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De 7 a 16 de dezembro de 2012

Escreva por Direitos
Tome uma atitude que transforma

A HISTÓRIA DA COMUNIDADE DE BODO
Há muitos séculos, os habitantes da região
de Bodo, no Delta do Níger, sobrevivem da
pesca e da agricultura. Porém, esse modo de
vida tranquilo foi subitamente abalado no
dia 28 de agosto de 2008, quando o
vazamento em um duto da Shell despejou
milhares de barris de petróleo dentro do
riacho que cruza a região. Não tardou para
que a poluição do petróleo atingisse as terras
e água em torno de Bodo. O vazamento
prosseguiu até 7 de novembro.
Em dezembro de 2008, teve início um
segundo vazamento que se prolongou por 10
semanas. Ambos os vazamentos foram
causados por falhas nos equipamentos.
O petróleo destruiu as fontes de subsistência
e devastou o meio ambiente. Os peixes do
riacho morreram ou fugiram da poluição.
Não houve qualquer limpeza adequada do
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local; a terra e a água continuam poluídas
e improdutivas. O prejuízo causado à
pesca e à agricultura provocou a falta de
alimentos e o aumento de preços na região
de Bodo. Um terceiro vazamento, ocorrido
em junho de 2012, acentuou o temor de
que os dutos da Shell estejam velhos e
propensos a vazar.
Por causa dos vazamentos, muitos
habitantes de Bodo tiveram sua situação de
pobreza ainda mais agravada. Ao mesmo
tempo, a contaminação do solo, da água e
do ar põe em risco a saúde da população.

Demonstre solidariedade à comunidade
de Bodo

Tire uma foto de você mesmo segurando um
cartaz em que se lê: “We support the Bodo
community” (Apoiamos a comunidade de
Bodo) ou “Clean up the Bodo oil spills”
(Limpem o vazamento de petróleo em Bodo).
Lembre-se de escrever o cartaz em inglês!

Escreva para o presidente
Goodluck Jonathan

n Peça-lhe que monitore a situação
da poluição em Bodo e seus efeitos sobre
a comunidade local, garantindo que
uma operação de limpeza seja realizada.
n Requeira que ele se comprometa
publicamente com que haja transparência
e acesso às informações sobre todos os
aspectos da operação de limpeza.
n Peça que ele se certifique de que as
comunidades atingidas sejam plenamente
compensadas pelos prejuízos que sofreram.
n Solicite que ele crie uma Comissão
de Inquérito com o objetivo de investigar
e relatar publicamente o cumprimento,
por parte da Shell, da legislação ambiental
e dos regulamentos referentes ao Delta
do Níger.

Se você puder, tire sua foto em frente a
uma distribuidora ou escritório da Shell.

President Goodluck Jonathan
President of the Federal Republic of Nigeria
Office of the President
Nigerian Presidential Complex, Aso Rock
Abuja, Federal Capital Territory
Nigeria

Poste sua foto em:
http://www.flickr.com/photos/medianaija/

Inicie sua carta com:
Your Excellency/Exmo. Senhor Presidente

