
Dear Sir,

Nasu Abdulaziz was 23 when men with guns and in bulldozers descended without 
warning on his community of Otodo Gbame, Lagos. Homes have been burned down, 
families have been shot at, tear gas has been used and livelihoods were destroyed. 
Nine people are believed to have been killed, another 15 are still missing and 30,000 
people have been left homeless. 

I urge you to 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,

In 2017 kwamen slopers onverwacht naar Otodo Gbame, een wijk in de 
Nigeriaanse megastad Lagos. Op bevel van de overheid sloopten ze honderden 
huizen om plaats te maken voor nieuwbouw. De slopers schoten mensen 
dood en verwoestten hun bestaansmiddelen. De bewoners vluchtten in 
paniek; sommigen sprongen in de nabijgelegen lagune en verdronken. 
Uiteindelijk raakten 30 duizend mensen dakloos. Nasu Abdulaziz 
en zijn lotgenoten eisen nu onderdak en een schadevergoeding. 
Kom in actie voor Nasu!
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Dear Sir,

Nasu Abdulaziz was 23 when men with guns and bulldozers descended without warning on his 
community of Otodo Gbame, Lagos. Between 9 and 11 November 2016, members of this community were 
forcibly evicted by the Lagos State Government and Nigerian Police Force. 

Homes have been burned down, families have been shot at, tear gas has been used and livelihoods were 
destroyed. Nine people are believed to have been killed, another 15 are still missing and 30,000 people 
have been left homeless. 

I urge you to ensure a full investigation into this act of violence which resulted in the loss of numerous 
homes in the century-old community of Nasu. I also call on you to make sure that everyone is resettled 
and given full compensation. 

Your sincerely,

STUUR DE PETITIE VÓÓR 31 JANUARI 2020 NAAR:
Amnesty International
t.a.v. het Servicecenter
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

HONDERDEN HUIZEN VERNIELD
Zonder waarschuwing vooraf verschenen mannen met vuurwapens en 
bulldozers in Otodo Gbame, een wijk in de Nigeriaanse megastad Lagos. 
Om plaats te maken voor nieuwbouw, sloopten de mannen op bevel van 
de overheid de huizen van deze 100 jaar oude gemeenschap, schoten 
mensen dood en verwoestten hun bestaansmiddelen. 

30 DUIZEND DAKLOZEN
De bewoners vluchtten in paniek; sommigen sprongen in de 
nabijgelegen lagune en verdronken. Negen mensen werden gedood en 
er zijn nog steeds vijftien vermisten. Uiteindelijk raakten 30 duizend 
mensen dakloos en werden gedwongen onder kano’s te leven, of onder 
bruggen, of bij vrienden en familie. Ook Nasu raakte zijn huis kwijt. 
Nu eisen Nasu en zijn lotgenoten een dak boven hun hoofd en een 
schadevergoeding.

Kom in actie voor Nasu Abdulazziz en roep de Nigeriaanse 
autoriteiten op de huisuitzettingen te onderzoeken en om 
ervoor te zorgen dat de mensen weer onderdak en een volledige 
schadevergoeding krijgen.

TEKEN DE PETITIE!
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