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Nasu Abdulaziz jest zapalonym fanem piłki nożnej. 
Uwielbia też jeździć na rowerze – to normalne rozrywki 
młodych ludzi w Nigerii. Tyle że sytuacja Nasu jest daleka 
od normalności. Obecnie walczy o swoje prawo do 
mieszkania.

Kiedy miał 23 lata i powinien cieszyć się codziennym 
życiem, uzbrojeni mężczyźni wjechali bez ostrzeżenia 
buldożerami do osady zamieszkiwanej przez jego 
społeczność Otodo Gbame w nigeryjskiej aglomeracji 
Lagos. Działając na polecenie władz, mężczyźni napadli na 
domy tej stuletniej społeczności, demolując i paląc 
budynki, strzelając do rodzin i niszcząc ich dobytek.

W 2017 r., w noc przed ostatecznym wysiedleniem, Nasu 
został postrzelony przez gangsterów w ramię. Następnego 
dnia do osady przyjechały Państwowe Siły Specjalne          
z Lagos, które strzelały i rozpylały gaz łzawiący. Przerażeni 
mieszkańcy uciekali – niektórzy wskakiwali do pobliskiego 
zalewu i utonęli. Uważa się, że 9 osób zabito, a kolejne 15 
wciąż jest zaginionych.

Ostatecznie 30 tysięcy ludzi straciło dom nad głową, 
zmuszeni są mieszkać w łódkach, pod mostami czy u 
przyjaciół i rodziny. Nasu też stracił dom, ale wciąż ma 
nadzieję. Obecnie dołączył do Nigeryjskich Osad - federacji 
nieformalnych osiedli, czyli masowego ruchu ludzi takich 
jak on, którzy nie spoczną, dopóki nie zostanie im 
zagwarantowane prawo do mieszkania.

Wezwij Nigerię, by chroniła prawo Nasu do mieszkania.

NIGERIA

NASU ABDULAZIZ NAPISZ DO WŁADZ NIGERII

Wezwij, by przeprowadziły 
dochodzenie w sprawie 
przymusowych wysiedleń 
społeczności Nasu oraz by 
zapewniły, że mieszkańcom 
zostanie zapewniony normalny 
dach nad głową i pełna 
rekompensata. 

H.E. Babajide Olusola  
Sanwo-Olu  
Governor of Lagos State 
Governor’s Office 
Ikeja 
Lagos State

Email: info@lagosstate.gov.ng 
Twitter: @followlasg

Zwrot grzecznościowy: 
Szanowny Panie

Ambasada Nigerii                
ul. Kosiarzy 22 B,C                                     
02-953 Warszawa         
Polska

OKAŻ NASU SWOJĄ 
SOLIDARNOŚĆ

Wyślij Nasu wyrazy wsparcia, 
przyjaźni i nadziei, by go 
wesprzeć w walce o prawo 
do posiadania domu przez 
członków jego społeczności.

Amnesty International Nigeria 
34, Colorado Street 
off Alvan Ikoku Way 
Maitama, Abuja 
FCT Nigeria
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