
Recebemos com indignação as notícias que chegam ao Brasil sobre as violências perpetradas pelas
forças de segurança colombianas contra os atos democráticos que levam à rua milhares de colombianas
e colombianos contra a Reforma Tributária apresentada pelo Presidente Iván Duque.

As notícias e relatórios de organizações de direitos humanos já indicam mais de 30 mortos, 10
desaparecidos e cerca de 1000 feridos, após o uso desproporcional de força contra as manifestações em
Cali, Bogotá e outras cidades colombianas. As denúncias de casos de violência sexual, detenções
arbitrárias e perseguição a defensores de direitos humanos são gravíssimas.

Alertamos que de maneira semelhante ao Brasil e demais países da região, as condições de vida do povo
colombiano também tem piorado: ataques às pensões, ao salário mínimo e reformas sobre os direitos
trabalhistas são colocados em curso como resposta das classes dominantes para a crise do sistema
capitalista, buscando a manutenção de seus lucros através de um maior grau de repressão e exploração
sobre os trabalhadores. Totalizando mais de 70 mil mortes pela Covid-19, a prioridade do governo
Duque segue sendo a privatização dos serviços de saúde e serviços funerários.

Os recuos do governo, com a retirada de pontos do projeto de lei e a queda do Ministro da Fazenda,
mostram que a manifestação popular tem força e é a única saída para deter mais essa investida de
Duque contra os direitos do povo colombiano. O uso de força de forma autoritária, nos faz lembrar da
longa trajetória de ditaduras e violações de direitos humanos que marcam a nossa América Latina -
época em que, de igual maneira, a truculência do estado era utilizada contra o povo para a manutenção
da subserviência frente aos interesses das grandes empresas capitalistas e do imperialismo
estadunidense. 

Não nos calaremos frente aos abusos, a violência e a precarização das condições de vida do povo
colombiano, nosso povo irmão. Expressamos aqui a solidariedade da Juventude Brasileira aos milhares
de jovens, estudantes, trabalhadores e trabalhadoras que ocupam as ruas na Colômbia para mostrar que
o povo Latino Americano resiste e não se curva frente a agenda neoliberal. Reiteramos que a superação
da dupla crise, econômica e sanitária, só será possível através de uma alternativa construída pelo povo e
para o povo. 

Reforçamos ainda o nosso compromisso com a democracia na Colômbia e em todo o mundo e nos
somamos ao apelo pela libertação imediata dos presos políticos. Já são dezenas de cidadãos
desaparecidos ou presos por exercer seu direito legítimo de manifestação política. Basta de exploração,
opressão e violência sobre os povos de todo o mundo!
 

¡Venceremos!

CARTA DE SOLIDARIEDADE DA JUVENTUDE BRASILEIRA À
JUVENTUDE COLOMBIANA

JPT - JUVENTUDE DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
UJC - UNIÃO DA JUVENTUDE COMUNISTA 
UJS - UNIÃO DA JUVENTUDE SOCIALISTA
AFRONTE! 
LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE
RUA - JUVENTUDE ANTICAPITALISTA
REBELDIA - JUVENTUDE DA REVOLUÇÃO SOCIALISTA
MOVIMENTO JUNTOS! 

ASSINAM ESTA
CARTA:


