
Apresentação	das	principais	recomendações	da	sociedade	civil	no	marco	de	
Cartagena+30.	Brasília,	2‐3	Dezembro	2014.	

	
As	organizações	da	sociedade	civil	da	região	agradecem	aos	Estados	e	ao	ACNUR	que,	através	
dos	processos	de	consulta	que	foram	realizados	no	marco	de	Cartagena+30,	nos	permitiram	a	
oportunidade	de	demonstrar	nossas	propostas	e	recomendações	para	fortalecer	o	direito	de	
asilo	 na	 nossa	 região.	 Consideramos	 fundamental	 o	 fortalecimento	 desses	 mecanismos	
tripartidos	 de	 observação	 e	 acompanhamento	 com	 a	 participação	 da	 sociedade	 civil,	
academia,	o	ACNUR		e	os	Estados,	reconhecendo	o	papel	central	dessas	alianças	na	luta	pelos	
direitos	das	pessoas	com	necessidade	de	proteção	internacional.		
	
Aproveitamos	nossa	intervenção	para	ressaltar	os	pontos	fundamentais	que	foram	discutidos	
e	 acordados	 pelas	 organizações	 da	 sociedade	 civil	 ao	 longo	 deste	 ano	 nas	 4	 sub‐regiões:	
Mercosul,	 Andina,	 Mesoamérica	 e	 Caribe.	 Tais	 pontos	 reúnem	 as	 recomendações	
fundamentais	que	consideramos	que	devem	ser	parte	da	agenda	de	proteção	dos	próximos	10	
anos	na	região:	
 Os	Estados	devem	fortalecer	 seu	compromisso	com	os	direitos	humanos	e	 compartilhar	

sua	responsabilidade	em	matéria	de	proteção	na	região.	
 Os	Estados	devem	garantir	uma	interpretação	progressiva	da	Convenção	sobre	o	Estatuto	

dos	 Refugiados	 de	 1951	 e	 seu	 Protocolo	 de	 1967,	 e	 incorporar	 e	 aplicar	 a	 definição	
ampliada	da	Declaração	de	Cartagena	nas	legislações	nacionais	dos	países	que	ainda	não	a	
tenham	 incorporado,	 oferecendo	 orientações	 para	 sua	 correta	 aplicação.	 Os	 Estados	
também	devem	ratificar	os	instrumentos	internacionais	sobre	o	Estatuto	dos	Apátridas	de	
1954	e	a	Convenção	para	a	Redução	dos	Casos	de	Apatridia	de	1961,	além	de	avançar	na	
harmonização	das	 legislações	nacionais	em	matéria	de	 asilo	 e	 apatridia,	 aumentando	os	
padrões	mínimos	de	proteção	da	região.			

 A	sociedade	civil	adverte	sobre	as	novas	tendências	de	deslocamento	na	região	causadas	
pelo	 crime	 organizado,	 gangues	 e	 quadrilhas,	 desastres	 naturais,	 megaprojetos,	 entre	
outros.	 Os	 Estados	 devem	 reconhecer	 o	 fenômeno	 do	 deslocamento	 forçado	 (interno	 e	
transnacional)	e	 criar	marcos	 legais	e	 institucionais	para	garantir	o	desenvolvimento	de	
programas	de	prevenção,	atenção	e	proteção	com	um	enfoque	de	direitos.	

 Os	 Estados	 devem	 estabelecer	métodos	 confiáveis	 de	 coleta	 e	 análise	 de	 dados	 sobre	 o	
deslocamento	 forçado,	 especialmente	 na	 Mesoamérica,	 os	 quais	 permitam	 conhecer	 as	
causas	 e	 identificar	 perfis	 e	 necessidades	 das	 vítimas,	 considerando	 a	 experiência	 da	
sociedade	civil	na	documentação	e	atenção	desses	casos.	

 Os	 Estados	 devem	 adotar	 de	 maneira	 urgente	 políticas	 migratórias	 respeitosas	 aos	
direitos	 humanos	 e	 transformar	 o	 enfoque	 de	 segurança	 nacional	 em	 um	 enfoque	 de	
segurança	 humana,	 no	 qual	 prevaleçam	 ações	 de	 prevenção,	 proteção	 e	 atenção	 às	
pessoas	solicitantes,	refugiadas,	deslocadas,	apátridas	e	migrantes.		

