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Staroselski duhovni voditelji, sodelujoči na Svetovni Ayahuasca konferenci 2019 v Gironi,
Katalonija (Španija), v imenu staroselskih ljudstev in narodov Amazonskega bazena pozivamo
vlade vseh držav, organizacije za človekove pravice in razvoj, Združene narode ter državljane in
civilno družbo k zaščiti matere Zemlje in življenja.
Obsojamo kršenje temeljnih pravic, grožnje amazonskim ozemljem in sistematično ubijanje
zagovornikov človekovih pravic in okolja v državah kot so Kolumbija, Brazilija, Peru, Ekvador,
Venezuela in Bolivija.
Zahtevamo konec vseh ekstraktivnih in mega infrastrukturnih projektov. Zavračamo projekte z
velikim družbeno-okoljskim in kulturnim vplivom, kot je Transoceanska železnica, ki želi povezati
Tihi ocean z Atlantikom ter prečkati amazonski deževni gozd in ekosisteme, ki so ključni za
preživetje svetih vodnih bazenov, nedotaknjenih ljudstev in celotnega planeta.
Priznavamo nenehni boj staroselskih žensk, ki so nosilke znanja medicine prednikov, tkalke in
varuhinje matere Zemlje ter ustvarjalke umetniških izrazov, ki so dediščina staroselskih ljudstev.
Spoštujemo duhovno znanje prednikov, dediščino staroselskih ljudstev in prvotnih zdravilcev z
medicino, ki nosi imena Dispani Hew, Kamarampi, Nixipae, Uni, Ambiwaska, Uni Nishi, Datem in
Yauna, po svetu znani tudi kot Yagé ali Ayahuasca ter zavračamo neselektivno komercializacijo in
slabe prakse, ki kršijo etično in duhovno učenje generacij amazonskih varuhov modrosti.
Zahvaljujemo se Svetovni Ayahuasca konferenci in še naprej bomo podpirali delo organizatorjev.
Kot staroselska ljudstva hkrati pozivamo k srečanju duhovnih voditeljev in predstavnikov
organizacij amazonskega bazena na dogovorjen datum.
V imenu duhovnih prednikov staroselskih ljudstev in vseh zagovornikov življenja pozivamo k
oblikovanju globalnega zavezništva vseh gibanj in narodov, da zaustavimo podnebne spremembe
in zaščitimo pravice matere Zemlje in vseh živih bitij.
Podpisniki: predstavniki in starešine različnih staroselskih ljudstev porečja Amazonke – Ashaninka, Awajun,
Huni Kuin, Inga, Kashinawa, Puyanawa, Sapara, Shipibo and Yawanawa – kot tudi regionani organizaciji
COICA in UMIYAC. S podporo ICEERS in Amazon Watch.

