Purdah
rajoittaa naisten liikkumista ja pukeutumista, sillä purdahia noudattavat perheet eivät päästä
naisiaan poistumaan kotoa ilman aviomiehen lupaa ja heidän tulee kulkea saatettuina ja
peitettyinä julkisilla paikoilla.98
Joissain osissa Nigeriaa leskeksi jääneet naiset joutuvat elämään ikävissä olosuhteissa syrjivien
perinteiden vuoksi. Leskien arestiin asettaminen, jota esiintyy pääasiassa koillisessa, on
yleisimpiä leskien oikeuksien loukkaustapoja. Arestiin pakotetut lesket pysyvät arestissa jopa
vuoden ja yleensä ajavat hiuksensa ja pukeutuvat mustiin osana kulttuurisesti pakollista
suremisaikaa. Joillain alueilla yhteisöt näkevät lesket osana heidän aviomiestensä omaisuutta,
jonka perhe voi ”periä”.99 Tapaoikeuden mukaan naiset voivat leskeksi jäätyään joutua
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avioitumaan edesmenneen aviomiehensä veljen kanssa.100 Joissain perinteisissä eteläisissä
yhteisöissä, leskiä epäillään aviomiehensä kuoleman aiheuttamisesta ja todistaakseen
syyttömyytensä heidät pakotetaan juomaan vettä, jolla he ovat pesseet edesmenneen
aviomiehensä ruumiin.101
Nigerian demografisen ja terveystutkimuksen mukaan leskien kokema kaikentyyppinen
perheväkivalta edesmenneen aviomiehensä sukulaisten taholta on yleisempää katolilaisten ja
muiden kristittyjen kuin muiden uskontoryhmien parissa. Tällainen väkivalta on huomattavasti
yleisempää kaupunkialueilla kuin maaseudulla. Leskien kokema verbaalinen väkivalta ja kaltoin
kohtelu on yleisintä South West -alueella ja leskien lasten kaltoin kohtelu on yleisintä North
Central -alueella. Naisten kaltoin kohtelu edesmenneen aviomiehen sukulaisten taholta on sitä
yleisempää mitä vauraampi perhe on.102
3.5.

Ihmiskauppa

Yhdysvaltain ulkoministeriön ihmiskaupparaportin mukaan Nigeria on lähtö-, kauttakulku- ja
kohdemaa pakkotyöhön ja seksityöhön pakotetuille naisille ja lapsille. Ihmiskaupan uhrit
rekrytoidaan pääasiassa maaseudulta ja erityisesti Nigerian eteläosista, mutta jonkin verran myös
kaupunkialueilta. Naisia ja tyttöjä päätyy kotiorjiksi ja seksityöhön, ja Nigeriassa toimii myös ns.
vauvatehtaita, jotka yleensä naamioidaan orpokodeiksi, äitiyskodeiksi tai uskonnollisiksi
keskuksiksi. Naisia pidetään niissä vasten tahtoaan ja heitä raiskataan ja pakotetaan kantamaan
ja synnyttämään lapsi. Vauvatehtaissa syntyneet lapset myydään eteenpäin ja joskus heitä on
tarkoitus hyväksikäyttää pakko- ja seksityössä. Nigerialaisia naisia ja lapsia viedään Nigeriasta
muihin Länsi- ja Keski-Afrikan maihin, Etelä-Afrikkaan, Pohjois-Afrikkaan, Lähi-itään ja KeskiAasiaan kaupalliseen seksiteollisuuteen tai pakkotyöhön.103
Nigerialaisten naisten ja tyttöjen kauppaaminen seksityöhön Nigeriassa ja Eurooppaan on
viranomaisten mukaan lisääntynyt viime vuosien aikana. Kansainvälisen järjestön arvion mukaan
80 % kaikista Italiaan saapuvista nigerialaisnaisista on tai heistä tulee prostituutioon pakotettuja
ihmiskaupan uhreja.104
Naisia ja tyttöjä ihmiskaupalle altistavia tekijöitä on monia ja monet niistä vaikuttavat
samanaikaisesti ja toisiaan vahvistaen. Köyhyys, taloudelliset vaikeudet ja rajalliset
työllistymismahdollisuudet Nigeriassa ovat suurimpia altistavia tekijöitä105. Tämän lisäksi
lukutaidottomuus; naisten yhteiskunnassa kokema syrjintä ja väkivalta106; tukijärjestelmien
katoaminen kuten esimerkiksi perheenjäsenen kuolema107; halu tukea perhettä;108 tai halu
suurempaan autonomiaan ja seikkailuun; avioero; rakkaus sekä perheen odotukset ovat kaikki
tekijöitä, jotka voivat altistaa naiset ihmiskaupan uhreiksi.109
Isossa-Britanniassa ja Nigeriassa tehdyn, tammikuussa 2013 julkaistun tutkimuksen mukaan
perheen tai yhteisön tuen menettäminen vaikuttaa olevan yhteistä monille ihmiskaupan uhriksi
joutuneille naisille.
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“The lives of the trafficked people in our sample were diverse but were commonly
marked by a trigger or childhood experience, such as being orphaned, which led to
them being without family or community support. Due to limited access to education,
employment or safe refuge from violence, they were unable to support themselves
and were vulnerable to offers of “help” provided by traffickers.”110
Asiantuntijoiden sekä uhrien itsensä mielestä nigerialaisten ihmiskaupan uhrien kiireellinen
palauttaminen Euroopasta Nigeriaan ei katkaise seksiorjuuden kierrettä vaan voi jopa pahentaa
sitä. Palaajat palautetaan suoraan Nigerian seksikaupan keskukseen usein velkaantuneina ja
vähemmin vaihtoehdoin kuin ennen lähtöään Eurooppaan.111
3.6.

Boko Haramin tekemät oikeudenloukkaukset

Ääri-islamistisen Boko Haram -terroristijärjestön tekemiin tyttöihin ja naisiin kohdistuviin
oikeudenloukkauksiin kuuluvat mm. sieppaukset, varhaiset ja pakkoavioliitot, seksuaalinen
hyväksikäyttö, raiskaukset ja muu sukupuoleen perustuva väkivalta, tapot ja pakottaminen
toimimaan itsemurhapommittajina.112 Naiset ovat kärsineet erityisesti myös Boko Haramin
vastaisten taisteluiden seurauksena, sillä taisteluiden vuoksi kotinsa jättämään joutuneista
ihmisistä Koillis-Nigeriassa suuri enemmistö on ollut naisia.113
Boko Haram on toiminut Nigeriassa vuodesta 2002 lähtien ja vuonna 2009 se aloitti
sotilasoperaatiot Nigerian hallintoa vastaan pyrkimyksenään luoda islamilainen valtio. Se valtasi
laajoja alueita Koillis-Nigeriassa erityisesti Bornon osavaltiossa.114 International Crisis Group:in
mukaan Boko Haram alkoi siepata naisia ja lapsia Nigeriassa vuoden 2013 puolivälissä. Siepatut
olivat aluksi kristittyjä Gwozan alueelta Bornon osavaltion kaakkoisosasta. Näillä sieppauksilla
Boko Haramin johtaja Abubakar Shekau vaati hallitusta vapauttamaan Boko Haramin johtajien
vaimot ja lapset, jotka oli pidätetty edellisenä vuonna. Vaihto järjestettiin ja sieppauksista kehittyi
järjestön ydintaktiikka.115 Huhtikuussa 2014 Boko Haram sieppasi yli 200 koulutyttöä Chibokin
kaupungista Bornon osavaltiosta julistaen kohtelevansa heitä orjina ja naittavansa heidät.116
Järjestö sai teollaan runsaasti mediahuomiota ja sen toimet tuomittiin ankarasti.
Vuonna 2017 Boko Haram teki Nigeriassa ainakin 65 iskua aiheuttaen 411 siviilin kuoleman ja
sieppasi ainakin 73 ihmistä. Kesäkuussa 2017 Boko Haram sieppasi 16 naista väijytettyään
armeijan saattueen Maiduguri-Damboa -tiellä. Heidän joukossaan oli 10 naispoliisia.117 Vuonna
2017 järjestö pakotti sieppaamiaan naisia ja tyttöjä osallistumaan taisteluoperaatioihinsa. Suurin
osa naispuoleisista itsemurhapommittajista oli pakotettu tehtäväänsä jollain tavalla ja he olivat
usein huumattuja. Boko Haram myös käytti sieppaamiaan naisia ja tyttöjä hyväkseen saadakseen
lunnasrahoja, vaihtaakseen vankeja hallituksen kanssa sekä houkuttelemaan turvallisuusjoukkoja
väijytyksiin.118
Toukokuussa 2017 neuvottelujen seurauksena Boko Haram vapautti 82 Chibok-tyttöä. Vuoden
2018 alussa Boko Haram piti yhä vankinaan yli 100 Chibok-tyttöä sekä satoja muita vangittuja,
joiden joukossa oli mm. yli 500 lasta Damasakin kylästä, Bornon osavaltiosta.119 Vuoden 2017
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aikana Boko Haram käytti
kaupunkikeskuksissa.120

