
Em setembro, Quito tornou-se o principal 
palco de discussão das políticas migratórias 
na América do Sul. É neste contexto de ta-
manha importância - realização da 2ª Reu-
nião Geral Espaço Sem Fronteiras, III Jorna-
da Hemisférica sobre Políticas Migratórias e 
IX Conferência Sul-Americana de Migra-
ções, que apresentamos nossa quarta edi-
ção do Boletim.  

Nesta edição, objetivando trazer um pano-
rama do que aconteceu no Equador conta-
remos com artigos, notas e apresentações 
feitas na III Jornada Hemisférica sobre Polí-
ticas Migratórias. Teremos também uma 
entrevista com Lorena Escudero, Ministra de 
Migrações do Equador, falando entre ou-

tros assuntos, sobre o legado da IX Con-
ferência Sul Americana de Migrações, 
realizada no Equador.  

Lembramos mais uma vez que sua partici-
pação é fundamental para as próximas 
edições e só através dela, garantiremos 
que o Boletim traga matérias e artigos 
que forneçam um panorama atualizado 
sobre os acontecimentos dos diversos paí-
ses da América do Sul. 

Especiais agradecimentos a todos que 
contribuíram nesta edição: Aida Garcia 
Naranjo, Ana Rogéria Araújo, Carmen 
Torres, Ilda Conradi, Patricia Gainza,  
Paulo Illes, Lorena Escudero, Wendy Villa-
lobos.    
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Sob o lema: “Juntos por uma Cidadania Universal”, os mem-
bros da Articulação sul-americana Espaço Sem Fronteiras 
reuniram-se na cidade de Quito, Equador no contexto da III 
Jornada Hemisférica Sobre Políticas Migratórias e da IX 
Conferência Sul-Americana de Migrações. 

A reunião consistiu em uma jornada de um dia de trabalho, 
em que participaram 22 pessoas representantes de 20 or-
ganizações. A reunião tinha como objetivo principal o deba-
te entre os membros sobre os rumos do Espaço Sem Frontei-
ras, bem como estabelecer critérios e consensos sobre o a-
companhamento das políticas migratórias no continen-
te,  desde o continente até outras regiões onde atualmente 
vivem milhares de imigrantes sul-americanos. Neste sentido 
destacou-se a presença de Ivan Forero, do CEAR – Espanha, 
que como membro do Comitê Internacional do Fórum Social 
Mundial de Migrações, que ao falar do FSMM como um 
espaço de participação e de representação , não só das 
organizações ativas nos países de destino, mas também co-
mo em todo o processo migratório; ele lançou um desafio ao 
Espaço Sem Fronteiras no sentido de se ampliar os horizon-
tes de articulação, que inclua como aliados estratégicos, as 
redes asiáticas e africanas na busca de participação dos 
diversos atores da migração (migrantes, refugiados, emi-
grantes, nas suas  diversas formas de migrações força-
das),  o que possibilitaria uma agenda política no campo de 
cada  situação específica.  A partir deste diálogo, o Espaço 
Sem Fronteiras aceita como desafio a curto e médio prazo a 
promoção de níveis de associações de migrantes, assim co-
mo maiores níveis de protagonismo dos/das atores no pro-
cesso migratório que são os e as migrantes.  

Aida Garcia Naranjo, responsável pelo Programa de Gêne-
ro do Centro de Assessoria Laboral do Perú e representan-
te do ESF neste país, ressaltou durante a reunião, seis pontos 
fundamentais que seriam as estratégias a serem seguidas 
para que o ESF consiga ser de fato um espaço de diálogo e 
de fortalecimento das forças sociais no continente, as quais 
foram consensadas pelos membros: 

Estratégia de fortalecimento e de visibilização a médio e 
longo prazo, objetivando consolidar o ESF como referência 
civil da UNASUL. Propõe a institucionalização do ESF

(jurídica, legal).  

Estratégia de confluência com outras organizações e redes 
nacionais, com o fim de estabelecer um marco comum de 
agendas.  

Estratégia de incidência política, orientada a conquistar 
interlocução em nível governamental e dos/das atores da 
migração; consolidar um processo de construção de políticas 
públicas sobre migração para influir no espaço da UNASUL; 
contribuir para o estabelecimento de ações  de vigilância, ou 
seja, acompanhamento das políticas migratórias.  

Estratégias de ação, campanhas e mobilizações, partici-
pando ativamente nos eventos regionais e internacionais so-
bre migração: IV Fórum Social Mundial de Migrações – 
FSMM (Equador, 2010), Encontro sobre a Feminização da 
Migração (Senegal, 2010), X Conferência Sul-Americana 
de Migrações (Bolívia, 2010). Assim como participar na ela-
boração da Convenção Internacional sobre os direitos das e 
dos trabalhadores domésticos (cuidado global) que já é um 
processo avançado, liderado pelas Nações Unidas.  

