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D E C L A R A Ç Õ E S

A LASA expressa a sua preocupação com a repressão 
estatal do movimento estudantil colombiano  

O Comitê Executivo da Associação de Estudos Latino-Americanos (LASA) expressa sua preocupação 
com a repressão contida na resposta do governo colombiano às mobilizações massivas e pacíficas de 
estudantes em todo o país em defesa da universidade pública. Como a maior associação profissional do 
mundo reunindo indivíduos e instituições dedicados aos estudos latino-americanos, a LASA promove 
a investigação e o ensino sobre a América Latina, o Caribe e suas populações, defendendo a liberdade 
acadêmica e o respeito aos direitos humanos. 

Desde o último 11 de outubro, estudantes de 32 universidades públicas e de outras tantas instituições 
técnicas da Colômbia iniciaram uma greve para exigir financiamento adequado à educação superior 
do país. Suas reivindicações buscam evitar a privatização da educação pública, sendo ela garantida 
pelo direito universal à educação. Por mais de seis semanas de greve, levaram-se a cabo diversas 
mobilizações massivas pacíficas em todas as cidades do país.

No início das manifestações, o governo da Colômbia convocou uma reunião com os reitores das 
universidades públicas, oferecendo-lhes um apoio que, apesar de representar apenas vinte e cinco 
por cento do exigido, foi aceito. Logo, o governo convocou os representantes estudantis e do corpo 
docente, mas apenas para pedir que acabassem com a greve. Por causa disso, a mobilização estudantil 
continuou, a qual foi respondida pelo governo com repressão. Com efeito, na semana do 8 de novembro, 
o corpo especial antimotins da polícia atacou manifestações pacíficas em Medellín, Pamplona, 
Popayán, Montería e Bogotá. Houve vários feridos e detidos. Por sua vez, foram denunciadas ameaças 
de desalojamento violento dos estudantes que estavam acampados em diversos câmpus do país.

O Comitê Executivo da LASA condena esses feitos de violência estatal que pretendem calar as 
reivindicações dos estudantes e a voz política de um movimento massivo e pacífico. Faz também um 
chamado ao governo nacional, no sentido de que prossiga com o diálogo estabelecido em 18 de novembro, 
a fim de colocar sobre a mesa as possíveis soluções de curto, médio e longo prazo à redução contínua 
do financiamento das universidades públicas. Finalmente, solicita às autoridades municipais e às forças 
policiais que respeitem o direito ao protesto e cessem o uso de violência que impede a discussão das 
medidas que poderiam resolver o problema da falta de recursos para a educação pública universitária.
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Sobre a LASA

A Associação de Estudos Latino-Americanos (LASA) é a maior associação profissional do mundo, integrando 
indivíduos e instituições dedicados ao estudo da América Latina. Atualmente, a LASA conta com mais de 
12.000 membros no mundo inteiro e tem uma seção especializada em temas relativos à Colômbia.

Se você deseja entrevistar um membro do Conselho Executivo da LASA, pode entrar em contato com o 
escritório de comunicações da LASA pelo telefone (412) 648-7929 ou lasa@lasaweb.org.