itsemurhapommittajinaan

enimmäkseen

naisia

ja

tyttöjä

Boko Haram hyökkäsi 19.2.2018 tyttölukioon Dapchin kaupungissa, Yoben osavaltiossa ja
sieppasi sieltä 110 tyttöä. Jakautuneen Boko Haramin Barnawi -siipi vahvisti tyttöjen
sieppauksen. Nigerian hallitus julisti 21.3.2018, että 104 näistä tytöistä oli saatu vapautettua.121
Raporttien mukaan ainakin viisi tyttöä kuoli sieppauksen aikana ja yksi kristitty tyttö on yhä
siepattuna. Yhden vapautetun tytön mukaan viisi tyttöä tallautui kuoliaiksi, kun heitä paimennettiin
ajoneuvoihin.122
Boko Haramin vastaiseen taisteluun liittyen myös Nigerian viranomaiset ovat syyllistyneet
oikeudenloukkauksiin tyttöjä ja naisia kohtaan. Amnesty Internationalin raportin mukaan vuonna
2017 Nigerian armeija pidätti satoja naisia laittomasti ilman syytteitä, jotkut sen vuoksi, koska
heidän uskottiin olevan sukua Boko Haramin jäsenille. Heidän joukossaan oli naisia ja tyttöjä,
jotka kertoivat olleensa Boko Haramin uhreja. Naiset raportoivat epäinhimillisistä oloista eikä
selleissä synnyttäville naisille ollut tarjottu terveyspalveluita.123
Boko Haramin vankeudesta paenneet ja pelastetut sekä heidän vankeusaikana alkunsa saaneet
lapsensa kohtaavat stigmatisointi ja hyljeksintää yhteisöissään, ja heillä on vaikeuksia saada
sopivaa lääketieteellistä ja psykososiaalista hoitoa ja tukea.124
3.7.

Avioliittokäytäntöihin liittyvät oikeudenloukkaukset

Avioliittokäytäntöihin liittyviä tyttöihin ja naisiin kohdistuvia oikeudenloukkauksia ovat varhaiset ja
pakkoavioliitot, polygamia, epätasa-arvoiset oikeudet avioliitossa sekä avioliiton solmimisen ja
purkamisen suhteen. Nigeriassa avioliitto on mahdollista solmia kolmella eri tavalla:
siviilioikeudessa, sharia-oikeudessa ja tapaoikeudessa.125 YK:n tasa-arvokomitean mukaan
tämän kolmiosaisen oikeusjärjestelmän ongelmia avioliittokäytäntöihin liittyen ovat näiden
oikeusjärjestelmien väliset erot muun muassa avioitumisikään, perimisoikeuksiin, osapuolten ja
vanhempien suostumuksiin, avioeroon, leskeksi jäämiseen liittyviin perinteisiin, polygamiaan ja
terveysongelmiin, syrjintään sukupuolen perusteella sekä tyttöjen ja naisten ympärileikkaukseen
liittyvissä asioissa.126
Vuonna 2016 julkaistun maskuliinisuutta, konfliktia ja väkivaltaa Bornon, Kadunan, Lagosin ja
Riversin osavaltioissa selvittäneen tutkimuksen mukaan Nigeriassa pojat kasvatetaan näkemään
itsensä perheenpäinä ja elannon hankkijoina, jotka tarjoavat perheilleen turvallisuutta ja
huolenpitoa. Heillä on myös kovat paineet täyttää nämä odotukset. Naisten odotetaan olevan
aviomiehilleen alistuvia tai tukea antavia, pukeutuvan vaatimattomasti, omistautuvan perheen
huolenpidolle ja huolehtivan yhteisöstään.127 Miesten kyvyttömyys täyttää perheen
elannonhankkijan rooli on keskeinen syy perheen sisäisiin konflikteihin. Miehet pelkäävät
menettävänsä auktoriteettinsa, kontrollin ja kunnioituksen mikäli eivät pysty elättämään
perhettään ja mikäli vaimojen tulee ottaa perinteinen miehen rooli elättäjänä. Tämä voi johtaa
fyysiseen, emotionaaliseen ja seksuaaliseen väkivaltaan avioliitoissa.128
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Monien nigerialaisten käsitystä sukupuolten eriarvoisesta asemasta avioliitossa kuvastaa
avioliittojen epäonnistumista käsittelevä Tribune Online:n kaksiosainen artikkelisarja, jonka
mukaan se, että yhä useammasta vaimosta on nykyään tullut perheen elättäjä aviomiehen
sijasta, nakertaa rakkautta ja kunnioitusta näissä liitoissa. Toimiva avioliitto vaatii, että aviomies
elättää perheen ja vaimo kunnioittaa aviomiestään.129
“WHEN the wife has become the breadwinner in a marriage, paying virtually all the
bills, the principle of love and respect will naturally become a herculean task for the
couple. That is to say, the wife will find it difficult to submit to the husband as the
head of the marriage, while the husband will also not be able to give all his love to
the wife.”130
Polygamia on laillista sharia-lain mukaan ja suhteellisen yleistä Nigeriassa ja erityisesti maan
pohjoisosissa ja maaseudulla.131 YK:n tasa-arvokomitean mukaan kaikki tapaoikeuden ja
islamilaisen lain mukaiset avioliitot voivat lähtökohtaisesti olla polygaamisia ja siten liittoja, joissa
naista kohdellaan aviomiehen omaisuutena. Polygaamisissa liitoissa elävillä naisilla ei ole tasaarvoisia oikeuksia mitä tulee yleisesti avioliittoon, sen purkamiseen, perintöön ja omaisuuteen.132
Yhdysvaltain ulkoministeriön ihmisoikeusraportin mukaan sharia-tuomioistuimet kuitenkin
tarjoavat avioliiton päättyessä naisille joitain etuja kuten paremmat mahdollisuudet avioeroon,
lasten huoltajuuteen sekä elatukseen.133
Vuonna 1982 julkaistun Harinder Boparain kirjoittaman Nigerian avioliittolakeja koskevan
artikkelin mukaan Nigeriassa ei ole yhtä yhtenäistä tapaoikeutta vaan ne vaihtelevat alueittain.
Tapaoikeudet ovat usein kirjoittamattomia ja heijastelevat paikallisyhteisön käytäntöjä. Ne myös
muuttuvat ajan mittaan. Pohjois-Nigeriassa tapaoikeuksia on avioliittokäytäntöjen osalta kirjoitettu
ylös, mutta niitä voidaan silti muokata. Islamilaista lakia pidetään osana tapaoikeutta. Joissain
paikoissa sitä on muokattu ja yhdistetty paikallisen tapaoikeuden kanssa ja sovellettu
sellaisenaan. Tapaoikeuden alaisia avioliittoja ei ollut tapana järjestelmällisesti rekisteröidä.134
Canada Immigration and Refugee Board:in mukaan tapaoikeuden mukaan avioituneet naiset
voivat leskeksi jäätyään joutua avioitumaan aviomiehensä veljen kanssa.135
BBC:n helmikuun 2017 artikkelin mukaan Kanon osavaltion emiiri Muhammad Sanusi oli tehnyt
lakialoitteen polygamian rajoittamiseksi, sillä hän oli huolissaan joidenkin miesten kyvyistä pystyä
huolehtimaan useammasta vaimosta. Lakialoite käsitteli myös muita avioliittoon liittyviä oikeuksia
sekä perintöasioita. Laki antaisi naisille mahdollisuuden hakea kompensaatiota fyysisistä
vammoista ja oikeuden avioeroon, mikäli he pystyvät esittämään todisteita perheväkivallasta.
Perheasioihin erikoistuneen lakimiehen Ik Nwabufon mukaan vaikka perheväkivalta on laitonta
Nigeriassa, inhimilliset syyt tulevat usein lain toimeenpanemisen tielle. Koko
oikeudenhakuprosessi aina poliisilaitokselta oikeustalolle on miesten käsissä ja usein syytteet
hylätään prosessin aikana. Emiirin ehdottama laki kieltäisi myös pakkoavioliiton edellyttäen myös
naisen suostumusta avioliittoon. Tosin jos naisen isä pystyy lääketieteen keinoin todistamaan
tyttärensä olevan kehitysvammainen, on isällä tällöin oikeus päättää tyttären avioliitosta. Artikkelin
mukaan, ottaen huomioon Pohjois-Nigerian alhaiset koulutustasot ja lukutaidon, on
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epätodennäköistä, että monetkaan naiset tulevat tietoisiksi näistä oikeuksista, vaikka ne
kirjattaisiin lakiin.136
Lapsiavioliitot ovat yleisiä Nigeriassa ja erityisesti maan pohjoisosissa. UNICEF:in vuoden 2017
lasten asemaa koskevan raportin mukaan vuosien 2010 ja 2016 välisenä aikana 17 % alle 15vuotiaista ja 43 % alle 18-vuotiaista nigerialaisista tytöistä oli naimisissa.137 Pohjois-Nigerialla on
yksi maailman korkeimpia lapsiavioliittolukuja. Nigerian liittovaltion naisten asioiden ja
yhteiskunnallisen kehityksen ministeriö on laatinut kansallisen strategian lapsiavioliittojen
kitkemiseksi. Sen mukaan Nigeriassa 48 % tytöistä menee naimisiin ennen 15 ikävuotta ja 78 %
ennen 18 ikävuotta.138 Luvut ovat huomattavasti suuremmat kuin UNICEF:in raportissa.
Yhdysvaltain ulkoministeriön vuotta 2016 tarkastelevan ihmisoikeusraportin mukaan köyhät
perheet myyvät tyttäriään avioliittoihin täydentääkseen toimeentuloaan tai uskonnollisista ja
yhteiskunnallisista syistä eikä hallitus ole ryhtynyt oikeudellisiin toimiin kitkeäkseen tätä. Perheet
saattavat kulttuurisista tai uskonnollisista syistä pakottaa nuoria tyttöjä avioliittoon. Taustalla voi
olla myös pyrkimys estää siveetöntä käytöstä kuten esiaviollista seksiä.139
Nigerian 36 osavaltiosta 23 on ratifioinut YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen140 ja Nigerian
Lapsen oikeuksien laki (Child Rights Act) määrittelee lapsen ikärajan Lapsen oikeuksien
sopimuksen mukaisesti asettaen 18 vuotta minimi-iäksi avioliitolle.141 24 Nigerian 36 osavaltiosta
on säätänyt 18-vuoden ikärajan avioliitolle.142 Pohjoisen osavaltioissa voimassa olevan sharia-lain
mukaan minimiavioitumisikä on ”kypsyyden ikä” (age of maturity).143 Akwa-Ibom osavaltiossa
aikuisuuden raja kulkee 16 vuodessa ja Jigwan osavaltion lainsäädännössä lapsi määrittyy
puberteetin mukaan. YK:n Lapsen oikeuksien komitean saaman tiedon mukaan aikuisuuden rajan
määrittäminen puberteetin perusteella on säädetty mahdollistamaan aikaisia avioliittoja.144
Naisten asioiden ja yhteiskunnallisen kehityksen ministerin145 Aisha Jummai Alhassanin mukaan
kaikki sharia-lain mukainen toiminta on Nigerian perustuslain mukaista. Alhassanin mukaan
ministeriö kuitenkin pyrkii kitkemään varhaiset avioliitot vetoamalla terveydellisiin syihin ja
keskittymällä tietoisuuden levittämiseen kansallisesti, jotta kaikki osavaltiot hyväksyisivät 18vuoden minimi-ikärajaksi avioliitolle.146 Pohjois-Nigeriassa on muslimienemmistöisiä osavaltioita,
jotka ovat säätäneet lapsi- ja varhaisten avioliittojen vastaisia lakeja, mutta niitä ei noudateta ja
laeista huolimatta lapsiavioliitot ovat näissä osavaltioissa yleisiä.147
YK:n Lapsen oikeuksien komitea on ilmaissut huolensa lapsiavioliittojen erittäin korkeasta
esiintyvyydestä tyttöjen kohdalla Nigerian pohjoisissa osavaltioissa ja varhaisen avioitumisen
vaikutuksista tyttöjen oikeuksien toteutumiseen kuten oikeudesta koulutukseen.148 Komitea on
ilmaissut huolensa siitä, että avioliiton minimi-ikäraja vaihtelee suuresti osavaltioiden välillä ja
ikärajat ovat alhaisia.149
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4. Lainsäädäntö ja oikeusprosessit/käytäntö
4.1.