Estratégia de sustentabilidade, via gestão de recursos, para 
garantir o trabalho do ESF, através de um projeto comum, 
acordos bilaterais entre os pontos focais, multilaterais, etc. 

Validação e sistematização de experiências e boas práti-
cas migratórias, destacando as boas práticas, tanto pelo 
ESF, como pelo Estado e pela sociedade civil.  

Além disto, o ESF apresentará carta ao Comitê Internacional 
do Fórum Social Mundial de Migrações solicitando ser mem-
bro do mesmo, dado sua característica de aglutinador regio-
nal de organizações e pessoas que trabalham com o tema 
das migrações, bem como das organizações de imigrantes. 
Também se acordou na reunião que o ESF lutará conjunta-
mente com outras redes pela abertura de espaços de diálo-
go nas instâncias como OEA e Nações Unidas. No caso con-
creto da UNASUL implica posicionar o tema migratório, bem 
como enriquecer os processos de construção de política públi-
ca migratória. 

Neste sentido o espaço imediato de incidência política será a 
Conferência Sul-Americana sobre Migrações, a qual aconte-

Quito: um marco importante nos destinos do Espaço Sem Fronteiras  
2ª Reunião Geral Espaço Sem Fronteiras 
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cerá na Bolívia, em 2010.  

 

A UNASUL como espaço estratégico 

A UNASUL é a União das Nações Sul-
Americanas, um projeto de integração e 
cooperação em múltiplas áreas, entre os 
doze países independentes sul-
americanos: Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Equador, Guiana, 
Paraguai, Perú, Suriname, Uruguai e 
Venezuela. O tratado constitutivo se 
firmou em 23 de maio de 2008, na ci-
dade de Brasília, onde se estruturou e 
oficializou a Organização. Tem como 
objetivo construir, de maneira participa-
tiva e por consenso, um espaço de inte-
gração e união cultural, social, econômi-
co e político entre seus integrantes, utili-
zando o diálogo político, as política 
sociais, a educação, a energia, a infra-
estrutura, as finanças e o meio ambiente, 
entre outros, para eliminar a desigual-
dade sócio-econômica, lograr a inclusão 
social, a participação cidadã e fortale-
cer a democracia. O Espaço Sem Fron-
teiras, encontra no Tratado da UNASUL 
as bases argumentativas para a constru-
ção de uma Agenda Social e de partici-
pação cidadã, com vista a construir uma 
cidadania sul-americana. Entre os objeti-
vos específicos do Tratado Constitutivo 
encontramos o reconhecimento da 
“participação cidadã através de meca-
nismos de interação e diálogo entre 
UNASUL e os diversos atores sociais na 
formação de políticas de integração sul-
americana” (p); Além disso é importante 
destacar que existe um compromisso 
para a consolidação de uma identidade 

sul-americana através do reconheci-
mento progressivo dos direitos aos 
nacionais de um Estado Membro resi-
dentes em qualquer dos outros Estados 
Membros, com o fim de alcançar uma 
cidadania sul-americana (i); a coope-
ração em matéria de migração, com 
um enfoque integral no respeito irres-
trito aos direitos humanos e laborais 
para a regularização migratória e a 
harmonização de políticas (k).  

 

Migração na UNASUL.  

A América do Sul tem atualmente, mais 
de 30 milhões de migrantes. Segundo 
a declaração do Diretor do Regime 
Consular da Bolívia ao Jornal “O Co-
mércio”, 70% dos bolivianos no exteri-
or, vivem de forma irregular. Atual-
mente, aproximadamente 2 milhões e 
duzentos mil bolivianos vivem fora de 
seu país, especialmente na Argentina, 
EUA, Brasil e Espanha. 

Do mesmo modo mais de dois milhões 
e quinhentos mil equatorianos vivem 
fora de seu país, inclusive algumas 
organizações dizem que são mais de 
três milhões e meio. Ao mesmo tempo a 
América do Sul enfrenta a migração 
intra-regional devido aos conflitos in-
ternos. Ao menos 3 milhões de colombi-
anos se encontram no Equador na qua-
lidade de refugiados e imigrantes. Por 
outro lado, segundo o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimen-
to, em 2010 haverá 188 milhões de 
migrantes internacionais, cerca de 
2,8% da população mundial. Em 
1960, essa cifra era de 74,1 milhões, 

equivalente a 2,7% do total de habi-
tantes, então. O Espaço Sem Fronteiras, 
quando chama para o debate sobre as 
migrações é incisivo em defender a 
flexibilidade das leis migratórias como 
meio para diminuir as barreiras ao ser 
humano. Defende a migração como um 
direito humano e o combate as desi-
gualdades como incentivo ao desenvol-
vimento das populações, onde a migra-
ção apareceria como uma opção e não 
como uma forma de sobrevivência. Nes-
te sentido o PNUD reforça estes argu-
mentos uma vez que afirma “Permitir a 
imigração, tanto entre países, como em 
seu interior, tem o potencial de aumen-
tar a liberdade das pessoas e melhorar 
a vida de milhões de habitantes”.  
 

