
 

                             AACCCCIIÓÓNN  UURRGGEENNTTEE::                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                            

NNUUEEVVOOSS  AATTAAQQUUEESS  CCOONNTTRRAA  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  DDEE  SSAANNTTAANNDDEERR  ((UUIISS))                                                

BBAAJJOO  EELL  BBEENNEEPPLLÁÁCCIITTOO  DDEELL  DDEEFFEENNSSOORR  RREEGGIIOONNAALL  DDEELL  PPUUEEBBLLOO  

  

DDeebbiiddoo  aa  llaass  aaggrreessiioonneess  yy  aammeennaazzaass  qquuee  vviieennee  rreecciibbiieennddoo  llaa  ccoommuunniiddaadd  uunniivveerrssiittaarriiaa  ddee  llaa  UUIISS  ppoorr  
ppaarrttee  ddeell  eessccuuaaddrróónn  mmóóvviill  aannttiiddiissttuurrbbiiooss  ((EESSMMAADD))  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  nnaacciioonnaall,,  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ssoocciiaalleess  
ddeeffeennssoorraass  ddee  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  aabbaajjoo  ffiirrmmaanntteess  ddeennuunncciiaammooss  aannttee  llaa  ccoommuunniiddaadd  nnaacciioonnaall  ee  
iinntteerrnnaacciioonnaall  llooss  ssiigguuiieenntteess  aassppeeccttooss::  

11..  LLooss  eessttuuddiiaanntteess,,  ttrraabbaajjaaddoorreess  yy  pprrooffeessoorreess  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  IInndduussttrriiaall  ddee  SSaannttaannddeerr  ((UUIISS))  ddeessddee  eell  

2211  ddee  jjuulliioo  ddeell  aaññoo  eenn  ccuurrssoo,,  vviieenneenn  ssiieennddoo  aammeennaazzaaddooss  yy  ggoollppeeaaddooss  ddee  mmaanneerraa  rreeiitteerraattiivvaa  ppoorr  llooss  

mmiieemmbbrrooss  ddeell  eessccuuaaddrróónn  mmóóvviill  aannttiiddiissttuurrbbiiooss  EESSMMAADD  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  iinnssttaallaaddoo  eenn  llaass  

rreessppeeccttiivvaass  ppoorrtteerrííaass  ddeell  ccaammppuuss  uunniivveerrssiittaarriioo  cceennttrraall  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  BBuuccaarraammaannggaa..  

22..  EEssttooss  hhoossttiiggaammiieennttooss  yy  aaggrreessiioonneess  ssiisstteemmááttiiccaass,,  hhaacceenn  ppaarrttee  ddeell  ccrruueennttoo  ppllaann  ddeell  ggoobbiieerrnnoo  nnaacciioonnaall  

ppaarraa  mmiilliittaarriizzaarr  llaass  ddiissttiinnttaass  pprrootteessttaass  ssoocciiaalleess  qquuee  ssee  vviieenneenn  rreeaalliizzaannddoo  eenn  llaass  uunniivveerrssiiddaaddeess  

ppúúbblliiccaass  ccoolloommbbiiaannaass,,  eenn  ccoonnttrraa  ddeell  nnuueevvoo  pprrooyyeeccttoo  ddee  rreeffoorrmmaa  ddee  llaa  LLeeyy  3300  ddee  11999922  ddee  eedduuccaacciióónn  

ssuuppeerriioorr..        

33..  EEll  ddííaa  vviieerrnneess  2211  ddee  ooccttuubbrree  eenn  hhoorraass  ddee  llaa  mmaaddrruuggaaddaa  ((22::1155  aamm)),,  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ddee  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee  

SSaalluudd  ddee  llaa  UUIISS  ffuueerroonn  vviiccttiimmaass  ddee  uunn  aattaaqquuee  ppeerrppeettuuaaddoo  ppoorr  mmiieemmbbrrooss  ddeell  eessccuuaaddrróónn  EESSMMAADD  ddee  llaa  

PPoolliiccííaa  nnaacciioonnaall,,  qquuiieenneess  iinnvvaaddeenn  ee  iirrrruummppeenn  aall  iinntteerriioorr  ddeell  ccaammppuuss  ddee  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee  SSaalluudd,,  vviioollaannddoo  

llaa  aauuttoonnoommííaa  uunniivveerrssiittaarriiaa,,  yy  llooss  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  ddee  llooss  eessttuuddiiaanntteess  qquuee  aallllíí  ssee  eennccoonnttrraabbaann  

aaccaammppaannddoo  ppaaccííffiiccaammeennttee  aall  iinntteerriioorr  ddee  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee  SSaalluudd..                      

