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LASA anuncia Força-Tarefa Anti-Assédio
Abril 2018

A LASA se posiciona contra todos os tipos de abuso de poder e impunidade, tanto nas esferas política e
acadêmica quanto pelas Américas. A LASA se compromete a oferecer um ambiente seguro e acolhedor
a todos os participantes, sem assédio baseado em idade, raça, etnia, origem nacional, religião, idioma,
orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, deficiência, condições de saúde, condição
socioeconômica, estado civil, estado doméstico ou parental (doravante, denominado simplesmente
“assédio”).
Para honrar este compromisso, o Comitê Executivo da LASA anuncia a nossa ForçaTarefa Anti-Assédio.
Essa iniciativa vem acompanhada de esforços no sentido de revisar a Política quanto a Assédio Sexual
e Ética a Política quanto à Ética no interior da LASA.
Impelidos pelos eventos recentes envolvendo queixas sérias e numerosas de assédio sexual por parte
de um ex-presidente da LASA, aproveitamos esta oportunidade para criar uma força-tarefa para
investigar diversas formas de assédio e clima hostil em conexão com o contexto maior do assédio
sexual. No processo de definição da ForçaTarefa, reconhecemos rapidamente que o assédio sexual é
parte integrante de estruturas, culturas e práticas mais amplas de dominação e desigualdade. Tendo
isso em vista, a nossa revisão deverá incluir um estudo sobre o assédio baseado em raça, etnia, classe,
sexualidade, cidadania e aptidão física, além do gênero, oferecendo uma resposta a ele.
Com este fim, a LASA designa uma Força-Tarefa Anti-Assédio encarregada do seguinte:
1. Coletar informações dos membros da LASA a respeito de:
a. Assédios sofridos no processo educativo e no trabalho profissional.
b. Assédios sofridos em eventos e espaços organizacionais da LASA (conferência anual, conferências
seccionais, comitês, Comitê Executivo e outras posições de liderança).
c. Soluções para eliminar o assédio e criar um clima de segurança e inclusão. Melhores práticas.
2. Relatório sobre os resultados.
3. Recomendar as melhores práticas e políticas específicas que deveriam ser adotadas pela LASA
enquanto organização. Este processo incluirá a consulta com especialistas e organizações profissionais
especializadas em assédio e questões climáticas.
A Força-Tarefa Anti-Assédio da LASA atuará a partir de agora até 24 de maio de 2019, quando fornecerá
os resultados e as recomendação no Congresso anual da LASA em Boston. Este processo será
acompanhado por uma série de discussões, oficinas e fóruns nas conferências anuais da LASA.
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Sobre a LASA
Com mais de meio século de hstória e já passando dos 12.000 membros, a Associação de Estudos
Latino-Americanos (LASA) é a maior associação profissional do mundo, unindo indivíduos e instituições
dedicados aos estudos da América Latina a partir de uma perspectiva multidisciplinar. A missão da
LASA é promover o debate intelectual, a pesquisa e o ensimanto sobre a América Latina, o Caribe e
seus povos; promover os interesses de seus membros e encorajar o engajamento cívico por meio do
networking e da troca de ideias.
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.
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