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Resum:
Des de l'AEP ens solidaritzem amb la causa de l'ACEU i demanem a les autoritats competents que donin ajut i suport a Diego Marín, en

tant ha sigut un lluitador ferm en la defensa dels drets dels i les estudiants, dels i les joves colombianes, i un demòcrata convençut dels

canvis que requereix el país sud-americà, motius pels quals és a dia d'avui perseguit i criminalitzat per l'autoritarisme, la repressió i els

enemics de la democràcia.
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A l'atenció del ministeri d'interior noruec
  
La Associació d'Estudiants Progressistes (AEP) certifica que:
  
Diego Fernando Marín Ríos, estudiant de La universitat Nacional de Colòmbia i actual representant
dels i les estudiants al Consell Superior d'aquesta institució, ha sigut membre actiu de la "Asociación
Colombiana de Estudiantes Universitarios" (ACEU) des de l'any 2000 i des de febrer del 2006 ha
format part del seu Comitè Executiu Nacional amb la responsabilitat de secretari d'organització, la
més alta responsabilitat de l'ACEU.
  
L'any 2004 va haver d'abandonar els seus estudis a la Universitat del Cauca degut a les amenaces
rebudes contra la seva vida i va haver de desplaçar-se a la ciutat de Bogotà, on va ingressar a la
Universitat Nacional al segon semestre de l'any 2005. A partir de llavors, ha sigut un membre cabdal
i gran activista de l'ACEU destacant-se en moltes de les activitats que s'han anat realitzant des de
llavors, sent l'última d'aquestes la Vaga General d'Estudiants entre febrer i juny de 2008. Això li ha
valgut ser considerat per part del govern colombià com un destorb i una molèstia quant a matèria
educativa i política universitària.
  
Durant aquest període de temps, ÁlDiego Marín Ríos, ha estat objecte permanent de persecucions i
amenaces contra la seva vida, destacant-se l'incident amb el President de Colòmbia, varo Uribe
Vélez el juny de 2007, quan aquest va assenyalar l'estudiant com a infiltrat, seguit d'un
desplegament desproporcionat dels mitjans de comunicació de masses del país amb l'objectiu de
desacreditar el dirigent estudiantil i l'ACEU.
  
Des de llavors també, les amenaces s'han incrementat i Diego Marín va haver de marxar
temporalment del país entre juny i octubre del 2008 amb el suport de l'OCLAE i la Universitat
Nacional. No obstant, a la seva tornada la seva situació de seguretat no va millorar i les amenaces
per part de grups vinculats al paramilitarisme com les "Águilas Negras" han anat en augment. És per
això que ha pres la decisió d'abandonar el país de forma definitiva amb l'objectiu de preservar la
seva vida davant la impossibilitat de continuar amb la seva tasca política a les universitats
colombianes, així com la seva vida personal i social en condicions de normalitat sense cap risc cap a
la seva persona i coneguts.
  
Per aquest motiu, i com a organització estudiantil germana i solidària radicada a Catalunya
(Espanya), l'AEP ens solidaritzem amb la causa de l'ACEU i demanem a les autoritats competents
que puguin donar-li ajut i suport, en tant ha sigut un lluitador ferm en la defensa dels drets dels i les
estudiants, dels i les joves colombianes, i un demòcrata convençut dels canvis que requereix el país
sud-americà, motius pels quals és a dia d'avui perseguit i criminalitzat per l'autoritarisme, la repressió
i els enemics de la democràcia.
  
Sempre atents i disposats a corroborar les informacions facilitades.
  
Gràcies per la seva atenció,
  
Associació d'Estudiants Progressistes
   
Til Statsministerens Kontor 
  
Fremskrittsvennlige Studenters Foreningen (Associació d'Estudiants Progressistes) i Katalonia,
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Spania, bekrefter at:
  
Diego Fernando Marín Ríos som er student ved Det Nasjonale Universitetet i Colombia og
stedfortreder av alle studenter på øvre rådforsamlingen i den samme institusjonen, har vært en aktiv
medlem i Den Colombianske Studentforeningen ("La Asociación Colombiana de Estudiantes
Universitarios" - ACEU) siden 2000. Fra februar i 2006 har han vært med på Den Nasjonale
Utførende Komiten (Comité Ejecutivo Nacional) som organisasjonen sin sekretær, som er den
høyeste ansvarligheten innen ACEU organisasjonen.
  
I 2004 hadde han nødt til å avbrytte studiene hans ved Universitet i Cauca på grunn av trussler mot
livet hans og måte flytte til Bogotá der han begynte på den nasjonale universitetet på andre semester
i 2005. Siden det skjedde har han vært en veldig aktiv medlem innen ACEU og har deltatt i mange av
de aktivitenene. Den siste av dem en stor student streik fra februartil juni i året. Dette har ført den
colombianske regjeringen til å vurdere ham som en heftelse og en forstyring når det
gjelderuniversitets sin politikk og utdanning.
  
I den perioden har Diego Marín Ríos vært objekt av konstant forfølgelse og har motatt flere trussler.
Det må utmerkes et ulykke i juni 2005 mot selvest president i Colombia, Álvaro Urible Vélez, som
peikte på Diego Marín som en "infiltrated" og det brettet ut en stor media bombardering med
hensikten til å snakke nedsettende om Diego Marín og ACEU.
  
Trusslene fortsatt å bli motatt av Diego Marín som eventuelt måte forlatte Colombia fra juni til oktober
i 2008 med støttelsen av OCLAE og Det Nasjonale Universitetet. Da han kom tilbake til landet, Diego
Marín sin sikkerhet ikke forbedret seg i det hele tatt. Han fikk trussler fra grupper som er linket til
paramilitarismen som f.eks. Águilas Negras. Den er grunnen for at Diego Marín har bestemt seg å
forlatte Colombia og forsvare livet hans framfor hans politisk arbeid på de colombianske
universitetene.
  
Slik, våres organisasjon - som er i samarbeid med ACEU - vil offre Diego Marín hjelpet han trenger.
Vi ber om at alle institusjoner som kan offre ham hjelp å gjøre det, for han har vært en kjemper for
alle studenter og ungdomm sine rettigheter.
  
Det er urettferdig at han er i dag forfølgt av autoritarismen, repressjonen og alle de som står imot
demokrati.
  
Vi er alltid klar for å bekrefte informasjonen.
  
Takk for hjelpet,
  
Fremskrittsvennlige Studenters Foreningen
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