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КОЛУМБИ: ЖАНИ СИЛВА
Колумби дахь Амазоны зүрхэнд төрсөн Жани Силва
хүн бүрийн амин зуулга болсон ой мод, газар нутгаа
хамгаалахад бүх л амьдралаа зориулжээ. Тэрээр 16
наснаасаа эхлэн тус улсын өмнөд хэсэгт оршдог, ер бусын
биологийн төрөл зүйлийн эх нутаг Путумайо мужийн
кемпесино фермерчидтэй хамтран тэмцэж байна.
Жани 2008 онд байгуулагдсан Амазоны Сувдны Тогтвортой
Хөгжлийн Холбоо (ADISPA)-ны үүсгэн байгуулагчдын нэг юм.
Энэ холбоогоор дамжуулан Путумайогийн дархан цаазат
газрын кемпесино буюу Амазоны Сувдад амьдардаг хүмүүсийн
эрх, байгаль орчныг хамгаалдаг.
Тэрээр 2006 онд тус дархан цаазат газарт үйл
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан Экопетрол
газрын тосны компанитай маргаан үүсгэсэн байсан
ба 2009 онд уг компаны тусгай зөвшөөрөл Америсур
газрын тосны компанид шилжжээ. Үүнээс хойш хоёр
удаа газрын тос асгаран нутгийн иргэдийн хэрэглэдэг
усны эх үүсвэрийг бохирдуулсан байна.

КОЛОМБИЙН
ЕРӨНХИЙЛӨГЧИД
ЗАХИДАЛ БИЧИЦГЭЭЕ
Бидний байгалийн баялагийн
нөөцийг хамгаалахын тулд
Жани болон “ADISPA”-ийн бүх
гишүүдийн аюулгүй байдлыг
хамгаалах хэрэгтэйг түүнд
бичээрэй.

Жаниг үл таних хүмүүс дагаж, сүрдүүлж, амь насанд
нь заналхийлжээ. Ковид-19 цар тахлын улмаас байгаль
орчны идэвхтнүүд хөл хорионд орсноор байдал улам
дордож, хараа хяналтгүй болж байна.

Гэвч Жанигийн зориг мохоогүй юм. Тэрээр “Би газар
нутгаа хамгаалж байгаа учраас намайг алахаар толгой
руу минь буу тулгадаг”, “Гэвч би эндээ л үлдэнэ ... яагаад
гэвэл .....бидэнд зугтах газар байхгүй, өөрсдийгөө ч айдаст
автуулж болохгүй”хэмээн өгүүлжээ.

President of the Republic of
Colombia
Mr Iván Duque
Carrera 8 No.7-26
Bogotá, Colombia
Email: contacto@presidencia.gov.co
Twitter: @IvanDuque
Salutation: Dear Mr President

ЖАНИД ТҮҮНИЙГ ДЭМЖИЖ
БАЙГААГАА ХАРУУЛЦГААЯ
Жани болон “ADISPA”-ийн бусад
гишүүдэд тэдний мохошгүй зориг
гайхалтай болохыг дурдаад
дараахь өгүүлбэрийн аль нэгийг
сонгож, өөрийн хэлэхийг хүссэнээ
зургаар илэрхийлээрэй.
Nature is _________ to me.
Thanks for taking care of it.
Water means ___________ to me.
Thanks for fighting for it.
Oficina Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz
Carrera 37ª # 25B –42
Богота, Колумб.
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