Lainsäädäntö

Nigeriassa on käytössä kolme rinnakkaista oikeusjärjestelmää: siviilioikeus, sharia-oikeus sekä
tapaoikeus. Jokaisella liittovaltion osavaltiolla on oikeus säätää omat lakinsa, mutta mikä tahansa
laki, joka on ristiriidassa liittovaltion lain tai perustuslain kanssa on mahdollista haastaa
liittovaltion oikeudessa. Liittovaltion sekä kolmiosaisen oikeusjärjestelmän yhdistelmä vaikeuttaa
lainsäädännön harmonisointia ja syrjivien toimien poistamista. Nigerian vuoden 1999 perustuslaki
kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella, mutta tapaoikeus sekä sharia-laki rajoittavat naisten
oikeuksia.150
Nigeria on ratifioinut ilman rajoituksia YK:n Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan
yleissopimuksen151 vuonna 1985152 ja sen valinnaisen pöytäkirjan vuonna 2004.153 Näitä ei ole
kuitenkaan sisällytetty kansalliseen lainsäädäntöön.154
Vuonna 2015 liittovaltiotasolla säädettiin Henkilöihin kohdistuvan väkivallan kieltolaki ”Violence
against Persons (Prohibition) Act” (VAPP), joka kieltää kaikenlaisen väkivallan yksityisessä ja
julkisessa elämässä ketä tahansa henkilöä kohtaan:
“An Act to eliminate violence in private and public life, prohibit all forms of
violence against persons and to provide maximum protection and effective
remedies for victims and punishment of offenders; and for related matters.”155
VAPP vahvistettiin laiksi 25.3.2015 kymmenen vuoden lainsäädäntöprosessin jälkeen. Se on
erilaisten lakialoitteiden yhdistelmä, jonka avulla pyrittiin poistamaan kaikki vanhentuneet
raiskauksista ja päällekarkauksista säätävät lait. VAPP-lain tavoitteena oli parantaa väkivaltaa
koskevia säännöksiä Nigerian rikoslaissa. Alussa lakialoite keskittyi naisiin kohdistuvaan
väkivaltaan ja kulki nimellä ”Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen lakialoite” (”Violence against
Women (Prohibition) Bill”). Lakialoite kohtasi kuitenkin vastarintaa miesenemmistöisessä
kansalliskokouksessa, joka vastusti mm. avioliitossa tapahtuvaan raiskaukseen liittyvien asioiden
käsittelemistä lakialoitteessa. Lakialoite muutettiin lopulta sukupuolineutraaliksi keneen tahansa
henkilöön kohdistuvan väkivallan kieltolaiksi.156
VAPP on toistaiseksi sovellettavissa vain liittovaltion pääkaupunkialueella157, sillä muut osavaltiot
eivät ole hyväksyneet sitä.158 Täten mikään koko Nigerian liittovaltion alueella voimassa oleva laki
ei kriminalisoi sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Naislakimiesten kansainvälisen federaation159
puheenjohtajan Ngozi Ikengan mukaan myös Anambran osavaltio olisi sisällyttänyt VAPP-lain
omaan lainsäädäntöönsä.160 Onyemelukwen ja Okekeogbun mukaan Nigerian osavaltioista
ainoastaan Ekitin oma lainsäädäntö kieltää kaiken sukupuoleen perustuvan väkivallan.161
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Vain muutamissa Nigerian osavaltioissa on voimassa omia osavaltiokohtaisia lakeja, jotka
kriminalisoivat perheväkivallan.162 Muun muassa Ebonyi, Lagos, Jigawa ja Cross Rivers ovat
säätäneet perheväkivallan kieltäviä lakeja163 ja mm. Edo ja Cross Rivers ovat säätäneet tyttöjen ja
naisten ympärileikkauksen kieltäviä lakeja.164 Yhdysvaltain ulkoministeriön viimeisimmän
ihmisoikeusraportin mukaan yhteensä 12 Nigerian osavaltiota olisi kriminalisoinut tyttöjen ja
naisten ympärileikkauksen, mutta raportti ei nimeä näitä osavaltioita. Raportin mukaan
ympärileikkauksen kriminalisoinnista huolimatta kansalaisjärjestöjen on vaikea vakuuttaa
paikallisviranomaiset siitä, että osavaltion lait ovat voimassa heidän hallinnoimillaan alueilla.165
Anambra ja Cross Rivers ovat kieltäneet lailla perinteiset leskeksi jäämiseen liittyvät haitalliset
perinteet.166
Lagosissa on perheväkivallan kieltävä laki ”The Protection Against Domestic Violence Law”,
mutta lähteiden mukaan tietoisuus laista on heikkoa jopa asianajajien, maistraattien ja poliisien
keskuudessa.167 Kahden naisten asioihin erikoistuneen keskuksen ”The Centre for Reproductive
Rights” (CRR) ja ”Women Advocates Research and Documentation Center”:in yhteistyössä
tekemän raportin mukaan kolmasosassa Nigeriasta ei ole mitään lakeja, jotka suojelisivat naisia
erilaisilta väkivallan muodoilta.168 Mikään laki Nigeriassa ei kiellä seksuaalista häirintää, mutta
tekijä voidaan asettaa syytteeseen väkivaltaisesta häirinnästä väkivalta-lakisäädösten nojalla.169
Pohjois-Nigerian rikoslaki antaa miehille vapauden kurittaa vaimojaan niin kauan kun tästä ei
aiheudu vakavaa haittaa.170
VAPP säätää erityisesti seksuaalisesta ja psykologisesta väkivallasta, haitallisista perinteistä
sekä sosioekonomisesta väkivallasta. Lain mukaan rikoksiksi katsotaan seuraavat teot: puolison
pahoinpitely, pakkohäätö kotoa, pakotettu taloudellinen riippuvuus tai taloudellinen hyväksikäyttö,
naisiin kohdistuvat leskeksi jäämiseen liittyvät haitalliset perinteet, tyttöjen ja naisten
ympärileikkaus, muut haitalliset perinteet, ainehyökkäykset (kuten happohyökkäykset), poliittinen
väkivalta, sekä valtion toimijoiden, erityisesti turvallisuusjoukkojen, harjoittama väkivalta.171 VAPP
takaa oikeudenloukkausten uhreille erilaisia palveluita, tukea, korvauksia ja heidän oikeuksiensa
suojelua.172
VAPP-lakia soveltaen raiskauksesta voi saada vankeutta 12 vuodesta elinkautiseen jos tekijä on
yli 14-vuotias, ja korkeintaan 14 vuotta vankeutta alle 14-vuotiaille. Se myös mahdollistaa julkisen
rekisterin pitämisen tuomituista seksuaalirikollisista sekä paikallistason suojeluviranomaisen
nimittämisen, joka koordinoi asioita tuomioistuinten kanssa ja varmistaa, että uhrit saavat VAPPlain takaamia palveluita.173 Avioliitossa tapahtuva raiskaus ei ole raiskaus pohjoisen
rikoslainsäädännön eikä etelän rikoslain mukaan, minkä vuoksi se luokitellaan yleisen väkivallan
alle, mikä vähättelee rikoksen vakavuutta. Matrimonial Causes Act -asetuksen mukaan väkivalta
on yksi peruste avioeron saamiselle, mutta oikeuskäytännön perusteella puoliso tulisi ensin
tuomita rikoksesta ennen kuin tapausta voidaan pitää riittävän vakavana väkivaltana, jonka
perusteella voisi saada avioeron.174
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VAPP-lakia soveltaen puolison pahoinpitelystä voi saada korkeintaan kolmen vuoden