44..  EEssttooss  hheecchhooss  vviioollaattoorriiooss  ssee  eejjeeccuuttaarroonn  bbaajjoo  llaa  mmiirraaddaa  yy  eell  ssiilleenncciioo  ddeell  ccuueessttiioonnaaddoo  DDeeffeennssoorr  RReeggiioonnaall  

ddeell  ppuueebblloo  eenn  SSaannttaannddeerr,,  DDiillmmaarr  OOrrttiizz  JJooyyaa,,  qquuiieenn  vviieennee  ttoommaannddoo  ppaarrttee  eenn  eell  ccoonnfflliiccttoo  hhuummaanniittaarriioo  

qquuee  aattrraavviieessaa  nnuueessttrraa  AALLMMAA  MMÁÁTTEERR..  YY  ccuuyyaass  aaccttuuaacciioonneess  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  mmiilliittaarriizzaacciióónn  ddee  llaa  pprrootteessttaa  

uunniivveerrssiittaarriiaa  ppoonneenn  ddee  mmaanniiffiieessttoo  ssuu  vveerrggoonnzzoossaa  ggeessttiióónn  ddeennttrroo  ddeell  MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo..  

  

PPOORR  LLAA  GGRRAAVVEEDDAADD  DDEE  LLOO  AANNTTEERRIIOORR  EEXXIIGGIIMMOOSS::    

..  QQuuee  eell  ggoobbiieerrnnoo  nnaacciioonnaall  ggaarraannttiiccee  eell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  pprrootteessttaa  ssoocciiaall  eenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  uunniivveerrssiiddaaddeess,,  

iinncclluuiiddaass  llaa  UUIISS,,  qquuee  ssee  eennccuueennttrraann  hhooyy  eenn  cceessee  aaccttiivviiddaaddeess  aaccaaddéémmiiccaass  yy  ppaarroo  iinnddeeffiinniiddoo..  

..  EEll  rreessppeettoo  aa  llaass  MMeeddiiddaass  CCaauutteellaarreess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerraammeerriiccaannaa  ddee  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  ((CCIIDDHH))  

qquuee  ppoosseeeenn  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ddee  llaa  UUIISS,,  yy  eell  SSiinnddiiccaattoo  ddee  TTrraabbaajjaaddoorreess  yy  eemmpplleeaaddooss  uunniivveerrssiittaarriiooss  
((SSIINNTTRRAAUUNNIICCOOLL  ssuubbddiirreeccttiivvaa  BBuuccaarraammaannggaa))    

..  LLaa  ddeessmmoovviilliizzaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  EEssccuuaaddrróónn  MMóóvviill  AAnnttiiddiissttuurrbbiiooss  ((EESSMMAADD))  ddee  nnuueessttrroo  ccaammppuuss  uunniivveerrssiittaarriioo..  

..  QQuuee  llaa  PPrrooccuurraadduurrííaa  GGeenneerraall  ddee  llaa  NNaacciióónn  iinnvveessttiigguuee  ee  iinn  iinnddaagguuee  llaass  aaccttuuaacciioonneess  ddeell  ppaassaaddoo  2211  ddee  

ooccttuubbrree  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  sseeññoorr  DDiillmmaarr  OOrrttiizz  JJooyyaa..    

  

CCoolleeccttiivvoo  IInnffoorrmmaattiivvoo  SSuussuurrrroo  ((UUIISS)),,  OObbsseerrvvaattoorriioo  EEssttuuddiiaannttiill  uunniivveerrssiittaarriioo  ((DDLLOOEEAA)),,  CCoorrppoorraacciióónn  
SSiillggaarráá,,  DDeelleeggaaddooss  UUnniivveerrssiittaarriiooss  mmeessaa  tteerrrriittoorriiaall  ddee  ggaarraannttííaass  ppaarraa  DDeeffeennssoorreess((aass))  

BBuuccaarraammaannggaa,,  CCoolloommbbiiaa..  OOccttuubbrree  2255  ddee  22001111                            


