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يخاطـرون بحيـاتهـم
في سبيل إنقاذ أرضهم

حركة لينكا المستقلة للسكان األصليين
مدافعون عن حقوق اإلنسان ،هندوراس

األرض بالنسبة لجماعة «لينكا» من السكان األصليين
في هندوراس هي حياتهم .ولكن شركات الطاقة
الكهرومائية والتعدين الضخمة وغيرها من المصالح
الشركات الكبرى جاءت الستغالل تلك األرض .وتقف
حركة لينكا المستقلة للسكان األصليين في الباز في
مقدمة النضال ضد تلك الشركات ،وتواجه الحركة
حمالت تشهير وتهديدات بالقتل واعتداءات جسدية
من أجل حماية بيئتها .ومع ذلك يندر أن يتم تقديم
المهاجمين إلى ساحة العدالة.
إن تجربتهم مطابقة لتجارب النشطاء في هندوراس،
التي تعتبر أحد أخطر األماكن على وجه األرض بالنسبة
للمدافعين عن حقوق السكان األصليين والبيئة.
ويحالف الحظ بعضهم فيبقون على قيد الحياة ،بينما
ال يحالف بعضهم اآلخر .فقد ناضلت بيرتا كاسيريس،
وهي عضو في منظمة شريكة ،ضد إنشاء السد
الكهرومائيُ ،
وقتلت في عام .2016

ً
بحثا عن زوجها ،وانهالوا عليها
رجال مسلحون منزلها
بالضرب .وفي شهر يناير/كانون الثاني التالي،
ُأضرمت النار بمنزلها .وفي يوليو/تموز  2016هدد
رجالن بقتل زميلها مارتن غوميز .وال تزال «حركة لينكا
للسكان األصليين» تتعهد بمواصلة الكفاح.
ً
أمواال .ولكننا
وقال مارتن« :ال نملك أية أسلحة ،وال
ً
صوتا و ...قد َّ
مكننا ذلك من تحقيق تقدم
نملك
فضم صوتك إلى أصوات هؤالء الرجال
حقيقي».
َّ
والنساء الشجعان.
ُأطلب من حكومة هندوراس حماية حركة لينكا للسكان
األصليين اآلن.

وفي أكتوبر/تشرين األول  ،2015كانت آنا ميريان
روميرو ،من «حركة لينكا للسكان األصليين» كانت
ً
حامال في األسبوع الرابع والعشرين عندما اقتحم

ُأطلب منه توفير الحماية التي ينشدها المدافعون عن حقوق
اإلنسان.

أرسل رسائلك أو رسوماتك أو رسالة الدعم المسجلة إلى إذاعة
المجتمع المحلي في هندوراس.
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