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LASA condena atentado aos líderes sociais afro-
colombianos e insta o governo a defender os seus direitos  

Desde agosto passado, a Associação de Estudos latino-Americanos (LASA) manifestou a sua preocupação 
com o crescente número de ameaças e assassinatos de defensores dos direitos humanos na Colômbia, 
incluindo líderes sociais e comunitários e jornalistas.

Nesta oportunidade, a LASA expressa sua rejeição pelo atentado de que foram vítimas vários líderes 
sociais e defensores de direitos humanos do Cauca, dentre eles Carlos Rosero e França Márquez. 
Rosero é o fundador do Processo de Comunidades Negras (PCN), uma das maiores organizações afro-
colombianas do país; foi um dos vencedores, em 2006, do concurso da LASA “Otros Saberes”, que 
envolveu uma pesquisa colaborativa entre o âmbito acadêmico e da sociedade civil e uma publicação 
acadêmica; bem como coorganizador de um painel acadêmico no último congresso da LASA, em 
Barcelona, em 2018. Márquez é uma reconhecida líder afrocolombiana, vencedora, em 2015, do Prêmio 
Nacional de defesa dos direitos humanos na Colômbia, da organização sueca Diakonía, e, em abril de 
2018, do Prêmio Goldman do Meio Ambiente. Atualmente é membro do Conselho Nacional de Paz e 
Convivência, instância criada para acompanhar o cumprimento dos acordos de paz.

O fato ocorreu no sábado à tarde, dia 4 de maio, na zona rural de Santander de Quilichao, durante uma 
reunião de vários líderes da Associação dos Conselhos Comunitários do Norte de Cauca (ACONC), que 
preparava uma reunião com o governo para o dia 8 de maio, no âmbito da “Minga Nacional pela Vida, 
pelo Território, pela Democracia, pela Justiça e pela Paz”, um movimento social que articula forças 
sociais, étnicas, camponesas e populares de todo o país. Desta feita, ficaram feridos dois homens da 
Unidade Nacional de Proteção (UNP) ao repelir o ataque realizado com fuzis e granadas por parte de 
grupos armados ilegais.

A LASA condena o atentado e pediu mais uma vez ao governo colombiano que garanta a proteção dos 
líderes sociais para que os defensores de direitos humanos possam se reunir livremente e trabalhar por 
suas comunidades. Exige-se também uma investigação sobre os fatos e a punição dos responsáveis.
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Sobre a LASA

A Associação de Estudos Latino-Americanos (LASA), com mais de meio século de história, é a maior 
associação profissional do mundo, integrando indivíduos e instituições dedicados ao estudo da América 
Latina a partir de uma perspectiva multidisciplinar. Atualmente, a LASA conta com mais de 12.000 
membros em todo o mundo e tem uma seção especializada em temas da Colômbia.

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.


