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Кліматичні зміни, міграція худоби, управління ресурсами та безпека: законопроект про пасовища
як інструмент вирішення конфлікту між пастухами та фермерами в Нігерії
Жорсткий конфлікт між місцевими громадами та пастухами-мігрантами є одним із найпоширеніших викликів
безпеці Нігерії в епоху кліматичних змін. Дана суперечка призводить до збільшення кількості людських втрат
та матеріальних збитків, які не лише перевищили поточні протистояння в країні, але й погрожують єдності між
її регіонами. Саме тому дане питання привернуло увагу з боку законодавчої влади. У відповідь, законодавці,
переважно представники північної Нігерії, запропонували законопроект про пасовища, який спрямований на
розширення та легалізацію загальнонаціонального доступу до пасовищ для пастухів усупереч думкам місцевих
громад щодо їх законодавчого захисту. Основні принципи федералізму засновані на засадах збереження
інтересів місцевих громад, що є властивим для окремих одиниць, у той же час інтенсивно застосовується в
проблемних зонах, що є властивим для федеративних одиниць. Всупереч федеративному устрою Нігерії та її
соціальної, екологічної та історичної різноманітності в даній статті розглядаються наслідки запропонованого
законопроекту про пасовища для вирішення конфлікту між пастухами та фермерами. Дослідження показало,
що ігнорування факту різноманітності країни в подальшому ще більше посилить конфлікти та небезпеку в
нестабільній федерації. Саме тому дана стаття виступає за осілу систему розведення великої рогатої худоби.
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Климатические изменения, миграция скота, управления ресурсами и безопасность: законопроект о
пастбищах как инструмент решения конфликта между пастухами и фермерами в Нигерии
Жесткий конфликт между местными общинами и пастухами-мигрантами является одним из самых
распространенных проблем безопасности Нигерии в эпоху климатических изменений. Данный спор приводит к
увеличению количества человеческих потерь и материального ущерба, которые не только превысили текущие
противостояния в стране, но и угрожают единству между его регионами. Именно поэтому данный вопрос
привлек внимание со стороны законодательной власти. В ответ законодатели, преимущественно представители
северной Нигерии, предложили законопроект о пастбищах, который направлен на расширение и легализацию
общенационального доступа к пастбищам для пастухов вопреки мнениям местных общин по их
законодательной защите. Основные принципы федерализма основаны на позициях сохранения интересов
местных общин, что есть свойственным для отдельных единиц, в то же время активно применяется в
проблемных зонах, что характерно для федеративных единиц. Вопреки федеративному устройству Нигерии и
ее социальному, экологическому и историческому разнообразию в данной статье рассматриваются последствия
предложенного законопроекта о пастбищах для разрешения конфликта между пастухами и фермерами.
Исследование показало, что игнорирование факта разнообразия страны в дальнейшем еще больше усилит
конфликты и опасность в нестабильной федерации. Именно поэтому данная статья выступает за оселую
систему разведения крупного рогатого скота.
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этнокультурное многообразие.
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