Nasu Abdulaziz – NIGERIA
WZÓR LISTU PO ANGIELSKU
H.E. Babajide Olusola Sanwo-Olu,
Governor of Lagos State.
Governor’s Office,
Ikeja,
Lagos State
Dear Sir,
Nasu Abdulaziz was 23 when men with guns and in bulldozers descended without warning on
his community of Otodo Gbame, Lagos. Government must investigate this act of violence
which resulted in the loss of numerous homes in the century-old community. Homes have
been burned down, families have been shot at, tear gas has been used and livelihoods
destroyed. Nine people are believed to have been killed, another 15 are still missing and
30,000 people have been left homeless.
Ensure a full investigation into the forced eviction of Nasu’s community, and make sure that
everyone is resettled and given full compensation.
Yours Sincerely,

TŁO SPRAWY
W ciągu dziewięciu miesięcy - od 9 listopada 2016 r. do 9 sierpnia 2017 r. - grupa ludności
licząca ponad 30 000 osób została przymusowo wysiedlona z rybackiej osady Otodo-Gbame w
stanie Lagos. Podczas pierwszej fali wysiedleń, 11 listopada 2016 r., większość mieszkańców
Otodo-Gbame straciła dach nad głową stając się osobami bezdomnymi. Większość
zabudowań lądowych została zniszczona, z kolei większość infrastruktury wodnej pozostała
bez szwanku. Ponad 25 000 z wysiedlonych osób opuściło okolicę, pozostali zdecydowali się
zostać. Ci, którzy stracili swoje domy wprowadzali się do tych nielicznych, których domy ocalały
bądź
budowali
prowizoryczne
schronienia
albo
spali
w
łodziach,
a nawet pod gołym niebem, osłaniając się jedynie plastikowymi foliami, kiedy padało.
W czerwcu ubiegłego roku - niemal dwa lata po pierwszym wysiedleniu - Amnesty
International wróciła do Otodo-Gbame, aby porozmawiać z ocalałymi i udokumentować ich
starania o przeżycie. Na miejscu okazało się, że tysiące rodzin pozostają w rozłące, bez
dostępu do swego dobytku, a ponad setka dzieci została zmuszona do przerwania nauki.
Władze wciąż nie zainicjowały dochodzenia w sprawie nadużycia przymusowych wysiedleń i
nadmiernego użycia siły przez policję i wojsko.
Od czasu wysiedleń poszkodowani szukają różnych sposobów, by dochodzić sprawiedliwości,
wliczając w to pokojowe protesty, spotkania z przedstawicielami władz, wystawy fotografii
dokumentujących ich los oraz stworzenie flotylli z pozostałych im łodzi.
Nigeryjskie Osady/Nieformalna federacja osiedli (zwana Federacją) to rosnący nieformalny
ruch zrzeszający ubogą ludność miejską, która stara się stawiać czoła wspólnym
przeciwnościom, działając jednocześnie na rzecz budowy miast bardziej otwartych
i przystosowujących się do nowych warunków społecznych, ekonomicznych
i klimatycznych, ale przede wszystkim nadających się do zamieszkania. Federacja zrzesza
ponad 40 000 osób z setek nieformalnych osiedli w stanach Lagos oraz Rivers. Jest wspierana
przez Inicjatywę Sprawiedliwości i Wzmocnienia, zaangażowaną w kampanie i lobbing
przeciwko przymusowym wysiedleniom, która jest nigeryjską organizacją partnerską Amnesty
International.

