
Ativistas Internacionais condenam abertamente a derrubada de moradias sociais 
em Nova Orleans

Comunicado da imprensa

Em 10 de abril  de 2008, a Aliança Internacional de Habitantes (AIH), adotou oficialmente 
Nova Orleans, Louisiana, como a nova ação da Campanha Global Desalojamento Zero. A AIH 
está especialmente preocupada pelas recentes demolições de moradias sociais públicas em 
Nova  Orleans,  especialmente  pela  violação  que  essas  demolições  implicam  nos  direitos 
humanos internacionais. A AIH tem conseguido o apoio internacional em favor dos residentes 
destas zonas afetadas em Nova Orleans.

Até agora mais de 70 organizações em todos os cinco continentes têm apoiado a campanha 
Pelo Fim das Demolições e da Corrupção em Nova Orleans. Além disso a AIH mandou 
uma carta ao presidente George W. Bush, pedindo que cesse as demolições das moradias 
sociais em New Orleáns e que assegure a participação ativa e real dos residentes afetados no 
processo de reconstrução da cidade.

Cesare Ottolini, da AIH afirmou: “O mundo inteiro tem que conhecer o sofrimento pelo qual 
estão passando os residentes das moradias sociais em Nova Orleans, especialmente os afro-
americanos e as pessoas pobres. Assim, hoje lançamos uma plataforma global para que a 
opinão pública internacional possa convencer o governo dos Estados Unidos através da  força 
de nossa solidariedade, a respeitar o cumprimento das leis e dos direitos humanos. Posto que 
nos  encontramos  ante  uma  verdadeira  crise  humanitária,  temos  solicitados  uma  ação 
urgente por parte de nossos aliados internacionais, e temos pedido a imediata intervenção 
do Grupo Assessor sobre Despejos Forçados do programa Hábitat da ONU.”

A campanha Pelo Fim das Demolições e da Corrupção em Nova Orleans nesta data é 
omais recente apoio internacional para os residentes de moradias sociais em Nova Orleans. 
Em fevereiro  de  2007  o  Relator  Especial  das  Nações  Unidas  para  a  Moradia  Digna  e  o 
Especialista  Independente  das  Nações  Unidas  para  os  direitos  humanos  das  Minorias 
apresentaram uma declaração conjunta à imprensa pedindo encarecidamente ao governo 
dos Estados Unidos que parassem com as demolições. Em 7 de março de 2008, em suas 
Observações Conclusivas, o Comitê das Nações Unidas para Eliminação da Discriminação 
Racial denunciava também sua preocupação com as demolições ainda pendentes. O Comitê 
destacava  “o  impacto  desigual  que  os  desastres  naturais  continuam  tendo  entre  os 
habitantes afro-americanos de baixa renda”e fez um chamamento aos governos locais  e 
federais para ajudar a todos os desalojados pelo furacão Katrina.

Se desejar mais informações sobre a campanha  Pelo fim das Demolições e Corrupção 
em Nova Orleans  e quiser apoiar esta causa, visite:  http://eng.habitants.org/Campaigns-
Zero-Evictions
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Contatar:

NESRI - National Economic and Social Rights Initiative
90 John Street, Suite 308 - New York, NY 10038
tel: 212-253-1771 - fax: 212-385-6124
http://www.nesri.org 
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