vankilatuomion tai korkeintaan 200 000 nairan sakon tai molemmat.175 Laki määrittelee
puolison/partnerin pahoinpitelyn tarkoituksellisen voiman tai väkivallan käyttämiseksi henkilöön
pitäen sisällään koskettelun, pahoinpitelyn tai lyömisen tarkoituksena aiheuttaa ruumiillista
väkivaltaa. Lain mukaan sellaisesta uhkailusta, joka aiheuttaa uhrille pelkoa, ahdistusta tai
epämukavuutta, voi saada korkeintaan vuoden vankilatuomion. Laki myös antaa tuomioistuimille
toimivallan määrätä väkivallan uhrille suojelua tämän sitä hakiessa.176
VAPP laki kriminalisoi varjostamisen/väijymisen (stalking), josta voi saada korkeintaan kaksi
vuotta vankeutta, korkeintaan 500 000 nairan sakon tai molemmat. Se ei selkeästi kriminalisoi
seksuaalista häirintää, jonka se lain mukaan määrittelee fyysiseksi, verbaaliseksi, tai eiverbaaliseksi seksuaalisviritteiseksi käytökseksi, joka perustuu sukupuoleen tai sosiaaliseen
sukupuoleen, joka on keskeytymätöntä tai vakavaa, ja halventaa, nöyryyttää tai luo vihamielisen
tai uhkaavan ympäristön. Laki kriminalisoi emotionaalisen, verbaalisen ja psykososiaalisen
hyväksikäytön ja uhkailun.177
Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus on VAPP-lain nojalla rangaistavaa. Lain mukaan henkilö, joka
ympärileikkaa tytön tai naisen tai silpoo heidän genitaalialueitaan, voidaan tuomita korkeintaan
neljäksi vuodeksi vankilaan, maksamaan 200 000 nairan sakot tai molemmat.178 Se rankaisee
toimenpiteessä avustavaa tai sitä edistävää henkilöä korkeintaan kahden vuoden
vankeusrangaistuksella, 100 000 nairan sakolla tai molemmilla. Laissa tyttöjen ja naisten
ympärileikkauksella tarkoitetaan kaikkien tai osan ulkoisten sukupuolielinten leikkaamista muista
kuin terveydellisistä syistä. Laissa syyllisellä tarkoitetaan henkilöä, joka suorittaa
ympärileikkauksen; joka hankkii toisen henkilön suorittamaan sen; tai joka yllyttää, avustaa,
edistää tai neuvoo toista henkilöä suorittamaan ympärileikkauksen.179 Perinteen kriminalisoinnista
huolimatta hallitus ei ole ryhtynyt oikeudellisiin toimiin sen kitkemiseksi.180
VAPP:in mukaan henkilöä, joka altistaa toisen henkilön haitallisille perinteille, voidaan rangaista
korkeintaan neljän vuoden vankeusrangaistuksella, korkeintaan 500 000 nairan sakolla tai
molemmilla. Sitä, joka altistaa lesken haitallisille perinteille, rangaistaan korkeintaan kahden
vuoden vankeudella tai korkeintaan 500 000 nairan sakoilla tai molemmilla. VAPP-laissa
haitallisella perinteellä tarkoitetaan kaikkea perinteistä käyttäytymistä, asenteita tai tapoja, jotka
vaikuttavat negatiivisesti naisten tai tyttöjen perusoikeuksiin, pitäen sisällään perinnön tai
perimisen kieltämisen, tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen, pakkoavioliiton ja pakotetun
eristämisen perheestä ja ystävistä.181
Naisten asioiden ja yhteiskunnallisen kehityksen ministerin182 Aisha Jummai Alhassanin mukaan
liittovaltion hallitus on tehnyt paljon edistääkseen VAPP-lain hyväksymistä osavaltiotasolla. Sen
käytännön soveltamisesta ei kuitenkaan ollut vielä saatavilla tietoa heinäkuussa 2017.183
Yhdysvaltain ulkoministeriön ihmisoikeusraportin mukaan kattavan naisiin kohdistuvan väkivallan
vastaisen lainsäädännön puuttuessa uhrit ja selviytyjät hakevat oikeutta vain harvoin tai eivät
koskaan.184 Häpeä ja stigman pelko estävät usein raiskausten ja seksuaalisen väkivallan uhreja
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kertomasta asiasta185 ja siten vähentävät myös rangaistustuomioita.186 Viimeisimmän
Yhdysvaltain ulkoministeriön raportin mukaan raiskauksesta ja seksuaalisesta väkivallasta
tuomittujen tuomiot olivat vuonna 2017 epäjohdonmukaisia ja vähäisiä.187
Nigeriassa on myös yritetty säätää lakia sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja tasapuolisista
mahdollisuuksista ”Gender and Equal Opportunities Bill”, mutta se on kohdannut vastustusta
uskonnollisten ryhmien edustajilta.188 Maaliskuussa 2016 uutisoitiin, että senaatti oli äänestänyt
lakialoitteen kumoon vedoten lakialoitteen ristiriitoihin mm. sharia-lain kanssa naisten
perintöoikeuksista189. Vanguard uutisoi tammikuussa 2018, että Naislakimiesten kansainvälinen
federaatio190 oli vaatinut kansalliskokousta hyväksymään lakialoitteen laiksi, jotta sukupuoleen
perustuvaa väkivaltaa saataisiin kitkettyä191. Leadership uutisoi helmikuussa 2018 lakialoitteen
olevan parhaillaan kierroksella toimeenpanevan neuvoston jäsenillä. Tämän jälkeen lakialoite
palaa uudestaan neuvostolle ja sitten se esitetään edustajainhuoneelle. YK:n tasa-arvojärjestö
UN Women:in tekninen neuvonantaja Gomben osavaltiossa Rhoda Zira-Dia, on kannustanut eri
komiteoiden jäseniä työskentelemään kovasti sen eteen, että lakialoite hyväksyttäisiin
kesäkuuhun 2018 mennessä.192 Myös johtavat naisten ryhmät ovat painostaneet liittovaltion
hallitusta pyrkimään sukupuolten tasa-arvoon ja kehottaneet kansalliskokousta hyväksymään
lakialoitteen.193
23.2.2018 uutisoitiin, että Nigerian katolilaisten piispojen konferenssi (The Catholic Bishops’
Conference of Nigeria, CBCN) oli kritisoinut ”Gender and Equal Opportunities” -lakialoitetta
seuraavasti:194
“Whereas we acknowledge some legitimate rights due to women and the need to
promote them, we, nevertheless, condemn the provisions of the “Gender and Equal
Opportunities Bill,” which could provide an avenue for the legalisation of many antihuman life and anti-family activities. We therefore demand that such provisions be
expunged from the Bill.”195
Heinäkuun 2017 lausunnossaan YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan
yleissopimuksen valvontakomitea (UN Committee on the Elimination of Discrimination against
Women, CEDAW) ilmaisi huolensa Nigerian monimutkaisista ja pitkistä lainsäädännöllisistä
prosesseista, jotka ovat haitallisia erityisesti naisille. Yleissopimusta ei vieläkään ole sisällytetty
lakeihin liittovaltio- ja osavaltiotasolla ja kolmen eri oikeusjärjestelmän: lakisääteisen,
tapaoikeuden ja uskonnollisen oikeusjärjestelmän soveltaminen samanaikaisesti voi johtaa
eritasoiseen suojeluun eri tilanteissa. Komitea myös kiinnitti huomiota seksismiin
oikeusjärjestelmässä sekä ”Gender Equality and Opportunities” -lakialoitteen harmaisiin
alueisiin.196
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4.2.

