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Bruxelas, 7 de junho de 2016 
 

Convocação à solidariedade – Resposta à Bridge International Academies em Uganda 

 
A Internacional da Educação (IE) condena veementemente a Bridge International Academies por suas 
acusações claramente falsas contra o pesquisador Curtis Riep, cidadão canadense. Essas acusações 
tiveram como resultado a detenção do Sr. Riep e sua condução à delegacia de Kyenjera, Kampala, para 
depor, na segunda-feira, 30 de maio de 2016. Na ocasião, o Sr. Riep encontrava-se em Uganda, fazendo 
uma pesquisa sobre a Bridge International Academies, em nome da IE. 

 
As acusações feitas pela Bridge tinham como objetivo manipular o sistema judicial penal de Uganda e 
desacreditar o Sr. Riep. Felizmente, as táticas da Bridge não surtiram efeito e se voltarão contra a própria 
empresa. 

 
A Bridge chegou ao ponto de publicar um anúncio pago de "PROCURA-SE" com uma foto do Sr. Riep na 
imprensa de Uganda no dia 24 de maio de 2016, como se a própria Bridge pudesse decidir a respeito de 
uma conduta criminosa. Isso é totalmente inaceitável. Também é inaceitável que a Bridge tenha feito 
tudo o que foi possível para que os meios de comunicação estivessem presentes quando o Sr. Riep 
chegou à delegacia de polícia para depor. 

 
Após uma investigação da polícia, o Sr. Riep foi declarado livre de todas as acusações. Deve ser ressaltado 
que os representantes da Bridge estavam presentes durante as primeiras fases da investigação, mas não 
quando o Sr. Riep foi declarado livre de acusações. 

 
No momento em que o Sr. Riep estava realizando a pesquisa, as autoridades de Uganda haviam 
bloqueado a expansão das atividades da Bridge porque a empresa não cumpria os requisitos 
legislativos aplicáveis às escolas.  

 

A Bridge demonstrou que teme a transparência de suas operações. Parece ter tanto medo que seja 
realizado um estudo sobre suas atividades que definiu como alvo um pesquisador que estava trabalhando 
de modo totalmente legítimo. Se esta ação da Bridge tinha como objetivo intimidar o Sr. Riep e a IE, 
fracassou. 

 
As ações da Bridge não condizem com uma organização que garante colocar os interesses dos(as) 
alunos(as) no centro de suas atividades. 

 Atenciosamente, 

  
Fred van Leeuwen 
Secretário geral 
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