
KAN BLI DREPT FOR Å 
BESKYTTE AMAZONAS

Jani Silva, Colombia



SEND EN SOLIDARITETSMELDING
Fortell Jani hva du har lært om situasjonen hennes, hva 
du tenker om det hun utsettes for, hvor viktig det er at vi 
har miljøforkjempere som henne og vis din solidaritet med 
henne. Del litt om hvem du er, hvor du er fra og tenk på 
om dere har noe til felles. 

Forslag til melding
Greetings from (Country and City).  
I am in solidarity with you today. I want to tell you that you 
are not alone. I support and admire your work. I want you to 
know that thousands of people around the world are working so 
that you, your family, and your community are protected. Thank 
you for fighting for our rights and defending our environment!  

Saludos desde Noruega.
Quiero comunicarte mi solidaridad y decirte que no estás 
sola. Te apoyo y admiro tu trabajo. Quiero que sepas que 
miles de personas alrededor del mundo están trabajando 
para que tú, tu familia y tu comunidad estén protegidos. 
¡Gracias por luchar por los derechos de todos nosotros y 
defender el medio ambiente!

PROTESTER PÅ SOSIALE MEDIER
Lag en Instagram-story hvor du tagger innenriksminister Alicia 
Arango Olmos @aliciaarangolmos og krever at Jani Silva får 
nødvendig beskyttelse mot drapstruslene hun får. Pass på at 
det du publiserer ikke er fornærmende overfor myndighetene 
i Colombia eller landet selv, ellers kan det skade Jani. 

SKRIV ET BREV I PROTEST
Skriv et brev til Colombias innenriksminister Alicia 
Arango Olmos.
Tiltaleform: Dear Minister of Interior, Alicia Arango Olmos

AMNESTY KREVER AT COLOMBIANSKE MYNDIGHETER:
• Sørger for at Jani Silva får nødvendig beskyttelse 

mot de alvorlige drapstruslene ved at hun får 
politibeskyttelse hjemme og at hun sikres en trygg 
reisevei til og fra reservatet.

Les mer og se forslag til brevtekst på:
https://amnesty.no/aksjon/hun-kan-bli-drept-forsvare-miljoet 

Send brevene til: 
Amnesty i Norge, Att: Jani 
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

MILJØ- OG MENNESKERETTIGHETSFORKJEMPER 
FRA AMAZONAS
Jani Silva er en miljø- og menneskerettighetsforkjemper som 
kjemper for et bærekraftig økosystem og landbruk. Hun er en ledende 
stemme blant småbønder (campesinos) i Putumayo-regionen i 
sør-Colombia. Lokalsamfunnet lider av at menneskene der blir 
stilnet og truet av illegale grupper, militæret, narkotikasmuglere 
og multinasjonale selskaper. Alle kjemper om territoriet som er rikt 
på naturlige ressurser og har en strategisk geografisk posisjon. 

Jani har kjempet for å redusere avskoging og for å hindre de 
negative konsekvensene av oljevirksomhet i området. I tillegg har 
hun kjempet for at fredsavtalen fra 2016 mellom myndighetene og 
den tidligere geriljagruppen FARC-EP skal gjennomføres skikkelig.

TRUET PÅ LIVET
I 2008 var Jani Silva med å etablere ADISPA (Organisasjon for 
en integrert og bærekraftig utvikling av perlen Amazonia), en 
organisasjon som forsvarer rettighetene og miljøet til omtrent 700 
familier. Jani er lederen for organisasjonen. De har vært spesielt 
opptatt av oljelekkasjer knyttet til et oljeselskap ved navn 
Amerisur, som ødelegger miljøet – et problem som påvirker 
alle. Den colombianske staten bør beskytte økosystemet og 
menneskene som kjemper for det. Likevel har Jani mottatt flere 
dødstrusler for å ha stått opp mot Amerisur. Det er uklart hvem 
som står bak truslene. 

Den Inter-amerikanske menneskerettighetsdomstolen har 
pålagt Colombia å iverksette umiddelbare tiltak for å beskytte 
Jani og familien hennes. Likevel fortsetter truslene, og Jani kan 
ikke lenger bo hjemme. 

I våres kom en stor skandale til lyse i Colombia. En militær 
overvåkning av 130 politikere, journalister, og menneskerettighets-
forkjempere, inkludert Jani, ble avslørt. 

REGNSKOGENS FORSVARER
Jani er født i Leticia, sør i Colombia, i hjertet av Amazonas-
regnskogen. Siden hun var 12 år gammel har hun bodd i byen 
Puerto Asís i departementet Putumayo. Hun har 4 barn og 7 
barnebarn. Naturlig nok er hun glad i natur og dyr. 

Jani Silva trosser drapstrusler og risikerer livet i kampen 
for et bærekraftig økosystem i Putumayo-regionen sør i 
Colombia. Hun kjemper for å bevare Amazonas og for at 
småbønder skal kunne drive forsvarlig landbruk. Dette 
utfordrer interessene til narkotikasmuglere, væpnede 
grupper og multinasjonale selskaper, men Jani lar seg 
ikke stoppe så lett.

Jani Silva
Colombia