Paulo Illes 
Coordenador Geral  
Centro de Apoio ao Migrante/SPM 
Secretaria Técnica do Espaço Sem Fron-
teiras 

 
 

 

Novos Membros 
A 2ª Reunião Geral do Espaço Sem Fronteiras foi marcada 
pela ampliação do quadro de membros da articulação. 

Organizações e redes nacionais da Argentina, Equador e 
Colômbia, que possuem grande relevância e forte atuação na 
defesa dos imigrantes e luta pelo respeito aos Direitos Huma-
nos solicitaram sua inclusão no quadro de membros. 

Damos as boas vindas aos novos companheiros, que possamos 
juntar-nos na luta por um mundo melhor. 

Em breve divulgaremos a lista atualizada de organizações 
membro do Espaço Sem Fronteiras. 

Estamos na web, visite-nos!  
http://espaciosinfronteras.wordpress.com/ 
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Em sua opinião qual foi o legado da IX 
Conferência Sul Americana Sobre Migra-
ções, realizada no Equador? 

LE: O encontro de 21 e 22 de setem-
bro passado foi absolutamente enri-
quecedor, não somente pela presença 
valiosa das delegações dos países 
irmãos sul-americanos mas também 
porque pudemos estabelecer um diálo-
go franco a partir de duas perspecti-
vas: uma visão humanista e universal 
dos direitos humanos e particularmente 
dos direitos das pessoas migrantes e 
outra que é fundamental, sobre a inte-
gração de nossa América do Sul atra-
vés da livre mobilidade dos cidadãos 
latino-americanos.  

Se consolidou em nossos países sul-
americanos uma visão que poderia ser 
considerada como contra- hegemônica, 
isto é, entender a pessoa migrante 
como o centro das políticas migrató-
rias, como sujeito de direitos e como 
um ator transnacional indispensável nos 
processos políticos, econômicos, sociais 
e culturais, tanto em nossos países, co-
mo nos países de destino.  

Além disso resgatou o fato de posicio-
nar este discurso nos diferentes fóruns 
a nível internacional, gerando sinergias 
e repúdios às políticas migratórias res-
tritivas que criminalizam a migração, 
c a s t i g a m  a  s o l i d a r i e d a d e 
das  sociedades de destino e, franca-
mente, geram regressão na concepção 
e na prática dos direitos humanos ao 

não considerar sua condição de univer-
sais.  

Por último, considero que foi vital para 
nossos países, ratificar a este espaço 
sul-americano, com um cenário propício 
para articular posições regionais em 
matéria de migração que servirá por 
sua vez para gerar um plano sul-
americano para as migrações, o que 
aspiramos se concretizar no marco da 
presidência pro-tempore que mantém 
o Equador.  

Em resumo, os países reunidos na Con-
ferência Sul-Americana sobre Migra-
ções, exortamos a se aprofundar no 
diálogo entre os países de origem, 
trânsito e destino das migrações, a fim 
de abordar o fato migratório de ma-
neira integral com um enfoque centra-
do no ser humano e no respeito aos 
seus direitos.  

 

 

 

 

Como você avalia a participação da 
Sociedade Civil no diálogo com os go-
vernos na construção de políticas migra-
tórias? 

LE: Se acreditamos na necessidade de 
ampliar o “canon” democrático, isto é 
fundamental. A revolução cidadão 
considera de importância vital dar um 
salto qualitativo,  desde a visão libe-

ral de democracia representativa até 
um modelo participativo em que os 
cidadãos e suas propostas se constitu-
em no ponto de partida para a formu-
lação de políticas públicas.  

Esta forma de entender a democracia, 
através de uma profunda discussão 
entre os diversos atores da sociedade, 
foi a base para contar com um novo 
marco constitucional em que se conce-
be o fato migratório desde uma pers-
pectiva integral. Desde a perspectiva 
da SENAMI, isto se aprofunda e tem 
sua concretização na construção do 
Plano de Desenvolvimento Humano 
para as Migrações, em cuja formula-
ção intervieram cidadãos e cidadãs 
equatorianos, tanto de dentro como 
fora do país. Neste processo de parti-
cipação esperamos que se discuta am-
plamente e conte com os aportes dos 
cidadãos que vivem no Equador e fora 
dele, a nova Lei de mobilidade e o 
Plano de Desenvolvimento Humano 
paras as Migrações 2010-2013.  

