Indianie Macuxi proszą o pomoc
11 000 Macuxi i 3000 Ingariko żyje wokół góry Roraima, wysokiej na 9000 stóp, będącej świętą górą,
zamieszkałą przez Bogów. Setki unikalnych gatunków żyją na jej szczycie, z którego spada wprost do
lasu deszczowego drugi co do wielkości wodospad świata Kukenan. To ziemia Indian, należąca do
nich od tysięcy lat, zwana dziś Raposa (Serra do Sol Area). Ziemia ta jest dziś grabiona, niszczona
i zabijana przez poszukiwaczy złota i osadników.
8 stycznia 1996 prezydent Fernando Henrique Cardoso podpisał dekret 1775, który zezwala
poszczególnym stanom, lokalnym władzom i grupom interesu ubiegać się o odszkodowania
i zadośćuczynienia szkodom wynikającym z procesu demarkacyjnego. Dekret spotkał się z ostrym
sprzeciwem rdzennej ludności i jej sprzymierzeńców wzbudzając obawy o dalszy los demarkacji
w ogóle. Władze utrzymują oczywiście, że obawy te są bezzasadne. To nieprawda. Według informacji
Rady Roraimy dwóch obszarników walczy o Raposa/Serra do Sol. Ponieważ sytuacja prawna terenów
Indian Macuxi nie została określona nasilają się akty przemocy i terroryzmu.
Przyłącz się do Rady Romainy i rdzennych mieszkańców Brazylii i napisz do prezydenta
Cardoso! Zażądaj natychmiastowego oznaczenia granic terytorium Indian Macuxi, a tym
samym zabezpieczenia tego obszaru przed eksploatacją rolniczą i jakąkolwiek inną.

***
For more information and to find out how you can help the Macuxi in their struggle, please contact
Amanaka’a Amazon Network, a non-profit educational organization dedicated to supporting the
peoples of the Amazon Rainforest. Amanaka’a has postcards available for purchase, which are preaddressed to President Cardoso and include a message to the president requesting that he
demarcate the Raposo Serra do Sol Area. If you would like to purchase postcards to distribute to
your friends and colleagues, please contact Amanaka’a.
Amanaka’ a Amazon Network, 584 Broadway, #904, New York, NY 10012, tel: 1-212-9255299, fax:
1.212-9257743
Postcard costs are: 500 postcards = $50; 100 postcards = $10; 50 postcards = $5; and, 20 postcards
= $3.
Please make cheks payable to Amanaka’a Amazon Network; indicate you are supporting the Macuxi
Campaign.
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