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ُاكتب من أجل الحقوق
أحدِث فرق ًا

قصة مجتمع بودو
على مدى مئات السنين ظل أفراد مجتمع بودو في
دلتا النيجر يكسبون عيشهم من الصيد والزراعة .وقد
تغير أسلوب حياتهم الوادعة فجأة في  28أغسطس/
تسبب ثقب في خط أنابيب النفط
آب  ،2008عندما
َ
التابع لشركة «شل» في تسرب آالف البراميل من
النفط إلى خور محلي .وسرعان ما تلوثت األراضي
والمياه المحيطة بمنطقة بودو بالنفط ،واستمر
التسرب حتى  7نوفمبر/تشرين الثاني.
في ديسمبر/كانون األول  ،2008بدأ تسرب ثان
من خط األنابيب واستمر لمدة  10أسابيع .وقد نتج
التسرب في كلتا الحالتين عن خلل في المعدات .وأدى
النفط المتسرب إلى تدمير وسائل عيش السكان
وخراب البيئة ،حيث َ
نفق السمك في الخور أو هاجر
هربا ً من التلوث .ولم يتم تنظيف المكان بشكل سليم،
وال تزال األراضي والمياه ملوثة وغير منتجة .وأدى
الدمار الذي لحق بصيد السمك والزراعة إلى نقص
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األغذية وارتفاع أسعارها في بودو .وفي مايو/أيار
 ،2009قدمت شركة «شل» مساعدات غذائية ،ولكنها
لم تكن كافية مطلقا ً لسكان المدينة ،البالغ عددهم
نحو  69,000نسمة.
وقد دفع التسرب النفطي السكان في بودو إلى هاوية
الفقر .وفي الوقت نفسه ،فإن تلوث التربة والماء
والهواء يع ِّرض صحتهم للخطر.

ع ِّبر عن تضامنك مع مجتمع بودو

ا ِلتقط صورة لنفسك وأنت تحمل لوحة تقول« :نحن
ندعم مجتمع بودو» ،أو ِّ
«نظفوا التسرب النفطي في
بودو».
اُكتب رسالتك باللغة اإلنجليزية.
ا ِلتقط الصورة أمام كراج أو مكتب تابع لشركة «شل»
إن كان ذلك ممكناً.
أرسل الصورة إلى الموقع:
http://www.flickr.com/photos/medianaija

ُاكتب رسالة إلى الرئيس غودالك جوناثان

 اُطلب منه مراقبة التلوث في بودو وآثاره على
المجتمع المحلي ،وضمان القيام بتنظيف المكان.
 حثه على االلتزام علنا ً بالشفافية ،والسماح
بالحصول على المعلومات المتعلقة بكافة جوانب
عملية التنظيف.
 اُطلب منه ضمان تقديم تعويضات كاملة
للمجتمعات المتضررة عن الخسائر التي تكبَّدتها.
 اُطلب منه إنشاء لجنة لتقصي الحقائق من
أجل التحقيق في التزام شركة «شل» بالتشريعات
والقوانين البيئية في دلتا النيجر ،وإعالن نتائج هذا
التحقيق على المأل.
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