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Sengwer - Rdzenna społeczność
KENIA

STAŃ W OBRONIE
OPIEKUNÓW LASÓW

Sengwer - Rdzenna
społeczność
KENiA

Powołując się na program ochrony przyrody,
od 2012 r. policja i strażnicy leśni spalili około
2600 budynków, pozbawiając 4 600 osób
swoich domów. W styczniu 2018 r. jeden

człowiek został zastrzelony, a drugi poważnie
ranny. Przemoc jest bezpośrednim naruszeniem
powtarzających się nakazów sądowych, które
powinny chronić tę rdzenną społeczność.
Ludzie tracą swoje domy, środki do życia
i tożsamość kulturową. Niektórzy żyją teraz poza
lasem, doświadczając poważnego ubóstwa.
Z największymi trudnościami często mierzą się
kobiety, które muszą walczyć w osamotnieniu,
ze względu na to, że część mężczyzn pozostała
w lesie, a część porzuciła swoje rodziny.
Rząd twierdzi, że jego zamiarem jest
ograniczenie wylesiania, ale nie ma dowodów na
to, że społeczność Sengwer niszczy las. Należy
ich uznać za właścicieli i naturalnych opiekunów
lasu Embobut - opiera się na tym ich
utrzymanie, tożsamość i duchowość.
Są zdecydowani stawić opór. Stańmy razem z nimi.
Powiedz władzom Kenii, aby pozwoliły
społeczności Sengwer żyć spokojnie na swojej
ziemi.

Napisz
do Prezydenta Kenii

Okaż solidarność
społeczności Sengwer

Domagaj się zaprzestania palenia domów i aresztowań oraz
usunięcia wszelkich restrykcji, aby społeczność Sengwer mogła żyć
w spokoju na ziemi swoich przodków, w lesie Embobut.

Wyślij wyrazy wsparcia i solidarności społeczności Sengwer.
Powiedz im, że nie są samotni w swojej walce przeciwko przemocy
i zastraszaniu.
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P.S. Będziesz z nami? Daj znać.
Wejdź na stronę maraton.amnesty.org.pl
i oznacz swój udział w wydarzeniu na mapie.
Do zobaczenia!
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Społeczność Sengwer w Kenii ma głęboką więź
duchową z pięknym i rozległym lasem Embobut.
To ich ojczyzna, w której żyją od stuleci. Niestety
ta rdzenna społeczność pszczelarzy i hodowców
bydła jest brutalnie eksmitowana przez kenijski
rząd.