Oikeusprosessit/käytäntö

Oikeuden saaminen Nigeriassa on monissa tapauksissa rajoittunutta sen korkeiden kulujen,
oikeusprosessin pitkän keston sekä fyysisesti pitkien matkojen takia erityisesti maaseudulla.
Nigerialaiset eivät myöskään ole tietoisia omista oikeuksistaan eivätkä tiedä miten toimia valtion
instituutioiden kanssa.197 Asianajajan ja kansainvälisen kehitysasiantuntijan Stella Amadi Odiasen
mukaan oikeuden saaminen Nigeriassa ei edelleenkään ole helppoa, vaikka oikeussektorilla on
tehty lukuisia uudistuksia vuoden 1999 jälkeen. Esimerkiksi Lagosin osavaltio perustanut
vaihtoehtoisia kiistojen ratkaisutuomioistuimia, joissa kansalaisia kehotetaan ratkaisemaan
asiansa ilman, että heidän täytyy lähteä pitkään ja kalliiseen viralliseen oikeusprosessiin.198
Tapaoikeudella on vahva osansa Nigerian lainsäädännössä ja joissain osissa maata sitä
noudatetaan tiukasti. Odiasen mukaan, koska Nigeriassa perinteet tunnustetaan laillisesti
sitovaksi tapaoikeudeksi, epäoikeudenmukaisten perinteiden kitkeminen vaatisi oikeuslaitoksilta
näiden perinteiden virallista kieltämistä. Nigeriassa on perinteitä, jotka lainkin mukaan ovat
ristiriidassa luonnollisen oikeudenmukaisuuden, kohtuuden ja hyvän omantunnon kanssa, mutta
ne tulisi Odiasen mukaan kyseenalaistaa tuomioistuimessa. Joskus tuomarit kieltäytyvät tästä,
mutta kansalaisjärjestöjen tekemä työ tuomareiden kouluttamiseksi on tuottanut tulosta ja
muutosta on havaittavissa. Esimerkiksi vielä seitsemän vuotta sitten Nigeriassa oli voimassa laki,
jonka mukaan saadakseen viisumin naisella tuli olla aviomiehen kirjallinen suostumus.199
Yhdysvaltain ulkoministeriön tuoreimman ihmisoikeusraportin mukaan poliisi kieltäytyy usein
puuttumasta perhekiistoihin tai syyttää uhreja provosoinnista. Maaseudulla tuomioistuimet ja
poliisi ovat haluttomia suojelemaan naisia, jotka virallisesti syyttävät aviomiehiään
pahoinpitelystä, mikäli pahoinpitelyn taso ei ylitä perinteisiä rajoja.200 ”Network on Police Reform
in Nigeria” -kansalaisjärjestön (NOPRIN)201 kansallisen koordinaattorin mukaan poliisi osoittaa
usein puolueellisuutta ja syrjiviä asenteita väkivallan uhriksi joutuneiden naisten kohtelussa.
Tähän vaikuttavat naisia väheksyvät ja alistavat kulttuuriset perinteet ja uskomukset, jotka usein
syyllistävät uhreja.202
Naisten oikeuksiin keskittyvän Project Alert -kansalaisjärjestön toiminnanjohtajan Josephine
Effah-Chukwuman mukaan poliisin välinpitämättömyys ja epäammattimaisuus seksuaaliseen
väkivaltaan liittyvien tapausten käsittelyssä johtuu heikosta koulutuksesta ja logistisista puutteista
ja on johtanut mataliin rikosilmoituslukuihin erityisesti seksuaaliseen väkivaltaan liittyvissä
tapauksissa. Käytännössä uhrien täytyy rahoittaa koko oikeudenhakemisprosessinsa itse, mihin
voi kuulua tutkintaviranomaisten kuljetus, sairaalassa käynti ja lääketieteellisten testien
maksaminen sekä puhelinlaskut. Harvalla on tällaiseen varaa, mikä tarkoittaa sitä, ettei heidän
tapauksissaan saada koskaan nostettua syytteitä. Myös tuomioistuimet ovat välinpitämättömiä
uhrien tilanteelle ja oikeusprosessia leimaavat keskeytykset ja viivästykset.203
Victoria Islandilla, Lagosissa, sekä Akuressa, Ondon osavaltiossa naisten kokeman
perheväkivallan raportoimista selvittäneen tutkimuksen mukaan naiset, koulutusasteesta
riippumatta, eivät halua raportoida perheväkivaltaa poliisille. Syiksi he kertoivat poliisin
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välinpitämättömyyden ja heikkoudet perheväkivaltatapausten tutkinnassa sekä kulttuuristen
rajoitteiden estävän raportoimasta.204
Wilson Centerin heinäkuussa 2011 julkaiseman artikkelin mukaan julkaisua edeltäneen
muutaman kymmenen vuoden aikana sharia-tuomioistuimet ovat enenevässä määrin
tunnustaneet ja ylläpitäneet naisten oikeutta periä, oikeutta avioeroon naisen aloitteesta, naisten
oikeutta lasten huoltajuuteen, pakkoavioliittoja vastaan jne. Sharia-rikossäädökset eivät
kuitenkaan tunnusta avioliitossa tapahtuvaa raiskausta. Nigerin, Kanon ja Birnin Kebbin
osavaltioiden rikoslait määrittelevät, että miehen todistajalausunto on arvokkaampi kuin naisen.
Muslimimiehille maksettava korvausraha sovintotapauksissa (diya) on korkeampi kuin
musliminaisille maksettava, vaikka kostorangaistusta (qisa) voidaan soveltaa molempiin
sukupuoliin. Toisaalta joissain tapauksissa miehet saavat kovemman rangaistuksen kuin naiset.
Kanossa ei-avioituneet miehet, jotka tuomitaan zinasta (unlawful sexual intercourse), ruoskitaan
mutta myös vangitaan vuodeksi. Vastaavasti ei-avioituneet naiset kärsivät pelkän
ruoskintarangaistuksen.205
Wilson Centerin artikkelin mukaan sharia-rikoslain mukaan raiskaus on yksi zinan muoto ja siitä
raportoiminen on sama kuin tunnustaisi tehneensä itse rikoksen. Usein kahden todistajan tai
tekijän tunnustuksen puutteen vuoksi raiskausta on vaikea todistaa ja jotkut naiset joutuvat siten
itse zina-rangaistuksen kohteeksi ja lisäksi myös vastuuseen väärästä todistuksesta. Näin shariarikossäädökset jättävät naiset ilman suojelua raiskauksilta ja seksuaaliselta väkivallalta.206
Prostituution kriminalisointi on johtanut naisten oikeuksien loukkaamiseen Nigeriassa. Naisten
oikeuksia ajavat ryhmät ovat raportoineet ”Abuja Environmental Protection Board”:in ottaneen
joitain naisia kadulta huostaan väittäen poistaneensa kaupallisia seksityöntekijöitä pääkaupungin
kaduilta. Aktivistien mukaan lautakunta oli pakottanut naiset ostamaan itsensä vapaiksi tai
tunnustamaan toimineensa prostituoituna ja läpikäymään kuntoutuksen.207 Useiden järjestöjen
tuella neljä naista nosti kanteen lautakuntaa kohtaa Länsi-Afrikan talousyhteisön ECOWAS:in208
tuomioistuimessa.209 Lokakuussa 2017 ECOWAS:in tuomioistuin päätti, että Nigeria oli rikkonut
kolmen naisen oikeutta arvokkuuteen, kun heitä oli syytetty perusteettomasti prostituutiosta,
pidätetty laittomasti ja verbaalisesti solvattu.210
5. Suojelu ja tuki oikeudenloukkausten uhreille
Poliisin, oikeusjärjestelmän ja sosiaalisten palveluiden tuottajien usein epäammattimainen ja
välinpitämätön suhtautuminen perhe- ja seksuaaliväkivallan uhreihin vaikuttaa negatiivisesti
näistä rikoksista raportoimiseen sekä tuen ja suojelun hakemiseen.211
Naisten oikeuksiin keskittyvän Project Alert -kansalaisjärjestön toiminnanjohtajan Josephine
Effah-Chukwuman mukaan uhrien stigmatisointi on yksi syy miksi perheväkivallan ja seksuaalisen
väkivallan uhrit eivät kerro kenellekään kokemuksistaan eivätkä hae apua. Hänen mukaansa
suurin haaste on poliisin ja oikeusjärjestelmän sekä sosiaalisten palveluiden tuottajien, kuten

