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Les autoritats espirituals indígenes participants a la Conferència Mundial d’Ayahuasca 2019 a la
ciutat de Girona, Catalunya, fem una crida per a la defensa de la Mare Terra i de la vida, als
governs, les organitzacions de drets humans i desenvolupament, les Nacions Unides, i la
ciutadania i la societat civil de tots els països, en nom dels pobles i les nacionalitats indígenes de
la conca amazònica.

Denunciem les violacions dels drets fonamentals, les amenaces als territoris amazònics i la
matança sistemàtica de defensores i defensors de drets humans i del medi ambient a països com
Colòmbia, Brasil, Perú, Equador, Veneçuela i Bolívia.

Exigim la nul·litat de tots els projectes extractius i de mega infraestructures. Rebutgem projectes
de gran impacte socioambiental i cultural com la Ferrovia Transoceànica que pretén connectar
l'Oceà Pacífic amb l'Atlàntic, travessant selves amazòniques i ecosistemes claus per a la
pervivència de les conques d'aigües sagrades, dels pobles en aïllament voluntari i de tot el
planeta.

Reconeixem la lluita constant de les dones indígenes sabedores de medicina ancestral, teixidores
i guardianes de la mare terra, i creadores d'expressions artístiques que són patrimoni dels pobles
originaris.

Honorem els coneixements ancestrals espirituals patrimoni dels pobles originaris practicants de la
medicina Dispani Hew, Kamarampi, Nixipae, Uní, Ambiwaska, Uní Nishi, Datem i Yauna, també
coneguda mundialment com Yagé o Ayahuasca, i rebutgem el comerç indiscriminat i les males
pràctiques que violen els ensenyaments ètics i espirituals dels llinatges de sabedores i sabedors
amazònics.

Expressem gratitud a la Conferència Mundial d’Ayahuasca i seguirem recolzant el treball de l'equip
organitzador. Així mateix, com a pobles indígenes, convoquem una Trobada d'Autoritats
Espirituals i representants de les organitzacions de la conca amazònica en una data a definir.

En nom de l’ancestralitat espiritual dels pobles indígenes i de totes les defensores i defensors de
la vida fem una crida a la creació d'una aliança global de tots els moviments i els pobles del món
per aturar el canvi climàtic, i protegir els drets de la Mare Terra i de tots els éssers vius.

Signen: Representants, i dones i homes de saviesa, de diferents pobles i nacionalitats de la
Conca Amazònica - Ashaninka, Awajun, Huni Kuin, Inga, Kashinawa, Puyanawa, Sapara, Shipibo
i Yawanawa - i de diferents organitzacions territorials - COICA i UMIYAC. Amb el suport de
ICEERS i Amazon Watch.


