
ُاكتب من أجل الحقوق

في 23 فبراير/شباط 2013، أصبحت 2237 أسرة في حالة بائسة في شرق باديا بوالية الغوس، 

عندما قامت السلطات بهدم منازلها. ولم تحصل تلك العائالت على أية تعويضات أو منازل بديلة 
جديدة. وال يزال العديد منها يعيش في مالجئ مؤقتة.

وقام مسؤولون حكوميون في والية الغوس، تساعدهم الشرطة، بإجالء العائالت. وقالت الشرطة 

ألفراد تلك العائالت: »إذا كنتم تحبون الحياة، ُاخرجوا!« وكان السكان يتفرجون على منازلهم وهي 

ُتهدم تحت جنازير الجرافات، من دون أن ُيسمح لهم حتى بأخذ مقتنياتهم.

بعد شهر عادت الشرطة لمضايقة العائالت التي أصبحت مشردة اآلن وطاردتهم خارج مخيمهم. كما 

ألقت القبض على خمسة منهم، ممن كانوا يقومون ببناء خزان ماء مؤقت، ثم ُأطلق سراحهم في 
وقت الحق.

وُيذكر أن مجتمع شرق باديا هو أحد المجتمعات التي ُمزِّقت بسبب عمليات اإلخالء القسري التي 

شبح التهديد اليومي بتدمير منازلهم.وقعت في السنوات األخيرة في مختلف أنحاء نيجيريا. ويعيش العديد من السكان اآلخرين في ظل 

االسم: مجتمع شرق باديا
البلد: نيجيريا

هدم منازل مئات العائالت

بادر إلى إظهار تضامنك مع مجتمع شرق باديا
أرسل رسائل أو صوراً أو بطاقات تحمل الرسائل 

التالية:
n  نعرب عن دعمنا لمجتمع شرق باديا

n  السكن حق من حقوق اإلنسان
n  ينبغي وضع حد لعمليات اإلخالء القسري.
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ُاكتب رسالة إلى حاكم والية الغوس
يرجى حثه فيها على وقف كافة عمليات اإلخالء 

القسري، وضمان حصول جميع السكان الذين تم 
إجالؤهم من منازلهم في فبراير/شباط 2013 على 

تعويضات ومساكن بديلة.
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