204

Folami 1.2.2014.
Wilson Center 7.7.2011.
206 Wilson Center 7.7.2011.
207 USDoS 20.4.2018, s. 34.
208 Economic Community of West African States (ECOWAS).
209 USDoS 3.3.2017, s. 31-32.
210 AI 22.2.2018.
211 Vanguard 14.6.2013; USDoS 3.3.2017, s.28- 30; IRB 10.11.2014; AI 28.11.2006, s. 2.
205

MIG-1812582

24 (41)

RAPORTTI

sairaaloiden ja sosiaalitoimen negatiivinen suhtautuminen uhreihin ja heidän läheisiinsä.212
Poliisien on kerrottu neuvoneen perheväkivallan uhreja palaamaan kotiin ja sovittelemaan asia
sanoen, että naisten täytyy hyväksyä kurittaminen, kun he käyttäytyvät ”huonosti”.213 ”Mirabel
Sexual Assault Centre”:in edustajan Juliet Olumuyiwa-Rufain mukaan seksuaalisen väkivallan
uhreille ei ole tarjolla mitään tukea Nigeriassa.214
Lagosin osavaltion poliisiosaston tiedotussihteerin mukaan poliisi työskentelee väsymättä
perheväkivallan kitkemiseksi osavaltiosta. Poliisiosasto on luonut ”Gender Desk”:in, joka on
suoraan osavaltion poliisikomentajan alaisuudessa. Tässä yksikössä työskentelevät viranomaiset
on koulutettu käsittelemään, tutkimaan ja nostamaan syytteitä perheväkivaltatapauksissa.
Osavaltion poliisiosasto tekee yhteistyötä osavaltion hallituksen kanssa räikeimmissä naisiin
kohdistuvan väkivallan tapauksissa, erityisesti jos uhreilla ei ole mitään paikkaa minne mennä tai
heidän henkensä on vaarassa. Hallitus tarjoaa suojan sen jälkeen, kun poliisi on ottanut uhrit
turvasäilöön. Nigerian poliisin johto on järjestänyt useita koulutuksia, seminaareja ja
konferensseja kouluttaakseen poliiseja käsittelemään perheväkivaltatapauksia tehokkaasti.215
Nigeriassa on lukuisia järjestöjä, jotka ajavat naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä tasavertaisia
mahdollisuuksia miesten ja poikien kanssa. Nämä järjestöt keskittyvät työssään mm. seksuaali- ja
lisääntymisterveyteen, köyhyyteen, taloudelliseen voimaannuttamiseen, naisiin kohdistuvaan
väkivaltaan, omistusoikeuksiin, rauhaan ja turvallisuuteen, johtajuuden kehittämiseen sekä
poliittiseen osallistumiseen.216
British Councilin johtama ”Justice for All” -ohjelma on luonut Nigeriassa perhetukiyksiköitä ja
seksuaalineuvontakeskuksia, jotka tarjoavat erikoistunutta tukea rikosten uhreille, erityisesti
naisille, lapsille sekä muille haavoittuville ryhmille. Niiden tarkoitus on luoda ja ohjata ensimmäistä
yhteydenottoa uhrin ja poliisin välillä; tutkia valitus onnistuneesti ja varmistaa uhrin fyysinen ja
henkinen hyvinvointi sekä parantaa kuvaa poliisista; tarjota erikoistunutta koulutusta
perhetukiyksiköiden henkilökunnalle ja vastata ammattimaisesti perhe- ja sukupuoleen
perustuvan väkivallan uhrien valituksille. Seksuaaliväkivallan uhrien tukikeskuksia (Sexual
Assault Referral Centre) on Lagosissa (Mirabel Centre) ja Enugussa (Tamar Centre).
Perhetukiyksiköitä on suunniteltu Kanoon, Jigawaan ja Kadunaan.217
”BAOBAB For Women's Human Rights” on naisten oikeuksia ajava kansalaisjärjestö, joka on
keskittynyt naisten oikeusasioihin Nigerian kolmessa eri oikeusjärjestelmässä: siviili-, sharia- ja
tapaoikeusjärjestelmässä.218 ”The Centre for Citizen’s Emancipation and Empowerment” -järjestö
keskittyy naisten vapauttamiseen purdahista maan pohjoisosissa sekä tarjoaa oikeudellista apua
naisille.219 Project Alert -kansalaisjärjestö keskittyy työssään naisten oikeudenloukkauksiin ja
tarjoaa palveluita kuten suojaa väkivallan uhreille.220 ”Women Against Rape, Sexual Harassment
and Sexual Exploitation” (WARSHE) työskentelee poistaakseen naisiin ja lapsiin kohdistuvan
seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan Nigeriasta. Se tarjoaa neuvontaa ja tukea raiskausten
sekä seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön uhreille sekä auttaa uhreja saamaan oikeudellisia
ja terveyspalveluita.221
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Ebonyin osavaltiossa toimiva Caring Heart Foundation -kansalaisjärjestö222 perustettiin vuonna
2010 voimaannuttamaan ja avustamaan sorrettuja ja ikääntyneitä ihmisiä sekä haavoittuvia lapsia
ja lisäämään heidän hyvinvointiaan. Se on tarjonnut sosiaalipalveluita kuten sähkön asennusta,
koulujen ja siltojen rakennusta, nuorison voimaannuttamista sekä apua leskille ja stipendejä
vähävaraisille opiskelijoille.223
“The Nigeria Stability and Reconciliation Programme” keskittyy naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan
väkivaltaan tukemalla kumppaneita ja luomalla 10–24-vuotiaille nuorille fyysisesti ”turvallisia tiloja”
(”safe spaces”), joissa he voivat oppia hallitsemaan sosiaalisia konflikteja väkivallattomasti sekä
raportoimaan sukupuoleen perustuvasta väkivallasta sekä haastamaan sitä. Ohjelma toimii
kolmella paikallisella hallintoalueella Kadunan, Kanon, Plateaun ja Riversin osavaltioissa.224
”International Directory of Domestic Violence Agencies” (Hot Peach Pages)225 -sivustolla on lista
Nigeriassa perheväkivalta-asioiden parissa toimivista toimijoista.226 Espanjan kansainvälisen
kehitysyhteistyön viraston rahoittama raportti ”Analysis of the History, Organisations and
Challenges of Feminism in Nigeria” tarjoaa tietoa naisliikkeistä Nigeriassa sekä järjestöistä, jotka
tarjoavat apua väkivallan uhreille.227
5.1.