Neste novo ciclo pretendemos continuar 
fortalecendo os projetos da SENAMI 
com os insumos que nascem das reali-
dades migratórias, de cada indivíduo, 
de cada família transnacional, pois a 
realidade em que vivem, no contexto 
de seu cotidiano, enriquecerá qualquer 
perspectiva e ação desta Secretaria.  

 

Conte-nos um pouco sobre a experiência 
do Equador em políticas migratórias. 

LE: As responsabilidades e as tarefas 
que temos tido que enfrentar tem sido 
várias, entre estas destaco em primeiro 
lugar os esforços encaminhados para o 
fortalecimento do crescimento de polí-
ticas públicas, inclusivas e eficazes as-
sim como o estabelecimento de marcos 
normativos que garantam às pessoas 
condições de desenvolvimento humano 
suficientes para que a decisão de mi-
grar seja verdadeiramente voluntária.  

 

 

(Continua na página 5) 

Entrevista: Lorena Escudero  
A Ministra de Migrações do Equador, Lorena Escudero, concede esta entrevista ao Boletim Espaço Sem 
Fronteiras.  

Lorena Escudero 

“SE CONSOLIDOU EM 

NOSSOS PAÍSES SUL-

AMERICANOS UMA VISÃO 

QUE PODERIA SER 

CONSIDERADA COMO 

CONTRA- HEGEMÔNICA, 

ISTO É, ENTENDER A 

PESSOA MIGRANTE COMO 

O CENTRO DAS POLÍTICAS 

MIGRATÓRIAS, COMO 

SUJEITO DE DIREITOS” 
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(Continuação da página 4) 

 

Falamos por isso de nosso compromisso 
comum em defender o direito primário 
a não ter que migrar para se ter uma 
vida digna e plena.  

Além disto, temos trabalhado para 
assegurar para nossos cidadãos as 
condições para uma livre mobilidade, 
informada e segura, assim como para 
propiciar espaços de participação 
política, social, cultural e econômica 
nas sociedades de origem e destino, 
que garantam o exercício democrático 
e uma inclusão e integração plenas.  

Pontualmente, a SENAMI em 2008 
formulou uma política migratória inte-
gral de Estado, incluída no Plano Na-
cional de Desenvolvimento Humano 
para as migrações (2007-2010). Este 
instrumento contempla um conjunto de 
programas e projetos que contribuem 
ao cumprimento das metas estabeleci-
das no Plano Nacional de Desenvolvi-
mento do Governo da revolução cida-
dã, a partir das perspectivas mencio-
nadas anteriormente.  

Hoje, temos vários projetos, entre eles, 
as casas da SENAMI no exterior, que 
se propõem em ser as casas das políti-
cas públicas equatorianas, na Itália, 
Espanha, Estados Unidos e Venezuela. 
Através delas se busca proteger os 
direitos humanos das pessoas, mas 
também dinamizar a intervenção des-
de diversos pontos de vista da política 
pública equatoriana.  

Temos gerado ademais, condições se-
guras para o desenvolvimento dos e-
quatorianos através de importantes 
projetos conjuntos, de incentivos à pro-
dução, vínculos, de recuperação de 
capacidades, de geração de espaços 
de interculturalidade.  

Como disse algum teórico dos direitos 
humanos, “temos que levar a sério os 
direitos e dar novos conteúdos à estes 
direitos”. Por isso hoje nos encontramos 
trabalhando para gerar sinergias di-
ante da realidade migratória, buscan-
do que esta seja visível e priorize a 
construção de políticas públicas no 
Equador, tanto a nível de governo cen-

tral como dos governos locais.  

 

Como a Secretaria Nacional do Migrante 
apoiará a realização do IV Fórum Social 
Mundial de Migrações em Quito em 
2010? 

LE: Uma das prioridades do próximo 
ano será a de apoiar o IV Fórum Soci-
al Mundial de Migrações em Quito em 
2010, respeitando sua independência 
apoiaremos esta iniciativa, sobretudo 
por seu enfoque universalista e huma-
nista,  com o qual nos identificamos. 

Consideramos estes espaços como fun-
damentais no processo de discussão de 
nossas sociedades sobre a realidade 
migratória, para gerar sinergias que 
produzam verdadeiras trocas  sobre o 
tratamento da migração, colocando o 
ser humano migrante como sujeito de 
direitos, aproveitando as potencialida-
des do fato migratório e contribuindo 
para a integração de nossos povos.  

 

 

 

 

Você vê avanços em relação às políticas 
migratórias na UNASUL?  

