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“Gràcies a l’esforç que hem realitzat, com són denúncies davant les
instàncies legals, pronunciaments públics, manifestacions, fòrums, sobre
tot aquest procés de lluita, i això ha obligat al govern local a clausurar
temporalment una mina, que és una mina a cel obert i per això hem vist
els danys que ha ocasionat aquesta empresa minera”
ROBERTO ORTIZ

COMITÉ REGIONAL PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LA VIDA
Al Col·lectiu indígena Comité Regional para la Promoción y Defensa de la Vida de Chicomuselo, Chiapas (Mèxic),
per la seva lluita en defensa de la terra i els recursos naturals davant l’explotació de les empreses mineres
multinacionals. Una altra vegada, David s’enfronta a Goliat, ara a la selva de Chiapas.
El Comité Regional para la Promoción y Defensa de la Vida va néixer a principis de l’any 2008 quan comencen a registrar-se els efectes negatius
de l’explotació minera a la regió serra del municipi de Chicomuselo, on actualment hi ha 14 concessions atorgades a les empreses mineres per a
les activitats d’exploració i explotació.
Està integrat per promotors i promotores dels drets humans que des de l’any 1995 treballen a les parròquies de Comalapa i Chicomuselo, al
Comitè de drets humans “Oralia Morales” i “10 de enero” respectivament, iniciant la seva tasca des de l’àrea diocesana de drets humans
impulsada per Samuel Ruiz García, bisbe de la diòcesi de San Cristóbal de las Casas. Actualment està format per 23 membres, tots ells
promotors voluntaris, camperols, comerciants, mestresses de casa, conscients de la realitat que el sistema dominant els ha imposat i que estan
disposats a enfrontar-s’hi en benefici dels seus fills i posteriors generacions.
L’objectiu comú d’unificar les seves forces és aturar els danys que causen les empreses mineres i restablir la riquesa de la Mare Terra. Les seves
principals línies d’acció són: defensa de la terra i del territori; atenció al migrant; i defensa dels drets laborals.