Turvakodit

Nigeriassa toimivista naisten turvakodeista löytyi niukasti ja hajanaista tietoa. Canada
Immigration and Refugee Board:in marraskuussa 2016 haastatteleman asianajajan mukaan
Nigeriassa on vain rajallinen määrä turvakoteja, koska vain harvat kansalaisjärjestöt ja
yhteisöperustaiset järjestöt ylläpitävät sellaisia.228
Yhdysvaltain ihmiskaupparaportin mukaan Nigerian kansallinen ihmiskaupan vastainen virasto
(NAPTIP)229 pyörittää yhdeksää turvakotia ihmiskaupan uhreille. Sen kokonaiskapasiteetti on 313
uhrille.230 NAPTIP:in omien (päiväämättömien) nettisivujen mukaan se pyörittää kahdeksaa
turvakotia, joissa on yhteensä 293 vuodepaikkaa. Turvakoteja on seuraavissa osavaltioissa
(osavaltion nimen perässä on vuodepaikkojen lukumäärä):
1. Abuja 38
2. Lagos 60
3. Benin 40
4. Uyo 45
5. Enugu 30
6. Kano 30
7. Sokoto 30
8. Maiduguri 20.231
Vaikka NAPTIP:in mandaatti on huolehtia ainoastaan ihmiskaupan uhreista, Yhdysvaltain
ihmiskaupparaportin mukaan hallitus ohjaa usein myös muiden rikosten uhreja NAPTIP:ille, mikä
vähentää sen kykyä huolehtia ihmiskaupan uhreista. Turvatalojensa kautta NAPTIP tarjoaa
oikeudellisia, lääketieteellisiä ja psykologisia palveluita sekä ammatillista koulutusta, taloudellista
222
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voimaannuttamista sekä yrityksenpitotaitoja. NAPTIP:illa on sopimuksia tiettyjen sairaaloiden ja
klinikoiden kanssa, jotka tarjoavat tarvittaessa täydentävää lääketieteellistä ja psykologista hoitoa
ihmiskaupan uhreille. NAPTIP:in turvakodit tarjoavat lyhytaikaista, yleensä korkeintaan kuuden
viikon mittaista suojaa. Erityisissä tapauksissa suojaa voidaan tarjota myös tätä pidemmäksi
ajaksi. Jos uhri tarvitsee pidempiaikaista suojaa, NAPTIP ohjaa uhrit naisten asioiden ministeriön
ja kansalaisjärjestöjen ylläpitämiin turvakoteihin.232
Edon osavaltion pääkaupungissa Benin Cityssä toimii turvakoti nimeltä "Welcome House", jota
ylläpitää ”Committee for the Support and Dignity of Women” (COSUDOW). COSUDOW on
katolilaisten nunnien hanke, jonka tavoitteena on tarjota turvakoti nuorille perheettömille
naisille.233
Project Alert -kansalaisjärjestö on pyörittänyt Lagosissa omaa turvakotiaan nimeltä ”Sophia’s
Place” jo vuodesta 2001 lähtien. Se sijaitsee Lagosin lähiössä, jonka tarkempaa sijaintia ei voida
paljastaa. Turvakoti pystyy majoittamaan kuusi perhettä ja siellä voi majoittua korkeintaan
kuukauden ilmaiseksi. Jos henkilö haluaa jäädä turvakotiin pidemmäksi aikaa, hänen tai hänet
sinne ohjanneen järjestön tulee maksaa siitä kuukausittain. Turvakoti on tähän mennessä
majoittanut yli 600 naista/perhettä.234 Vuoden 2014 tietojen mukaan Lagosissa on Project Alert:in
turvakodin lisäksi kaksi muuta turvakotia väkivallan uhriksi joutuneille naisille. Toinen on kirkon ja
toinen naisten asioiden ministeriön pyörittämä.235 Canada Refugee and Immigration Board:in
lokakuussa 2014 haastatteleman Project Alert:in toiminnanjohtajan mukaan ministeriön
turvakodissa on noin 100 sänkypaikkaa.236 Saman lähteen haastatteleman Legal Assistance
Defence Project:in edustajan mukaan naisten asioiden ministeriöllä on turvakoteja Lagosin lisäksi
myös muualla Nigeriassa, mutta Lagosin ja Abujan turvakodeissa on paremmat kapasiteetit
verrattuna muiden alueiden turvakoteihin.237
Amerikkalaisen roomalais-katolilaisen uutislehden National Catholic Reporter:in hankkeen ”Global
Sisters Report”:in artikkeli helmikuulta 2017 mainitsee Lagosissa sijaitsevan turvakodin nimeltä
Bakhita Villa, jossa ihmiskaupan uhrit saavat avustusta ja kuntoutuspalveluita.238
Canada Immigration and Refugee Board:in marraskuussa 2016 haastatteleman Murdochin
yliopiston väitöskirjan tekijän mukaan kansalaisjärjestö nimeltä ”Legal Defence Assistance Project
of Nigeria” (LEDAP) tarjoaa suojaa ja ilmaista oikeusapua köyhille ja haavoittuville haitallisten
sosiaalisten käytänteiden uhreille sekä mm. edistää ja suojelee naisten oikeuksia liittyen
erityisesti perheväkivaltaan ja lisääntymisoikeuksiin.239
Naislakimiesten kansainvälisen federaation240 entisen puheenjohtajan mukaan Abujassa ei ole
turvakoteja, jotka olisi suunnattu nimenomaan yksinäisille naisille.241
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6. Yksinelävien naisten asema Nigeriassa
Nigeriassa yksinelävät sekä yksin lastensa kanssa elävät naiset kohtaavat lukuisia haasteita,
syrjintää ja stigmatisointia arjessaan niin työn ja asunnon hankkimisessa kuin myös turvallisuuden
ylläpitämisessä. Viimeisimmän Yhdysvaltain ulkoministeriön ihmisoikeusraportin mukaan
toimiessaan perheenpäinä naiset kohtaavat usein vaikeuksia kaupallisen lainan,
verovähennysten tai ostohyvitysten saamisessa. Erityisesti naimattomat naiset kohtaavat
monenlaista syrjintää.242
YK:n ihmisoikeusneuvoston243 mukaan Nigeriassa naisilla on yleisesti ottaen vähemmän
varallisuutta kuin miehillä, kuten esimerkiksi kiinteistöjä tai maata, ja sen vuoksi he ovat
korostetun alttiita taloudelliselle haavoittuvuudelle.244
Nigeriassa ei ole saatavilla tilastoja siitä, kuinka moni kotitalous on naisjohtoinen,245 mutta British
Councilin vuoden 2012 raportin mukaan 15 % Nigerian kotitalouksista on määritelty lain mukaan
naisjohtoisiksi.246 Vuonna 2009 julkaistun Oluwatayon tutkimuksen mukaan 44,5 % Nigerian
kotitalouksista johti nainen.247 ”The Initiative for Equal Rights” -kansalaisjärjestön
toiminnanjohtajan Olumide Femi Makanjuolan mukaan hänen henkilökohtaiseen kokemukseensa
pohjautuen naisjohtoiset kotitaloudet vaikuttavat olevan yleisiä Nigeriassa. Usein perheen
elättäjänä toimii yksinhuoltajanainen tai perheen esikoistytär, jolle on siirtynyt vastuu perheen
elättämisestä.248
Canada Immigration and Refugee Board selvitti kesäkuussa 2016 yksinäisten ja yksinelävien
naisten tilannetta maan pääkaupungissa Abujassa. Heidän haastattelemansa “Civil Society
Legislative Advocacy Centre”:in (CISLAC) ylitarkastajan mukaan kaikki yksinäiset naiset, niin
naimattomat, lesket kuin eronneet, kohtaavat vaihtelevan tasoista hyväksikäyttöä yhteisöissään
Abujassa. Saman lähteen haastatteleman Naislakimiesten kansainvälisen federaation249 entisen
puheenjohtajan mukaan yksin asuvat naiset leimaantuvat asemansa vuoksi Abujassa.250
Saman lähteen haastatteleman “Civil Resource Development and Documentation Centre” kansalaisjärjestön (CIRDDOC) toiminnanjohtajan mukaan se, ettei naisella ole aviomiestä
vaikuttaa naisen mahdollisuuksiin saada resursseja ja palveluita. Yksin elävät naiset ovat alttiita
seksuaaliselle häirinnälle ja väkivallalle, koska heidän katsotaan olevan ilman miehen suojelua.
Toiminnanjohtajan mukaan Abuja on kuitenkin ”sulatusuuni” ja etnisyydellä ja uskonnolla ei ole
siellä suurta vaikutusta naisten mahdollisuuksiin asua yksin.251 Naislakimiesten kansainvälisen
federaation jäsenen mukaan yksinäiset naiset kohtaavat lukuisia esteitä yrittäessään saada
asuntoa ja työtä Abujassa, ja erinäiset välikädet saattavat pyytää heiltä seksuaalisia palveluksia.
Keski-ikäiset miehet saattavat kuvitella yksinasuvien työväenluokkaisten naisten tarvitsevan
miestä emotionaalisten ja seksuaalisten tarpeidensa tyydyttämiseen ja sen vuoksi käyttävät heitä
hyväkseen.252
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CISLAC:in ylitarkastajan mukaan yksinäiset naiset kohtaavat syrjintää asuntomarkkinoilla, koska
heidän katsotaan olevan ”kevytkenkäisiä naisia, jotka houkuttelevat huligaaneja naapurustoon”.
Heidän voidaan myös pelätä ”ylikansoittavan vuokra-asuntonsa tuomalla sinne naispuolisia
asunnonvaltaajia” tai ”viihdyttämällä miespuolisia vieraita”. Jotkut yksinäiset naiset joutuvat
seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi heidän vuokranantajiensa toimesta. Abujassa naimattomien
naisten ei usein katsota olevan kunniallisia naisia, minkä vuoksi vuokranantajat eivät aina halua
tehdä sopimuksia heidän kanssaan vaan mieluummin tekisivät sopimuksen miehen kanssa.
CIRDDOC:in toiminnanjohtajan mukaan yksinäisiä ja vähän koulutettuja naisia pidetään Abujassa
”prostituoituina”. CIRDDOC:in toiminnanjohtajan tiedossa ei ole toimijoita, jotka auttaisivat