LE: A UNASUL é um importante espaço 
de integração política, social, cultural, 
econômica e ambiental por isso tem 
muitos desafios para enfrentar no futu-

ro, sendo um destes o de fortalecer o 
tema migratório, particularmente com 
a harmonização das políticas públicas 
a respeito, nos países membros. Outro 
é o direito ao livre trânsito e residên-
cia no âmbito da UNASUL. Estes e ou-
tros temas, que são também parte da 
integração, são a agenda pendente 
que  temos que construir sob o amparo 
da Declaração de 21 e 22 de setem-
bro, que temos feito referência.  

Desejamos que as políticas migratórias 
a partir de uma visão de direitos hu-
manos e de livre mobilidade se consoli-
de no futuro.  

“A UNASUL É UM 

IMPORTANTE ESPAÇO DE 

INTEGRAÇÃO POLÍTICA, 

SOCIAL, CULTURAL, 

ECONÔMICA E AMBIENTAL 

POR ISSO TEM MUITOS 

DESAFIOS PARA 

ENFRENTAR NO FUTURO, 

SENDO UM DESTES O DE 

FORTALECER O TEMA 

MIGRATÓRIO” 

Ministra Lorena durante a abertura da IX CSM 
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Crise financeira e direitos humanos são temas centrais da III Jornada 

IX Conferência Sul-Americana de Migrações 
Em sua IX edição, a Conferência Sul-
Americana de Migrações reuniu, nos 
dias 21 e 22 de setembro, em Quito, 
representantes dos governos da região 
para tratar e encaminhar propostas 
conjuntas que fortaleçam políticas pú-
blicas eficazes para os (as) migrantes. 

Na agenda da IX Conferência, estive-

mas e práticas de acordo com os pilares 
internacionais, em especial o direito in-
ternacional dos Direitos Humanos, bem 
como incentivar processos de regulariza-
ção das pessoas migrantes e a plena 
integração das mesmas”. 

Numa avaliação geral, falta ainda uma 
abertura para participação da socieda-
de civil organizada - através de movi-
mentos, articulações, redes, entidades e 
organizações – nas edições das confe-
rências que tratam sobre migração, uma 
vez que são estes grupos e mobilizado-
res que conhecem profundamente a 
questão e que acompanham o assunto. 

 

Ana Rogéria Araújo 
Editora da Adital 

ram temas como crise econômica, novas 
medidas restritivas, termos de integra-
ção entre os países, criação de um es-
paço permanente de diálogo, posição 
unificada sobre a questão da migração, 
definição de termos, ampliação de con-
tatos com a sociedade civil para a cons-
trução conjunta de políticas públicas. 

O documento final, assinado por repre-
sentantes da Argentina, Bolívia, Brasil, 
Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, 
Peru, Uruguai e Venezuela, destacam a 
vontade dos países em garantir aos (às) 
migrantes os mesmos direitos desfruta-
dos por todos os cidadãos dos países 
de destino, baseados na coerência, i-
gualdade e não discriminação. 

Como resolução, a Conferência também 
decidiu “pedir aos países receptores da 
migração a adequar suas políticas, nor-

"Para los migrantes, la crisis no empezó el año pasado, sino 
desde el momento en que se tomó la decisión de migrar en 
búsqueda de algo mejor".  Oscar Chacón 

Entre os dias 17, 18 e 19 de setembro, Quito, capital do 
Equador, transformou-se num ponto de convergência de mui-
tos debates e discussões sobre um tema bastante relevante 
nos dias atuais: a migração. Mais de 500 especialistas, entre 
acadêmicos e representantes de organizações da sociedade 
civil de vários países reuniram-se na III Jornada Hemisférica 
sobre Políticas Migratórias. 

A segunda edição do evento esteve voltada para dois eixos 
centrais, sob os quais se desenvolveram painéis e grupos de 
trabalho ao longo dos dias: a crise financeira que vem afe-
tando os países e seus efeitos sobre a população migrante; e 
a respeitabilidade e cumprimento dos direitos humanos fren-
te aos novos desafios que propõem os processos migratórios. 

Numa das falas dos panelistas presentes no evento, Oscar 
Chacón, da Aliança Nacional de Comunidades Latino-
americanas e caribenhas, define bem o sentimento da crise 
que afeta as pessoas que precisam deixar seus países em 
busca de condições melhores de vida, quando não de sobre-
vivência mesmo. 

“Para os migrantes, a crise não começou no ano passado, e 
sim a partir do momento em que se tomou a decisão de mi-
grar em busca de algo melhor”, afirmou Chacón, acrescen-
tando que antes de analisar a crise também se faz necessá-
rio avaliar as crises anteriores que motivaram a migração. 
Partindo daí, outros fatores entraram em pauta como a redu-
ção das remessas enviadas aos países de origem.  