 Os	 Estados	 devem	 garantir	 que	 as	 áreas	 de	 fronteira	 sejam	 espaços	 de	 integração	 e	
respeito	 aos	 direitos	 humanos,	 tendo	 conta	 a	 vulnerabilidade	 das	 pessoas	 que	 as	
atravessam	todos	os	dias.	Mecanismos/protocolos	devem	ser	criados	para	a	identificação	
de	pessoas	 com	necessidade	de	proteção	 internacional	no	marco	dos	 fluxos	migratórios	
mistos,	 e	 para	 reforçar	 a	 presença	 das	 instituições	 governamentais	 encarregadas	 da	



proteção	nos	pontos	de	entrada,	 assim	como	 fornecer	 treinamentos	aos	 funcionários	do	
governo.	 Igualmente,	 deve	 ser	 garantida	 nas	 fronteiras	 e	 pontos	 de	 entrada	 a	 aplicação	
das	 salvaguardas	de	proteção	 tais	 como	o	princípio	de	não	devolução,	a	não	 sanção	por	
entrada	 irregular,	 a	 não	 discriminação	 e	 o	 direito	 a	 solicitar	 asilo.	 Mecanismos	
bifronteiriços	 tripartidos	devem	ser	 consolidados	para	 o	monitoramento	da	 situação	na	
fronteira.		

 Os	Estados	devem	cooperar	a	nível	regional	em	temas	de	proteção	e,	especificamente,	os	
Estados	do	Caribe	devem	garantir	mecanismos	que	assegurem	a	proteção	em	alto	mar	e	a	
facilitação	 de	 programas	 de	 reassentamento	 através	 de	 programas	 de	 translado	 que	
permitam	compartilhar	a	carga	entre	as	diferentes	ilhas.		

 Os	 Estados	 devem	 eliminar	 qualquer	 tipo	 de	 privação	 de	 liberdade	 ou	 detenção	 por	
motivos	 migratórios,	 especialmente	 nos	 casos	 dos	 solicitantes	 de	 asilo	 e	 de	 meninas,	
meninos	 e	 adolescentes	 migrantes,	 os	 quais	 em	 nenhuma	 circunstância	 devem	 ser	
privados	 de	 sua	 liberdade	 por	 questões	 migratórias.	 Devem	 ser	 desenvolvidas	 e	
implementadas	alternativas	à	detenção	que	respeitem	os	direitos	de	 liberdade,	 família	e	
asilo,	 e	 que	 permitam	 aos	migrantes	 e	 solicitantes	 da	 condição	 de	 refugiado	 residir	 na	
comunidade	 com	 liberdade	 de	 circulação,	 enquanto	 seu	 processo	 esteja	 em	 via	 de	
resolução.		

 Devem	 ser	 elaboradas	 e	 implementadas	 políticas	 públicas	 e	 protocolos	 em	 matéria	 de	
infância	 em	 especial	 às	 meninas,	 meninos	 e	 adolescentes	 não	 acompanhados	 e/ou	
separados,	vítimas	de	tráfico	de	pessoas	e	tráfico	ilícito	de	migrantes,	que	necessitem	de	
proteção	internacional,	envolvendo	as	autoridades	competentes	e	privilegiando	sempre	o	
interesse	 superior	 da	 criança	 e	 o	 princípio	 de	 reunificação	 familiar,	 assegurando	 o	
enfoque	 diferencial	 na	 atenção	 à	 essa	 população.	 Os	 Estados	 também	 devem	 assegurar	
que	todos	os	meninos	e	meninas	sejam	registrados	imediatamente	após	o	nascimento.		

 Apesar	da	maioria	dos	países	na	região	ter	alcançado	avanços	e	melhorias	na	legislação,	os	
Estados	 devem	 garantir	 procedimentos	 adequados	 para	 a	 determinação	 do	 status	 do	
refugiado	e	garantir	o	devido	processo,	respeitando	os	princípios	de	não	devolução	e	não	
discriminação.	 É	 necessário	 aplicar	 um	 enfoque	 diferenciado,	 tendo	 em	 conta	 as	
necessidades	específicas	associadas	à	idade,	gênero	e	diversidade.		

 Para	 alcançar	 soluções	 duradouras	 é	 necessário	 reforçar	 as	 políticas	 públicas	 sobre	
integração	 local	 e	 promover	 o	 restabelecimento	 da	 solidariedade	 em	 base	 ao	 Plano	 de	
Ação	 do	 México.	 Os	 Estados	 da	 região	 devem	 assumir	 o	 compromisso	 de	 garantir	 ao	
máximo	 os	 padrões	 de	 acesso	 aos	 direitos	 derivados	 da	 ratificação	 e	 adoção	 dos	
instrumentos	 internacionais,	 assim	 como	 garantir	 que	 a	 população	 sujeita	 à	 proteção	
internacional	 tenha	 acesso	 e	 se	 beneficie	 dos	 programas	 e	 subvenções	 estatais	 já	
estabelecidos	 (saúde,	 educação,	 emprego,	 vivenda,	 entre	 outros)	 em	 igualdade	 de	
condições	 com	 seus	 nacionais.	 Do	mesmo	modo,	 as	 políticas	 de	 integração	 local	 devem	
contemplar	a	singularidade	e	especificidade	das	necessidades	da	população	solicitante	e	
refugiada	 atendendo	 aos	 critérios	 de	 idade,	 gênero	 e	 diversidade.	 Para	 a	 concretização	
desse	 objetivo,	 os	 Estados	 devem	 destinar	 rubricas	 orçamentais	 para	 a	 atenção	 à	 essa	
população,	 tanto	 para	 programas	 de	 integração	 local	 como	 para	 programas	 de	
reassentamento.				



