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O Comitê Executivo da Associação de Estudos Latino-Americanos (LASA, da sigla em inglês) expressa
sua solidariedade para com o povo da Colômbia e sua profunda preocupação com a forma brutal com
que o governo colombiano tem respondido, desde 28 de abril, aos protestos sociais e manifestações
dos cidadãos, através do uso desproporcional da força por parte do Estado, especialmente o Esquadrão
Móvel Anti-Motim (Esmad, da sigla em espanhol). As violações dos direitos humanos, a morte de civis
em várias cidades da Colômbia e a militarização como resposta para manter a ordem pública, num
contexto de ressurgimento da pandemia da COVID-19, são fatos de extrema gravidade.
Exortamos urgentemente as autoridades a respeitar e proteger a mobilização pacífica de acordo com
a lei e os tratados internacionais em vigor. Reiteramos que o protesto pacífico é um direito humano
fundamental que deve ser respeitado e garantido pelo Estado e exercido livremente. O abuso da força
pública não pode ser justificado nem tolerado sob nenhuma circunstância e sob nenhum pretexto e,
em todos os casos, a integridade das pessoas e da vida humana deve ser respeitada.
Finalmente, instamos o governo nacional da Colômbia a ouvir os cidadãos em suas justas reivindicações,
a recuperar a confiança dos cidadãos em suas instituições e a buscar uma solução para a insatisfação
generalizada o quanto antes, em prol de um país que está tentando sobreviver a uma das crises mais
devastadoras da história recente.
Sobre a LASA
A Associação de Estudos Latino-Americanos (LASA) é a maior associação profissional do mundo composta
de indivíduos e instituições dedicados ao estudo da América Latina e do Caribe. A LASA conta atualmente
com mais de 12 000 membros em todo o mundo e um comitê que defende a liberdade acadêmica e o
respeito aos direitos humanos.
Se desejar entrevistar um membro do Conselho Executivo da LASA, você pode entrar em contato com
o escritório de comunicações da LASA pelo telefone (412) 648-7929 ou pelo e-mail lasa@lasaweb.org.
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