
É URGENTE PROTEGER JANI SILVA E A 
SUA COMUNIDADE

AÇÃO URGENTE CALL-TO-ACTION

O QUE QUEREMOS?

Queremos que as autoridades colombianas protejam Jani Silva e os elementos da ADISPA, para que possam 
continuar o seu trabalho de defesa dos direitos humanos em segurança.

PORQUE PRECISAMOS DE SI?

Desde 2011 que Jani Silva é a representante legal da Associação para o 
Desenvolvimento Integral e Sustentável da Pérola Amazónica (ADISPA), uma 
organização que defende os direitos de 100 famílias que vivem na região de 
Putumayo, uma área no sul da Colômbia com uma biodiversidade 
verdadeiramente única e maravilhosa. 

Contudo, a Colômbia é o país mais perigoso do mundo para quem defende 
direitos humanos e o meio ambiente. E, pelo trabalho pacífico que fazem em 
defesa dos recursos naturais e dos direitos de centenas de pessoas nesse país, 
Jani Silva e as pessoas da sua comunidade têm sido perseguidas e ameaçadas 
de morte, há já vários meses. 

Através da campanha “Maratona de Cartas”, mais de 400 mil pessoas em todo 
o mundo juntaram o seu nome ao apelo da Amnistia Internacional e pediram às 
autoridades colombianas que protegessem Jani e a sua comunidade. Contudo, 
apesar da pressão global e do número crescente de ameaças, as medidas de 
segurança implementadas têm sido insuficientes e o governo colombiano ainda 
não atuou com a urgência que a situação exige.

O trabalho que Jani e a sua comunidade desenvolvem é fundamental e diz respeito a todos nós. É por isso que temos 
de continuar a agir. Juntos, a uma só voz, vamos continuar a fazer pressão para que estas corajosas pessoas sejam 
protegidas. 

DURAÇÃO:  5 a 10 minutos  

LOCAL:
Onde quer que esteja

MATERIAL:
Telemóvel ou computador com 
acesso à internet

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
Fácil

TEMA / CAMPANHA:
Direitos humanos no mundo

PREPARAÇÃO:  5 minutosAÇÃO:  
Publicação nas redes sociais

QUAL É A SUA MISSÃO?

Escreva uma mensagem dirigida ao Presidente da Colômbia, Ivan Duque, e ao Ministro do Interior, Daniel 
Palacios, para que atuem e protejam Jani Silva e a sua comunidade.



GUIA DA AÇÃO

PARA SABER MAIS

Para saber mais sobre a Amnistia Internacional e o trabalho de defensores de direitos humanos na Colômbia:

• www.amnistia.pt/colombia-politicas-falhadas-colocam-em-risco-os-defensores-de-direitos-humanos/

• www.amnistia.pt/maratona-de-cartas-unidos-pelos-defensores-de-direitos-humanos-em-risco

• www.amnistia.pt/brave/

1. Pode participar utilizando uma das mensagens que sugerimos de seguida, 
possíveis de serem partilhadas no Facebook e/ou no Twitter:

Para o Twitter: 

• #Colombia es el país más peligroso para los que protegen el medio ambiente. Es 
fundamental salvar la vida de #JaniSilva! Divulga este mensage, y pide a @IvanDuque y 
a @Danielpalam para que tomen medidas para proteger nuestro medio ambiente y los 
que lo protegen. @amnistiapt

• Mas de 400 mil personas en todo o mundo piden al gobierno de #Colombia que 
proteja a la defensora del medio ambiente #JaniSilva. Es la hora de presidente 
@IvanDuque y a su ministro @Danielpalam proteger nuestro medio ambiente y a los que 
lo defendien. @amnistiapt 

• #JaniSilva nació en la amazonia y ha dedicado su vida a defender la tierra. Pero la 
defensa del medio ambiente ha tenido consecuencias: ha sido intimidada y amenazada 
de muerte. + de 400M piden su protección a @IvanDuque y a @DanielPalam. Únete a 
este llamado! @amnistiapt

Para o Facebook:

• #Colombia es el país más peligroso para los que protegen el medio ambiente. 
Es fundamental salvar la vida de #JaniSilva! Divulga este mensage, y pide a 
@Ivanduquemarquez y a Daniel Palacios para que tomen medidas para proteger nuestro 
medio ambiente y a los que lo protegen. @amnistiapt

• Mas de 400 mil personas en todo o mundo piden al gobierno de Colombia que proteja 
a la defensora del medio ambiente #JaniSilva. 
Es la hora de presidente @Ivanduquemarquez y del ministro Daniel Palacios proteger 
nuestro medio ambiente a los que lo protegen. @amnistiapt 

• #JaniSilva nació en la amazonia y ha dedicado su vida a defender la tierra. Pero la 
defensa del medio ambiente ha tenido consecuencias: ha sido perseguida, intimidada y 
amenazada de muerte. + de 400 mil personas piden su protección a @IvanDuque y a 
Daniel Palacios. Únete a este llamado e divulga este mensage! @amnistiapt

Pode também escrever a sua própria mensagem, idealmente em espanhol, 
mas também o poderá fazer em português. Pedimos-lhe apenas que:

1. Marque a @amnistiapt na sua mensagem, para que também a possamos partilhar;
2. Marque as páginas das autoridades colombianas: 
    @Ivanduquemarquez no Facebook; @IvanDuque @DanielPalam no Twitter
3. Utilize o hashtag #JaniSilva


