ZAATAKOWANA
PRZEZ POLICJĘ
ZA PROTESTOWANIE
MÁXIMA ACUÑA PERU
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Máxima Acuña nie daje za wygraną. Kiedy rolniczka
z północnego Peru nie zgodziła się na opuszczenie
ziemi, na której mieszkała wraz z rodziną, została
brutalnie zaatakowana przez lokalną policję.
Máxima pozostaje w sporze prawnym o własność
ziemi z Yanacochą – jedną z największych na
świecie kopalni złota i miedzi. Według niej
napaści policjantów to próba wyrzucenia jej
z domu. Ona sama jednak nigdzie się nie wybiera.
Policja zaatakowała rodzinę Máximy, bijąc ją
i jej dzieci, niszcząc jej dom oraz demolując
budowaną właśnie przybudówkę. Pewnego dnia
uzbrojeni ochroniarze z Yanacochy zniszczyli
również jej uprawy.
Jest to kampania zastraszania, która ma na celu
utrudnienie jej życia tak, by się poddała
i wyjechała. Niemniej Máxima wciąż nie ma
zamiaru ustąpić.

Napisz do Ministra Spraw
Wewnętrznych Peru

Upór i odwaga przyniosły jej Nagrodę Goldmanów
w 2016 roku – najbardziej cenione na świecie
wyróżnienie przyznawane za działalność na rzecz
ochrony środowiska. Członkowie społeczności
lokalnej uznali ją za swoją przywódczynię
i zjednoczyli się, by ją chronić.
Wspólnie musimy zapewnić, by jej rodzina mogła
w spokoju mieszkać na swojej ziemi do czasu,
aż sąd podejmie ostateczną decyzję.
Wezwij władze Peru, by ochroniły Maximę przed
przemocą i zastraszaniem.
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Pokaż Máximie,
że ją wspierasz

Wezwij Ministra, by ochronił Maximę przed napaściami
i zastraszaniem.

Daj Máximie znać, że apelujesz o zapewnienie ochrony dla niej
samej i jej rodziny.
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