DECLARAÇÕES

A LASA pede para cessar a repressão e respeitar
as liberdades públicas na Nicarágua
Dezembro 2019

O Conselho Executivo da Associação de Estudos latino-Americanos (LASA) chama a cessar a repressão
e a respeitar as liberdades públicas e o direito ao protesto da população da Nicarágua. Insta também
para que se garanta a autonomia universitária e a segurança de alunos, professores e funcionários da
universidade, bem como que se permita uma investigação exaustiva e imparcial de todas as formas de
violência ocorridas desde abril de 2018.
A crise política e social vivida pela Nicarágua desde abril de 2018 piorou em 2019, e as violações dos
direitos dos nicaraguenses continuam. Das mais de 700 pessoas detidas desde o início da crise, a
maioria ainda está na prisão, e a sua segurança pessoal se encontra em risco.
Entre os presos políticos, encontram-se defensores de direitos humanos, estudantes, camponeses,
jornalistas, escritores e pessoas LGBTI+, entre outras. As universidades também se tornaram cada vez
mais espaços de repressão por parte do governo, restringindo não só a liberdade de expressão, de
organização e protesto da população da Nicarágua, mas também a liberdade de pensamento, pesquisa,
reflexão e posicionamento frente à realidade nacional.
Há vários meses assistimos na América Latina o surgimento de 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, Colômbia e, agora, Nicarágua.
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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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