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JANI SILVA, KOLUMBIA
Jani Silva, urodzona w samym sercu kolumbijskiej 

Amazonii, poświęciła całe swoje życie ochronie drzew i ziemi, 
które są niezbędne dla przetrwania wszystkich z nas.  
Od szesnastego roku życia wspiera rolników campesino  
z Putumayo – położonego na południu kraju regionu, który 
charakteryzuje się jedyną w swoim rodzaju bioróżnorodnością.

W 2008 Jani wraz ze współpracownikami założyła 
Stowarzyszenie na rzecz Zintegrowanego i Zrównoważonego 
Rozwoju Perły Amazonki (ADISPA). Organizacja chroni 
środowisko i prawa ludności Perły Amazonki, czyli rezerwatu  
w Putumayo, który zamieszkują campesino. 

Działalność Jani skonfliktowała ją ze spółką naftową 
Ecopetrol, która w 2006 roku uzyskała licencję na prowadzenie 
prac wydobywczych na terenach pokrywających się z rezerwatem 
zamieszkałym przez campesino. W 2009 roku licencję 
przeniesiono na firmę Amerisur. Od tamtej pory przynajmniej 
dwukrotnie nastąpiły wycieki ropy zanieczyszczając zasoby 
wodne, od których zależą życie i zdrowie lokalnych społeczności.   

Ochrona środowiska miała dla Jani przerażające 
konsekwencje. Nieznane osoby śledziły ją i nękały, grożąc jej, 
nawet śmiercią. Pandemia koronawirusa tylko pogorszyła 
sytuację, gdyż zamknęła aktywistów w domach i ograniczyła 
możliwość ich ochrony. 

Jednak nie zraziło to Jani. „Bronię swojej ziemi i dlatego 
przystawiono mi do głowy pistolet” – wyznaje. „Jednak trwam 
[…], gdyż […] nie możemy uciec czy ulec lękowi”. 

NAPISZ DO 
PREZYDENTA 
KOLUMBII
Wezwij go do objęcia ochroną Jani  
i wszystkich członków ADISPA, by 
mogli bezpiecznie działać na rzecz 
ochrony bogactw naturalnych, od 
których zależy życie nas wszystkich. 

Prezydent Republiki Kolumbii 
Iván Duque  
Carrera 8 No.7-26  
Bogotá, Kolumbia  
Email: contacto@presidencia.gov.co  
Twitter:  @IvanDuque 
Zwrot grzecznościowy: Szanowny 
Panie Prezydencie 
 
Ambasada Republiki Kolumbii 
ul. Zwycięzców 29 
03-936 Warszawa

OKAŻ JANI ,  ŻE SIĘ Z 
NIĄ SOLIDARYZUJESZ
Przekaż Jani i członkom ADISPA, 
że podziwiasz ich odwagę. Wybierz 
i uzupełnij jedno z poniższych 
sformułowań oraz narysuj, jak sobie  
je wyobrażasz. 

Natura to dla mnie _________.  
Dziękuję za jej ochronę.

Woda to dla mnie ___________. 
Dziękuję za walkę o nią.  

Oficina Comisión Intereclesial  
de Justicia y Paz  
Carrera 37ª #25B – 42  
Bogotá, Colombia. 
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