 É	fundamental	garantir	às	pessoas	solicitantes	de	asilo,	refugiadas	e	apátridas	o	acesso	a	
um	 documento	 de	 identidade	 que	 seja	 reconhecido	 a	 nível	 regional	 e	 que	 garanta	 o	
exercício	 dos	 direitos,	 a	 igualdade	 de	 oportunidades	 e	 a	 não	 discriminação,	
independentemente	 de	 sua	 condição.	 Igualmente	 os	 Estados	 devem	 facilitar	 o	 acesso	 à	
autorização	 de	 trabalho,	 residência	 permanente	 e	 naturalização	 a	 fim	 de	 alcançar	 a	
integração	local	e	o	exercício	dos	direitos	humanos	básicos.	

 Deve‐se	contemplar,	tanto	a	nível	nacional	como	regional,	o	acesso	efetivo	às	alternativas	
migratórias	para	pessoas	com	necessidade	de	proteção	internacional,	cumprindo	com	as	
salvaguardas	 de	 proteção	 (não	 devolução,	 não	 sanção	 e	 unidade	 familiar).	 Devem	 ser	
incorporados	nos	mecanismos	de	 integração	 regional,	 como	por	exemplo,	 o	Mercosul,	 o	
princípio	da	extraterritorialidade	do	Estatuto	do	Refugiado.		

 Deve‐se	distinguir	a	condição	de	refugiado	das	categorias	migratórias	internas,	como	já	é	
feito	 em	 alguns	 países	 da	 região,	 garantindo	 a	 não	 perda	 da	 condição	 de	 refugiado	 e	 a	
proteção	internacional	implicada,	independentemente	da	alternativa	migratória	pela	qual	
a	pessoa	opta	no	país	de	acolhimento.		

 Deve‐se	 garantir	 que	 um	 possível	 retorno/repatriação	 seja	 realizado	 dentro	 de	 um	
processo	informado,	voluntário,	seguro,	digno,	acompanhado	e	assistido,	e	sustentado	em	
uma	 síntese	 de	 informações	 advindas	 de	 diversas	 fontes	 (organizações	 internacionais,	
sociedade	civil,	imprensa,	visitas	prévias,	entre	outros)	sobre	as	condições	de	segurança	e	
as	possibilidades	de	reinserção	no	país	de	origem.	

 Os	Estados	devem	facilitar	às	vítimas	de	deslocamento	forçado	o	acesso	aos	processos	de	
atenção	e	reparação	integral	que	incluem	indenização,	restituição,	satisfação,	reabilitação	
e	garantias	de	não	repetição,	assim	como	o	direito	à	verdade	e	justiça,	 incluindo	aquelas	
pessoas	que	se	encontram	fora	do	seu	país	de	origem.		

 Os	Estados	devem	proteger	e	garantir	o	direito	à	nacionalidade	de	todas	as	pessoas	que	se	
encontram	sob	a	 jurisdição	de	um	Estado,	com	base	em	definições	de	nacionalidade	que	
não	 incluem	 conceitos	 indeterminados	 e	 evitando	 qualquer	 forma	 de	 discriminação	 e	
privação	 arbitrária	 da	 nacionalidade.	 Igualmente,	 deve‐se	 adotar	 legislações,	 políticas	
públicas	e	medidas	para	evitar	a	apatridia.			

	
A	co‐responsabilidade	para	o	êxito	de	uma	região	unida	na	defesa	dos	direitos	humanos	e	do	
direito	de	asilo,	é	um	processo	no	qual	continuaremos	avançando.	Portanto	acreditamos	que	é	
possível	 e	necessário	o	 fortalecimento	do	marco	 legal	de	asilo,	através	da	plena	vigência	da	
Declaração	de	Cartagena	como	instrumento	vinculante.		
	
Frente	 à	 implementação	 do	 Plano	 de	 Ação	 do	 Brasil,	 acreditamos	 que	 seja	 fundamental	 a	
criação	 de	 mecanismos	 de	 acompanhamento	 e	 monitoramento,	 a	 nível	 nacional	 e	 sub‐
regional,	 nos	 quais	 os	 governos,	 o	 ACNUR	 e	 a	 sociedade	 civil	 devem	 estar	 envolvidos.	
Confiamos	em	seu	compromisso	e	responsabilidade	para	que	essa	nova	Declaração	e	Plano	de	
Ação	se	traduzam	em	ações	e	mudanças	que	impactem	de	maneira	positiva	a	vida	das	pessoas	
que	precisam	de	proteção	na	região.		
	
Brasília,	3	de	Dezembro	de	2014.	



   
 
 
 

 


