
 أوقفوا انتهاك حق شعب اإلكوادور في المقاومة! 
 

بحركة صحة    ( ومنطقة األنديز الفرعيةMSPLA)  وحركة   أمريكا الالتينيةبإقليم    (PHM)ة الشعوب  كة صح رتعبر كال من ح
، الحكومةفقد قامت  .  ةلنيوليبراليا  حكومة االكوادورالتي قامت به  عن القلق والرفض للعمل القمعي    ونيعبر  ،(PHM)  الشعوب

ات حركمن ال   ( بدعم CONAIE)  اتحاد قوميات السكان األصليين في اإلكوادور  والتعبئة من قبل  العام  اإلضرابرداً على إعالن  
سجنت بشكل غير قانوني قادة ومتظاهرين كما  .  بوحشية  ةالسلمي  المسيرات واالعتصامات  قامت بمهاجمة،  االجتماعية األخرى

أصيب بعضهم بجروح خطيرة.  وواستخدمت القوة العشوائية ضد المتظاهرين. وقد أدى ذلك إلى سقوط عشرات األشخاص  
فتح الطريق لمزيد  يو  الذي يلغي الضمانات الدستورية للشعبو  ، بحالة الطوارئ، أصدرت الحكومة مرسوماً  باإلضافة إلى ذلك

 من القمع.
 

الصحة العامة وأنظمة   :لتاليكما يتضح من ا فقر القطاعات في البالدرفض الناس للحكومة هو نتيجة لوضع ال يطاق بالنسبة أل
يعانون ٪ من السكان  40  -  ر المستقرةشطون اقتصاديا يواجهون البطالة والعمالة غيا٪ من السكان الن70  -  سيئةالتعليم في حالة  

المدقع   والفقر  الفقر  على    -من  المزمن  التغذية  سوء  األطفال  33يؤثر  من  و  -٪  واألغذية  الوقود  تكاليف  عناصر  الارتفاع 
ود استجابة أو سيطرة ، جريمة عامة ومنظمة( مع عدم وج، سرقةمأجورين  ة ، قتلانعدام األمن )جرائم قتل  -األخرى    يةاالستهالك 

 محدود للطبيعة. التدمير غير الاالستخراجية والصناعات وتسودها الخصخصة جامحة  اتسياس -لدولة ل
 

،  هذه ليست األسبابف  .من الواضح أن األزمة االجتماعية واالقتصادية والسياسية في البالد ليست نتيجة اإلضراب الوطني والتعبئة
تم فرضها في اإلكوادور وفي جميع ، وتدابير سياسية واقتصادية  عن هيكل اجتماعي غير عادل، والتي نتجت  بل هي النتائج

 من بين آخرين.  ينصندوق النقد والبنك الدولي مهو ون لسياساتهاها المنفذئالووك الوطنية ةبراالشركات عأنحاء المنطقة من قبل  
 

،  الوطنية  ةبراالمالية ع   ىصالتهم بالقوبسبب  و.  ةيالعالم  يةمالرأسالها  تتطبق الحكومات مثل اإلكوادور هذه السياسات التي وضع
 فإنهم يجعلون النخب االقتصادية تستفيد منهم. إنهم يحاولون تنفيذ هذه السياسات بالدم والنار في وجه المقاومة الشعبية. 

 
تجاهل المطالب الشعبية  إن مستقبل وصحة وحياة الناس في اإلكوادور على المحك. هذا هو السبب في أننا ندين الغطرسة و

  ، على الفور بأن يقوما    المحكمة الدستورية للبالدغييرمو السو وحكومته. نحث الجمعية التشريعية الوطنية و  النيوليبراليرئيس  لل
الرئيس الذي أصدره  السخيف    الطوارئ إلغاء مرسوم حالة  ب،  خولة لهمامالالقانونية والدستورية    السلطات  استخدام  عن طريق

األوالسو.  والقمعي    يليمينا من  بالردسيكون  الرئيس السو  مطالبة  المناسب    فضل  الوقت  وفي  ومسؤولة  جادة  على  بطريقة 
 االجتماعية. الحركات

 
السكان األصليين والعاملين والفالحين   نا منكوادور أصدقاءاإل خوضه في  ي، نعرب عن تضامننا التام مع النضال الذي  أخيًرا

السياسات وتجويع  السات  سياالتي انضمت إلى هذا النضال لوقف  الجماعات األخرى  والمعلمين والطالب والمهنيين الصحيين و

 .الحكومة اي تقوم بهتال الشعبيةغير لقومية وا غير

 

 .  2022يونيو  18

 .تنسيق منطقة دول األنديزلجنة  –( MSPLAق )يتنسلجنة 

 

 

 

 


