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حقوق کے لیے قلم اٹھائیں

 پورٹ ہارکورٹ میں دو الکھ آبادی
کی جبری بیدخلی کے خطرے پر آپ کو
تشویش ہے۔
 صدر سے کہیں کہ وہ ہاوسنگ سے
متعلق قومی پالیسی اپنائیں جو نائجیریا کے
باشندوں کو مناسب رہائش مہیا کرنے کو
یقینی بنائے اور اُس وقت تک نائجیریا میں
برادریوں کی بےدخلیوں پر پابندی عائد
کر دیں۔
.

ستمبر دو ہزار گیارہ
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International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
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نائجیریا کے صدر کو لکھیں کہ:

اپیل ارسال کریں:
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پ
ورٹ ہارکور
نائجیریا ٹ رہائشی
فوری عمل کریں

پیغام یکجہتی بھیجیں:

His Excellency Goodluck Jonathan
President of the Republic of Nigeria
Office of the President
Nigerian Presidential Complex
Aso Rock Presidential Villa
Abuja

پورٹ ہارکورٹ کے رہائشیوں کے ساتھ
اظہار یکجہتی کے لیے اپنی ایک ایسی
تصویر بنائیں جس میں آپ نے ایک
کارڈ اٹھایا ہو جس پر لکھا ہو کہ ’میں
واٹرفرنٹس کی حمایت کرتا ہوں۔’ اپنی
تصویر پھر اس پتہ پر اپلوڈ کر دیں:

Federal Capital Territory
Nigeria

آداب :اعلی حضرت /

http://www.people-live-here.org/solidarity
Your Excellency

ان تصاویر کی واٹرفرنٹ کے رہائشیوں
کے لیے سال دو ہزار بارہ میں ایک نمائش
منعقد کی جائے گی۔

www.amnesty.org /individuals-at-risk

پورٹ ہارکورٹ
رہائشی کے لیے
فورا قدم اٹھائیں
نائجیریا میں بیس الکھ افراد کو سال دو ہزار سے جبراً ان کے
مکانات سے بےدخل کیا گیا ہے۔ مزید سینکڑوں ہزاروں کے
بےگھر ہونے کا خطرہ موجود ہے۔
بےدخلیوں میں پہلے سے متاثرہ لوگوں اور کچی آبادیوں میں
رہنے والوں کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ ان میں سے کئی کو سالوں
سے صاف پانی ،صفائی اور مناسب طبی و تعلیمی سہولتوں
تک رسائی حاصل نہیں ہوتی ہے۔
بعض مواقعوں پر سکیورٹی فورسز منصوبے کے تحت
عمارتیں گرانے پر احتجاج کرنے والوں کے خالف طاقت کا
ضرورت سے زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ ریور سٹیٹ ،پورٹ
ہارکورٹ میں بندو واٹرفرنٹ کے مقام پر سکیورٹی فورسز نے
ایک درجن مظاہرین کو گولی مار دی۔ یہ افراد اپنے مکانات کو
گرائے جانے کے خالف پرامن احتجاج کر رہے تھے۔

بغیر مرحلہ وار منصوبے پر کام جاری رکھتے ہیں تو تمام
واٹرفرنٹ آبادیوں کو گرا دیں گے۔
ریور ریاستی حکومت کا دعوی ہے کہ ان واٹرفرنٹ آبادیوں
کو گرانا شہروں کی ازسرے نو تجدید کے پروگرام کے لیے
ضروری ہے۔ البتہ دوبارہ آبادکاری کے منصوبے متاثرہ
برداریوں سے مشاورت کے بغیر تیار کیے گئے ہیں۔
بین القوامی قانون کے تحت نائجیریا پر الزم ہے کہ وہ مناسب
رہائش فراہم کرنے کے حق کو عملی جامعہ پہنائیں اور
حکومت جبری بیدخلی سے قاصر رہے اور اسے روکے۔
واٹرفرنٹ کے رہائشیوں سے مشاورت اور انہیں نئے ہاوسنگ
پروگرام اور پالیسی کی تیاری میں حصہ لینے کا حق ہے۔

اٹھائیس اگست سال دو ہزار نو کو پورٹ ہارکورٹ میں نیمانزی
واٹرفرنٹ کی آبادی مسمار کیے جانے سے ہزاروں مرد،
عورتیں اور بچے بےگھر ہوگئے۔ اس سے قبل نا تو رہائشیوں
سے حقیقی مشاورت کی گئی اور نہ ہی انہیں پیشگی نوٹس،
معاوضہ ،متبادل رہائش یا قانونی حل مہیا کیا گیا۔ یہ راستہ اپنانا
بین القوامی قوانین کے تحت الزمی تھا۔
نیمانزی پورٹ ہارکورٹ میں چالیس پانی کے کنارے موجود
آبادیوں میں سے ایک ہے۔ پورٹ ہارکورٹ میں دو الکھ سے
زائد افراد جبری طور پر بےگھر کیے جانے کے خطرے سے
دوچار ہیں اگر حکام حقوق انسانی کے تحفظ کو یقینی بنائے
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