DECLARAÇÕES

A LASA condena a violência do esquadrão móvel de choque
(ESMAD) contra movimento pacífico na Colômbia
Dezembro 2019

O Conselho Executivo da Associação de Estudos latino-Americanos (LASA) reprova a arbitrariedade e
condena a repressão empregada, bem como os atos de violência estatal, particularmente por parte do
esquadrão móvel de choque (Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD), que, com os funcionários do
governo, tentaram calar a voz política do movimento de massa pacífico no último dia 21 de novembro.
Igualmente solicitar que as autoridades competentes iniciem investigações rigorosas a fim de
determinar a responsabilidade tanto pelos atos de vandalismo como pelo abuso da força pública,
particularmente contra os estudantes que estiveram se manifestando nas universidades e em suas
proximidades, como aconteceu no dia da paralização.
No último dia 21 de novembro, estudantes, professores, sindicalistas, indígenas, afrodescendentes
e diferentes movimentos de mulheres incitaram a população a uma paralização nacional e a uma
passeata pacífica. Esta jornada colocou em evidência o descontentamento generalizado dos cidadãos
com um governo que não cumpriu os acordos do processo de paz e desconhece a memória histórica
e as vítimas. A resposta do governo do presidente Iván Duque foi repelir, estigmatizar e reprimir o
protesto enquanto convocava um diálogo nacional como recurso retórico.
Reiteramos que a manifestação pacífica é um direito humano fundamental que deve ser respeitado
e garantido pelo Estado e exercido livremente. O abuso da força pública não pode ser tolerado em
nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, e, em todos os casos, deve-se respeitar a integridade
pessoal e a vida humana.
Pedimos ao governo nacional da Colômbia que ouça os cidadãos em suas reivindicações justas e
busque uma solução para a insatisfação generalizada o mais breve possível, para o bem de um país
que tenta consolidar um processo de paz e reconciliação.
Há mais de dois meses temos visto, na América Latina, o surgimento de vários movimentos de protesto
que foram respondidos com violência por parte dos Estados, bem como o uso do medo e do terror para
justificar a militarização e a repressão policial diante da insatisfação social em países como Equador,
Chile, Haiti, Bolívia, Nicarágua e, agora, Colômbia.
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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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