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A LASA pede libertação imediata do acadêmico 
nicaraguense Oscar René Vargas

A LASA condena veementemente a detenção do proeminente acadêmico nicaraguense Oscar René 
Vargas e sua prisão na infame prisão de El Chipote, nos arredores de Manágua. Vargas, considerado 
o decano da sociologia nicaraguense, é um dos intelectuais de maior renome internacional do país.  
Ex-membro da LASA, ele é autor de 36 livros e coautor de outros 20 sobre história, economia, política e 
sociedade da Nicarágua, bem como vários livros sobre assuntos contemporâneos da América Central, 
América Latina e do mundo.  Além disso, publicou mais de 1.000 artigos e comentários.  Muitas de 
suas obras estão listadas em sua página profissional: https://oscarenevargas.com/.
 
O Dr. Vargas recebeu seu Ph.D da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM).  Foi professor 
em: Universidade Nacional Autônoma da Nicarágua; Universidade Centro-Americana; Universidade 
Politécnica da Nicarágua; e Universidade Nacional de Engenharia, entre outros. Entre suas muitas 
nomeações internacionais, o Dr. Vargas trabalhou com o Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF), a Organização Mundial da Saúde e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 
e atuou como conselheiro do presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2008-2009.
 
O Dr. Vargas iniciou sua vida política na década de 1960, participando da luta contra a ditadura de 
Somoza. Em 1967, ele escondeu Daniel Ortega da segurança do Estado de Somoza, salvando-o da 
prisão. Participou ao longo da década de 1970 da luta contra a ditadura.  De 1979 a 1990, serviu como 
conselheiro político do Diretório Nacional Sandinista de nove membros, o mais alto órgão de tomada 
de decisão do partido no poder. Ele rompeu com o governo Ortega, que havia retornado ao poder em 
2007, devido às suas violações dos procedimentos democráticos e seu histórico de abusos dos direitos 
humanos.
 
Vargas, de 77 anos, vivia exilado na Costa Rica desde 2018. Ele deixou o país depois de saber que o 
governo emitiu um mandado de prisão devido às suas críticas públicas ao regime de Ortega. Em 22 
de novembro de 2022, Vargas retornou à Nicarágua para ver sua irmã enferma; Dez minutos depois 
de chegar à casa dela, foi preso pelas autoridades governamentais. Ele deve ser acusado em 9 de 
dezembro por “conspirar para prejudicar a integridade nacional”, “provocação para cometer rebelião” 
e “propagação de notícias falsas” sob os decretos draconianos de segurança nacional do regime.

O Dr. Vargas está com a saúde debilitada. Ele passou recentemente por uma cirurgia cardíaca e 
tem um marcapasso instalado. Ele requer atenção médica constante. A LASA pede ao governo 
nicaraguense que liberte imediatamente o Dr. Vargas e, enquanto ele permanecer sob custódia, que 
seja transferido de El Chipote para prisão domiciliar e receba tratamento médico regular.
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A LASA emitiu anteriormente uma declaração sobre a terrível situação enfrentada pela comunidade 
acadêmica na Nicarágua, no contexto de uma repressão social mais ampla desde 2018, na qual o 
regime de Ortega procurou eliminar todas as fontes de oposição e dissidência. A LASA continua 
alarmada com a repressão em curso na Nicarágua e expressa sua grave preocupação à comunidade 
acadêmica internacional com a contínua violação da liberdade acadêmica e dos direitos humanos na 
Nicarágua.

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 e Caribe. A LASA conta 
atualmente com mais de 12 000 membros de todo o mundo, bem como com um comitê que defende 
a liberdade acadêmica e os 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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