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Dla ludzi z Lency, czyli grupy rdzennej ludności
zamieszkującej na terenie Hondurasu, ziemia
jest ich życiem. Jednak projekt budowy
hydroelektrowni, górnictwo i inne interesy mogą
tę ziemię zniszczyć. MILPAH - Ruch
Niepodległości Rdzennej Ludności Lenca
z La Paz jest na pierwszej linii frontu walki
z niszczycielskimi projektami. Ruch ten stawia
czoła oszczerczym kampaniom, jego członkowie
otrzymują groźby śmierci i napaści fizycznych,
tylko dlatego, że chronią swoje środowisko.
Osoby odpowiedzialne za ataki prawie nigdy
nie są pociągane do odpowiedzialności.
Ich doświadczenie nie jest obce aktywistom
z Hondurasu, jednego z najbardziej
niebezpiecznych miejsc na świecie dla rdzennej
ludności oraz obrońców środowiska. Niektórzy
z nich mają tyle szczęścia, żeby przeżyć. Niestety
nie wszyscy. Berta Cáceres, z zaprzyjaźnionej

organizacji, prowadziła kampanię przeciwko
budowie tamy. Została zamordowana w 2016 roku.
W październiku 2015 roku członkini ruchu
MILPAH Ana Miriam Romero, będąca wówczas
w 24. tygodniu ciąży, została pobita we własnym
domu przez grupę uzbrojonych mężczyzn, którzy
szukali jej męża. W styczniu podpalono jej dom.
Z kolei w lipcu 2016 roku dwóch mężczyzn
groziło, że zabije jej współpracownika - Martína
Gómeza. Mimo tego ruch MILPAH przysiągł,
że będzie kontynuował swoją walkę.
„Nie mamy broni ani pieniędzy” - mówi Martin.
„Nie zagłuszą nas... dzięki nagłośnieniu sprawy
udało nam się poczynić duże postępy”.
Użycz swego głosu tym odważnym osobom.
Wezwij władze Hondurasu do ochrony
ruchu MILPAH.

Napisz do Prezydenta
Hondurasu
Wezwij go do zapewnienia ruchowi MILPAH i innym
obrońcom praw człowieka ochrony, której się domagają.

Wspieraj MILPAH
Prześlij im swoje listy i rysunki lub nagraną wiadomość.
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