Pablo de la Vega, um dos organizadores da III Jornada, 
citou o fator direitos humanos com algo urgente e necessário 
a ser alcançado através do envolvimento de países de ori-
gem e recepção de migrantes. Vulnerabilidade, violação aos 

direitos básicos, falta de acesso à educação, à saúde, ao 
trabalho digno são temáticas que perpassam a aplicabilida-
de dos direitos humanos como direitos fundamentais a todo e 
a toda cidadã, indistintamente. 

Nesse complexo panorama, são mais de 200 milhões de mi-
grantes – dados oficiais da OIM – em todo o mundo que 
seguem, em sua maioria, desprotegidos, vítimas de xenofobi-
a e em situações vulneráveis. 

O encontro foi encerrado com a elaboração de um documen-
to final, com propostas que foram levadas para a IX Confe-
rência Sul Americana de Migrações, que começou no dia 21 
de setembro, reunindo representantes dos governos da Ar-
gentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, 
Peru, Uruguai e Venezuela. 

 

Ana Rogéria Araújo 
Editora da Adital 

IX CSM 
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A Participação do Espaço Sem Fronteiras na III Jornada Hemisférica Sobre 
Políticas Migratórias e na IX Conferência Sul-Americana de Migrações 

O Espaço Sem Fronteiras esteve ampla-
mente representado na III Jornada He-
misférica sobre Políticas Migratórias 
(JHPM) e na IX Conferência Sul Ameri-
cana de Migrações (CSM), ocorridos em 
Quito, em setembro deste ano. Em am-
bos participou ativamente, todos os 
dias, não apenas através da presença, 
mas também através da condução de 
exposições, oficinas e palestras. 

No dia 17/09, primeiro dia da III 
JHPM, esteve presente nos seguintes 
espaços: 

Mesa 1: Migração, trabalho doméstico 
e organização social dos cuidados, a-
través da exposição de Aida Garcia 
Naranjo Morales (Peru). Sua exposição 
(páginas 9 e 10 do boletim) apresentou 
uma análise da migração desde uma 
perspectiva de gênero.  

Mesa 2: A crise global desde a pers-
pectiva da sociedade civil, através da 
exposição de Luiz Bassegio (Grito dos 
Excluídos Continental, Brasil) e Patricia 
Gainza (REDES - Amigos de la Tierra -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIDHDD, Uruguai). A exposição de 
Bassegio ressaltou que os imigrantes 
não devem ser responsabilizados pela 
crise mundial. Patricia Gainza (páginas 
7 e 8 do boletim) destacou em sua 
exposição o papel que as empresas de  
agronegócios possuem no aumento dos 
deslocamentos humanos. 

Oficina 5: Movimentos sociais e migra-
ções internacionais, através da facilita-
ção de Paulo Illes, Wilbert Rivas 
(Centro de Apoio ao Migrante/SPM, 
Brasil) e Luiz Bassegio. A oficina trouxe 
entre outras contribuições, a idéia de 
que é vital para as organizações que 
trabalham no âmbito migratório, escu-
tar a voz dos migrantes, entendendo-
os como sujeitos ativos na tomada de 
decisões que incidirão no exercício de 
seus direitos.  

No dia 18/09, segundo dia da III 
JHPM, também esteve presente: 

Mesa 1: Políticas migratórias: Relação 
Estado - sociedade civil, através da 
exposição de Paulo Illes. Illes relatou 

que no Brasil os imigrantes alcançaram 
um reconhecimento por parte do go-
verno e citou como exemplo a Anistia 
recentemente conquistada. Destacou 
entretanto que a meta é que o livre 
trânsito e residência sejam alcançados 
não apenas nos países membros do 
MERCOSUL, mas também nos da UNA-
SUL. 

A IX Conferência Sul Americana de 
Migrações, encontro de discussão e 
deliberação governamental, pela pri-
meira vez abriu espaço para a partici-
pação da sociedade civil, demonstran-
do a percepção da importância do 
estabelecimento deste diálogo. Foi 
desta forma que Pablo de la Vega,  
Coordenador do Grupo de Trabalho 
sobre Migrações da Plataforma Intera-
mericana de Direitos Humanos, Demo-
cracia e Desenvolvimento (PIDHDD), 
Equador, no dia 22/09, em represen-
tação do Comitê Organizador Interna-
cional e do Comitê Nacional Coorde-
nador da III JHPM, leu a Declaração 
Final da III JHPM, ante as delegações 
oficiais e os demais participantes.  

O Espaço Sem Fronteiras também este-
ve presente na Evento Paralelo da IX 
CSM, o “Painel Sobre Experiências de 
Projetos Internacionais no Tema Mi-
gratório de co-participação Governos 
- Sociedade Civil”, através de apre-
sentação de Paulo Illes.  Este evento 
paralelo, contou com a presença de 
muitos representantes governamentais, 
que diversas vezes destacaram que 
enquanto no encontro oficial, falava-se 
de números, alí falava-se com o 
“coração”.  

