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Carta Aberta aos Estados Membros da Organização dos 

Estados Americanos (OEA) 

Desde as manifestações de 28 de abril deste ano, a Anistia Internacional tem monitorado 

constantemente a situação dos direitos humanos na Colômbia. Essas manifestações foram 

provocadas pelo descontentamento com a reforma tributária proposta pelo governo e 

rapidamente desencadeou protestos sobre as desigualdades estruturais econômicas e sociais, 

sobre a falta de cumprimento de algumas das disposições do Acordo de Paz e sobre o assassinato 

de líderes sociais e de defensores e defensoras dos direitos humanos, entre outras reclamações 

múltiplas. 

Após a investigação, análise e verificação rigorosa das evidências audiovisuais, a Anistia 

Internacional conclui que os policiais colombianos frequentemente usam força excessiva e 

desnecessária para controlar as manifestações. Além disso, a organização pode confirmar que 

esses policiais realizaram desaparecimentos e crimes de violência sexual que constituem 

tortura. Deve-se notar que esses crimes são não apenas violações dos direitos humanos, mas 

também constituem crimes de acordo com o direito internacional. Até o dia 28 de maio, 

organizações da sociedade civil colombianas estimavam que 43 pessoas já haviam perdido suas  

vidas nas mãos de policiais, enquanto outros 27 casos estão em processo de apuração, além de 

1.445 casos de detenções arbitrárias, 47 pessoas com lesões oculares, 22 casos de violência 

sexual e 106 casos de violência de gênero, entre outros. 

Além disso, uma linguagem estigmatizante foi usada contra manifestantes até pelo mais alto 

nível das autoridades colombianas e até o momento, não houve nenhuma condenação oficial 

por parte das autoridades sob jurisdição do Direito Internacional, das violações de direitos 

humanos e crimes cometidos por funcionários do Estado. Também deve ser observado que a 

Anistia Internacional advertiu explicitamente o presidente Iván Duque a garantir os direitos 

humanos no contexto dos protestos e permitir o escrutínio internacional das situações acima 

descritas. Por outro lado, 650 organizações da sociedade civil exigem que as autoridades 

colombianas deem o seu consentimento para que uma Comissão do Acordo Interamericano de 

Direitos Humanos (CIDH) visite o país e estabeleça um mecanismo de acompanhamento à luz da 

grave crise de direitos humanos que a Colômbia está enfrentando. 

Os Estados membros da OEA, em situações semelhantes às agora vividas pela Colômbia, ou seja, 

onde graves violações dos direitos humanos e crimes sob jurisdição do direito internacional 

estiveram no centro da resposta do estado às manifestações sociais, não só convocaram o 

Conselho Permanente para conhecer em primeira mão sobre a situação — inclusive solicitando 

à CIDH que apresente relatório como órgão regional especializado em direitos humanos — mas 

também criaram grupos de trabalho com o objetivo de aprofundar o conhecimento da situação 

e buscar soluções. Da mesma forma, a OEA, por meio de seu Secretário-Geral, fez apelos 

condenando tais situações, enquanto os Estados-Membros emitiram resoluções condenando a 

violência e a falta de proteção e garantia dos direitos humanos. A Anistia Internacional encontra 

o silêncio da OEA e de seus Estados membros sobre a situação na Colômbia até hoje 

desconcertante. 

https://www.youtube.com/watch?v=OnxFkldh6AY
https://twitter.com/tembloresong/status/1398441029595013124?s=24
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10149/Defensor-del-Pueblo-solicit%C3%B3-audiencia-y-entreg%C3%B3-a-CIDH-balance-sobre-la-situaci%C3%B3n-de-derechos-humanos-en-el-pa%C3%ADs-paro-nacional-Defensor%C3%ADa-CIDH.html
https://twitter.com/IvanDuque/status/1387623322805051393
https://twitter.com/IvanDuque/status/1387623322805051393
https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2341212021ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/en/documents/amr23/4100/2021/en/
https://www.oas.org/es/cidh/actividades/discursos/2018.10.19.asp
https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-078/19
http://scm.oas.org/doc_public/english/hist_19/cp41400e03.doc
http://scm.oas.org/doc_public/english/hist_19/cp41400e03.doc
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Levando em consideração que a OEA representa o forúm multilateral mais proeminente das 

Américas, a Anistia Internacional apela às autoridades dos seus Estados membros para que 

enviem todos os esforços possíveis para garantir que a atual crise de direitos humanos seja 

levada ao conhecimento deste fórum, a fim de adotar soluções que não apenas garantir o direito 

de reunião pacífica e liberdade de expressão, mas também contribuir para encontrar soluções 

para as demandas por direitos econômicos e sociais. A organização também acredita que as 

investigações das violações dos direitos humanos devem ser realizadas de maneira séria, 

completa e imparcial por autoridades independentes e julgados, se for caso disso, por tribunais 

civis comuns. 

A Anistia Internacional incita a OEA e seus Estados membros a condenar atos que envolvam 

violações de direitos humano e crimes sob jurisdição do Direito internacional cometidos por 

policiais, bem como desencoraja o uso de métodos e linguagem estigmatizantes pelas 

autoridades. Da mesma forma, pede que este fórum multilateral tome todas as medidas ao mais 

alto nível para que a CIDH tenha o consentimento das autoridades colombianas para realizar 

uma visita in loco ao país e, posteriormente, informar aos órgãos políticos da OEA. 

A comunidade internacional não pode ser um mero espectador face a graves violações dos 

direitos humanos e crimes de direito internacional, o princípio da responsabilidade 

compartilhada para garantir os direitos humanos exige que os países tomam uma atitude. A 

Anistia Internacional pressiona para que a OEA e os seus Estados membros a não permanecerem 

calados face a crise dos direitos humanos na Colômbia. 

 