yksinäisiä naisia löytämään asuntoa. 253
Yksinäiset naiset kohtaavat lukuisia haasteita Abujassa pyrkiessään työllistymään. Yksinäisille
naisille voidaan tarjota töitä sillä ehdolla, että nämä makaavat työnantajien kanssa tai maksavat
paljon työnsaannista. CISLAC:in ylitarkastajan mukaan monet Abujaan muualta muuttaneet
naiset saavat vain vähän taloudellista tukea ja he saattavat turvautua prostituutioon pystyäkseen
elättämään itsensä.254 FIDA:n entisen puheenjohtajan mukaan sosiaalisilla verkostoilla on suuri
merkitys asunnon ja työn saamisessa Abujassa. CIRDDOC:in toiminnanjohtajan ja CISLAC:in
ylitarkastajan mukaan yksinäiset naiset, jotka muuttavat muualta Abujaan saattavat tarvita
verkostoja asunnon tai työn hankkimisessa.255
“Widows for Peace Through Democracy” kansalaisjärjestön (WPD) johtajan mukaan leskien
mahdollisuudet asunto- ja työmarkkinoilla riippuvat heidän ja heidän edesmenneen aviomiehensä
etnisestä ryhmästä, yhteiskuntaluokasta, koulutuksesta sekä siitä, ovatko he kotoisin kaupungista
vai maaseudulta. Leskiin kohdistuvat haitalliset perinteiset tavat kuten perintöoikeuksien
riistäminen, voivat jättää lesket hyvin haavoittuvaan asemaan ja johtaa kodittomuuteen ja
äärimmäiseen köyhyyteen. Lesket voivat joutua kerjäämään tai myymään seksiä selviytyäkseen.
Myös korruptio vaikeuttaa tukipalveluiden saamista ja harva saa eläkettä.256
Nigerian perustuslaki ja muu lainsäädäntö tarjoaa liikkumisen vapauden kaikille.257 UK Home
Office viittaa elokuun 2016 raportissaan ”Bradt Travel Guide Nigeria” -matkaoppaaseen, jonka
mukaan nigerialaiset naiset liikkuvat vapaasti koko maan sisällä:
“Nigerian women all over the country travel on their own, be it on a long journey by
bus or for a short hop on the back of an okada [commercial motorcycle used as a
vehicle for hire].”258
Pohjois-Nigeriassa muslimien harjoittama purdah saattaa kuitenkin rajoittaa naisten liikkumista,
kuten myös pukeutumista. Purdahia noudattavat perheet eivät päästä naisiaan poistumaan kotoa
ilman aviomiehen lupaa ja heidän tulee kulkea saatettuina ja peitettyinä julkisilla paikoilla.259
Nigerian koillisosissa mm. Bornon osavaltiossa maan sisällä siirtymään joutuneet naiset ja tytöt
ovat raportoineet sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, kuten raiskauksia ja seksuaalista
hyväksikäyttöä, usein vaihtokauppana ruuasta ja muista välttämättömyystarvikkeista armeijan,
poliisin, liittovaltion ja osavaltion viranomaisten sekä Civilian Joint Task Force -joukkojen
tahoilta.260 Monet raskaana olevat naiset, jotka oleskelevat maan sisäisten ”pakolaisten” leireillä,
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ovat väittäneet joidenkin viranomaisten huumanneen heidät.261 Naisten johtamat kotitaloudet ovat
myös raportoineet syrjinnästä ruuan ja elinkeinomahdollisuuksien saamisessa joissain
paikoissa.262
Antropologi Sine Plambech on tutkinut nigerialaisia ihmiskaupan uhreja ja seksityöntekijöitä
Euroopassa ja Nigeriassa. Hänen mukaansa miespuolisten perheenjäsenten puute tekee
Euroopasta Nigeriaan palanneet naiset haavoittuviksi. Plambechin mukaan miesten kanssa
asuminen ei välttämättä itsessään takaisi heidän turvallisuuttaan, mutta Benin Cityn laitamilla
elävien yksinäisten naisten kotitalouksilla on hyvin rajoittuneet mahdollisuudet saada
minkäänlaista turvaa.263 Plambechin tutkimista naisista kaikki olivat kokeneet vakavaa väkivaltaa
palattuaan Euroopasta Nigeriaan:
”It was not necessarily from the traffickers; it was from being vulnerable because of
all the things that they had experienced while they were in Europe and that they had
to recover from.”264
Monilla naisista ei ollut ollut kotia mihin palata ja heidän oli täytynyt vuokrata pieni huone Benin
Cityn laitamilta, missä yksinäisten naisten on erittäin turvatonta asua lastensa kanssa tai ilman
lapsia. Plambechin seuraamat naiset olivat kokeneet myös omistamiensa kauppojen väkivaltaisia
ryöstöjä, koska he saattoivat olla alueella ainoita, joilla oli varaa avata kauppa. Nigeriaan palaavat
naiset eivät siis ole alttiita väkivallalle ainoastaan ihmiskauppiaidensa taholta.265 Naiset ovat
kertoneet lähteneensä alkujaan Eurooppaan, koska perheessä ei ollut ketään miestä, joka olisi
huolehtinut heistä, joko sen takia, että tämä oli kuollut, työtön tai matkustanut jonnekin, tai ei vain
muista syistä huolehtinut perheestään.266 ”The Initiative for Equal Rights” -kansalaisjärjestön
toiminnanjohtajan Olumide Femi Makanjuolan mukaan valtio ei tarjoa mitään suojelua leskille
Nigeriassa. Aviomiehensä menettäneet naiset joutuvat usein taistelemaan aviomiehensä
omaisuudesta tämän veljien kanssa riippumatta siitä, kuinka kouluttautuneita asianomaiset
ovat.267
Maaliskuussa 2018 uutisoitiin Luoteis-Nigeriassa sijaitsevan Kebbin osavaltion hallinnon
naittaneen 100 leskeä ja eronnutta naista massahäissä, jotka järjestettiin Argungun emiirin
Samila Meran palatsissa. Osavaltio ja Argungun paikallishallinto olivat järjestäneet häät
vähentääkseen yksin jääneiden naisten määrää ja tarjotakseen naisille pysyvät kodit sekä
taloudellista ja sosiaalista turvaa. Hallitus maksoi morsiamille 20 000 nairaa sekä antoi lahjaksi
kokoelman koriste-esineitä, emalikulhoja, koristekuppeja, aluslautasia, huopia ja lakanoita
symboloimaan heidän uutta sosiaalista asemaansa. Morsiamet saivat lisäksi 30 000 nairaa
yrittäjyystoiminnan aloittamiseen.268 Eronneiden ja leskien uudelleen avioitumista on tuettu
aiemminkin hallinnon taholta ainakin Kanon ja Zamfaran osavaltioissa.269
Nigeriassa monet naiset valitsevat pysyä väkivaltaisissa avioliitoissa, koska yksinäisiä ja
eronneita naisia seuraa stigma. Esimerkkinä nigerialaisten naisten yksin jäämisen pelosta on
saksalaisen D+C Development and Cooperation -nettisivuilla julkaistua artikkelia varten
haastateltu Toyin, joka on koulutettu ja työssäkäyvä nainen. Hänen aviomiehensä pahoinpitelee
häntä pienistäkin syistä, mutta Toyi pysyy liitossa, koska hän ei usko kenenkään miehen
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menevän hänen kanssaan enää naimisiin, sillä hänellä on kolme lasta. Toyin mukaan Nigeriassa
on häpeällistä epäonnistua avioliitossa. Jäykät sosiaaliset normit ovat vahvemmat kuin pelko
oman hengen menettämisestä väkivaltaisen miehen kanssa eläessä.270
Monet nigerialaiset pitävät Titilayon raakaa murhaa (kappaleessa 3.1) käännekohtana yhteisön
asenteiden muutoksessa perheväkivaltaa kohtaan. Yhä useampi perhe ottaa naimisissa oleviin
tyttäriinsä kohdistuneet väkivallanteot nykyään vakavammin. Viime aikoina Nigeria on myös
todistanut useampia raportoimisia poliisille naisiin kohdistuneesta perheväkivallasta. Myös
uskonnolliset järjestöt ovat muuttamassa asennoitumistaan perheväkivaltaan. Kulttuurisista ja
uskonnollisista syistä johtuen suurin osa niistä ei suoraan suosittele avioeroa, mutta saattaa
ehdottaa väliaikaista erossa oloa ratkaisuksi. Tähän asti uskonnolliset järjestöt ovat kaihtaneet
eronneita naisia eivätkä ole antaneet heille mitään johtorooleja yhteisöissään, mutta viimeaikaiset
tapahtumat ovat saaneet ne muuttamaan käsitystään eronneista naisista. Kirkot ja moskeijat
tarjoavat nykyään neuvontaa ja jopa taloudellista tukea naisille, jotka ovat joutuneet jättämään
aviomiehensä.271
Maaliskuussa 2018 uutisoitiin islamilaisen foorumin “Darul Tazkiya Lil Ulumil Islamiya”
järjestäneen päivänmittaisen työpajan, jossa uskonoppineet ja naisryhmät olivat keskustelleet
lisääntyneistä avioliittojen purkamisista erityisesti Pohjois-Nigeriassa ja erityisesti alueen
Hausa/Fulani -yhteisön keskuudessa. Huolestunut foorumi oli kehottanut muslimiyhteisöjä
perustamaan omia avioliittoneuvontakeskuksia.272
The Punch -lehden artikkelin mukaan viime aikoina monia avioliittoja on purettu pahoinpitelyn ja
perheväkivallan seurauksena ja pahimmissa tapauksissa perheväkivalta on johtanut aviopuolison
kuolemaan.273 Nigerialaisissa lehdissä on myös uutisoitu naisten hakemista avioeroista
tapauksissa, joissa aviomies on pahoinpidellyt ja/tai muuten kaltoin kohdellut heitä.274
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