 

Wendy Villalobos 
Centro de Apoio ao Migrante/SPM 
Relações Internacionais 
Espaço Sem Fronteiras 

Mesa “A crise global desde a perspectiva da 
sociedade civil” 

Mesa “Políticas migratórias: Relação Estado - 
sociedade civil” 

Evento Paralelo da IX CSM 

Da esquerda para a direita: Danielle 
Figueiredo (Sodireitos), Nina Quiroga 
(Projeto Trama) e Wendy Villalobos 
(Centro de Apoio ao Migrante/SPM). 

Da esquerda para a direita: Lilia Nùñez 
Cortijo, Jorge Mondaca.  
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O papel dos agronegócios na crise internacional e as migrações humanas*  
Patricia P. Gainza, REDES Amigos de la Tierra 

inclusive acima dos preços alcançados durante a primeira 
metade de 2008, no pior momento da crise. Em junho de 
2008, os preços dos alimentos básicos nos mercados inter-
nacionais alcançaram os níveis mais altos dos últimos 30 
anos. Segundo a FAO (2009)¹, na Ásia e América Latina e 
Caribe, entre 40 e 80% destes preço, permanecem uns 
25% acima do preço no período anterior à crise dos ali-
mentos. 

Paralelamente, os lucros das empresas transnacionais do 
agronegócio registraram níveis recordes em 2008. Foram 
as que enriqueceram com o aumento dos preços dos alimen-
tos (Monsanto: 108% mais lucros no último ano, tendo em 
vista o anterior, Cargill: aumento de 86%, Archer Daniels 
Midland: 67% a mais, Bunge: 77% de incremento e Syn-
genta: 25%.²  

Estas cifras nos levam ao fato, que já todos sabemos, o pro-
blema principal não é de disponibilidade de alimentos, mas 
sim de distribuição dos mesmos. A isto se soma o conjunto 
de políticas comerciais, subsídios, - de mercado e de crédito 
– que não estão favorecendo aos agricultores, mas  sim às 
grandes empresas, Tratados de Livre Comércio (TLCs) e 
Acordos de Associação (AdAs) negociados pelas costas dos 
povos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1996, também segundo dados da FAO, a quantidade 
de pessoas com fome no mundo era estimada em 800 mi-
lhões. Dez anos mais tarde, essa cifra se havia elevado a 
854 milhões de pessoas. Em um recente comunicado da a-
gência sobre um estudo que será publicado no próximo mês 
de outubro, hoje em dia existem 1.020 milhões de pessoas 
que não ingerem as calorias mínimas necessárias diárias: 

(Continua na página 9) 

A crise financeira internacional substituiu a verdadeira crise: 
a crise dos alimentos. A atual crise internacional é de caráter 
estrutural e portanto é uma crise da economia real (não só 
financeira) e indica que uma ampla parte dos setores indus-
triais – com exceção do setor farmacêutico e da biotecnolo-
gia – estão em declive já há várias décadas. Ao largo des-
tes anos as empresas multinacionais  tem continuado acumu-
lando grandes níveis de lucros, operando através dos TLCs 
ou “conquistando" novos territórios para extrair bens natu-
rais, novos projetos de inversão, novos “nichos” de mercado, 
privatização de serviços, reconstrução de zonas devastadas, 
etc., todas estas estratégias, na maioria das vezes, desenvol-
vidas nas economias periféricas. 

Por debaixo desta ampliação global do capital e suas estra-
tégias renovadas, igualmente as tendências se tem mantido 
sem mudanças. Com a diminuição do salário real e do ingres-
so médio das famílias, o corte do gasto público e a privati-
zação dos serviços públicos, a demanda agregada dos pro-
dutos também se reduz a largo prazo. Esta situação do capi-
tal global agrava a crise dos alimentos e especialmente no 
hemisfério sul do globo. O poder dos mercados de alimentos 
globais se impõe frente ao direito de milhões de pessoas, à 
uma alimentação apropriada, a isto se soma a destruição 
dos mercados locais nos fatores de produção (terra, semen-
tes, água e créditos).  

