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A LASA condena graves excessos no uso da força
no Chile, Equador e Haiti
Outubro 2019
Perante o crescimento da convulsão social em vários países da América Latina, a LASA expressa
sua condenação aos graves excessos no uso da força, particularmente no Chile, Equador e Haiti.
O chamado ao estado de emergência e os toques de recolher por parte dos estados do Equador e do
Chile têm resultado em prisões, feridos e até mesmo na morte de participantes do protesto, muitos
deles pertencentes aos grupos mais vulneráveis da sociedade, e também a movimentos estudantis e
comunidades educativas.
A LASA rejeita os eventos violentos causados pelo uso excessivo da força estatal, pois eles constituem
um grave atentado contra os direitos humanos da população civil e a autonomia universitária.
Da mesma forma, exorta os estados a evitar a criminalização e judicialização do protesto social,
respeitando a integridade física e a dignidade de pessoas que protestavam e a ouvir e atender de
maneira eficaz as demandas dos cidadãos em um ambiente democrático que respeite os direitos
humanos.
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Sobre a LASA
A Associação de Estudos Latino-Americanos (LASA) é a maior associação profissional do mundo
composta de indivíduos e instituições dedicadas ao estudo da América Latina. Com mais de 13.000
sócios, mais de 60% dos quais residindo fora dos Estados Unidos, a LASA é uma associação que reúne
especialistas de todas as disciplinas e profissões que dedicam-se ao estudo da América Latina em todo
o mundo. A missão da LASA é promover o debate intelectual, a pesquisa e o ensino sobre a América
Latina e Caribe e seus povos em todas as Américas, promover os interesses do seu quadro diversificado
de sócios e incentivar a participação cívica por meio do aumento de uma rede de relacionamentos e
debate público.
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 envie um e-mail para
lasa@lasaweb.org.
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