Todos estes fatores contribuem para o aumento das emigra-
ções  humanas involuntárias, desde o seu lugar de origem até 
as cidades e suas periferias. A informação sobre os níveis de 
produção global de alimentos indica que as quantidades 
produzidas são suficientes para garantir o abastecimento e a 
distribuição. A produção mundial de cereais em 2008 regis-
trou um nível recorde, enquanto que para 2009 se estima 
uma produção levemente inferior (3,4% menos), mas que 
igualmente seria a segunda maior colheita desde que se tem 
registro, com 2.208 milhões de toneladas. Paradoxalmente, 
os preços dos alimentos seguem muito elevados para o nível 
doméstico naqueles países que os produzem, em alguns casos 

Exposição de Patricia Gainza  

“O PODER DOS 

MERCADOS DE 

ALIMENTOS GLOBAIS 

SE IMPÕE FRENTE AO 

DIREITO DE MILHÕES DE 

PESSOAS, À UMA 

ALIMENTAÇÃO 

APROPRIADA” 
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uma sexta parte da humanidade. ³  

A crise financeira internacional não só esconde a crise real 
dos alimentos, senão que a agrava. A recessão tem como 
outro impacto imediato a redução das remessas dos tra-
balhadores aos seus países de origem, a qual afeta dire-
tamente o acesso aos serviços básicos das pessoas em suas 
localidades de origem, já que como sabemos, grande 
parte deste dinheiro está dirigido à economia doméstica. 4 

À crise global de alimentos se soma a utilização de gran-
des extensões dos territórios direcionados à produção de 
agrocombustíveis. Isto aprofundará o problema já que se 
disputa terras a produção de alimentos e a vegetação 
nativa. Também sucede que vários cultivos e outros tipos 
de produção (laticínios) estão sendo dispersados ou redu-
zidos à sua mínima expressão, atentando novamente con-
tra a Soberania dos Alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Soberania dos Alimentos é o direito das comunidades, 
povos e países de decidir suas próprias políticas agrope-
cuárias e alimentares, inclusive a proteção e regulação da 
produção e o comércio agropecuário nacional com vista a 
alcançar as metas de seguridade alimentar e sustentabili-
dade. A soberania alimentar supõe acesso seguro a ali-
mentos sadios e inócuos, práticas agropecuárias sustentá-
veis e diversificadas, e produção agrária de subsistência e 
em pequena escala. 5 

Depois da crise, os preços dos alimentos não baixaram. 
Por exemplo, o preço do arroz continua mais do dobro da 
média dos últimos dez anos, e os preços domésticos dos 
alimentos em muitos países em desenvolvimento não abai-
xam, inclusive em alguns casos estão subindo novamente 
como conseqüência do impacto da má safra  (excesso de 
chuvas ou secas entre outras manifestações de mudanças 
climáticas), mas também pela falta de crédito para a pro-
dução, a expulsão dos pequenos produtores e produtoras 

(Continuação da página 8) e camponeses de suas terras e a expansão avassalante do 
modelo de monocultura. Ao largo do nosso continente, sobram 
exemplos: no Brasil, aos bosques artificiais para a produção 
de madeira e a soja, se somam a produção massiva de cana 
de açúcar e o azeite de dendê; na Argentina, aos bosques 
artificiais para a produção de madeira, se soma o crescimento 
sem comparação do cultivo de soja que atualmente alcança 
75% dos locais cultiváveis do país; no Uruguai à praga de 
pinus e eucaliptos se soma a soja; no Paraguai o monocultivo 
por excelência também é a soja; e no caso da República Do-
minicana, o tomate industrial; na Colômbia, o dendê e os pinus 
e eucaliptos; o abacaxi na Costa Rica.  

 

¹ FAO. 2009. http://www.fao.org/news/story/es/item/28803/ icode/. 

[Consulta: 25 de agosto de 2009].  

²GRAIN (2008)Introdução a Crise Alimentar Global, Barcelona. Disponí-

vel em: http://www.noetmengiselmon.org/ IMG/pdf/Introducão 

a_Crise_Alimentar_Global.pdf  

³O comunicado de imprensa: “O estado da insegurança alimentar 

mundial”, emitido em 19 de junho passado, afirma que ‘Quase toda a 

população desnutrida do planeta vive em países em desenvolvimento. 

Na Ásia e no Pacífico se calcula que uns 642 milhões de pessoas sofrem 

fome crônica, 265 milhões na África subsaariana, 53 milhões na Améri-

ca Latina e no Caribe, 42 milhões na África do norte e Oriente médio e 

15 milhões nos países desenvolvidos’. Disponível em: http:// 

www.fao.org/news/story/es/item/20568/icode/. [Consulta: 25 de 

agosto de 2009].  

4 Revisando o caso emblemático de México, as remessas enviadas 

durante o terceiro trimestre de 2008 ficaram em menos de 6 bilhões 

de dólares, uma  queda de 6.5% com relação ao mesmo período de 

2007 (Gainza, 2007). Se considerarmos que as remessas representam 

15% do ingresso rural per capita, a exportação da força de trabalho se 

converteu em um dos maiores fatores da estabilidade econômica e 

social do país apesar da diminuição.  

5 Este conceito surge do movimento camponês internacional agrupado 

na Vía Campesina, no marco da Primeira Cúpula da Alimentação em 

1996.  

 

*Exposição realizada na III Jornada Hemisférica sobre Políticas Migra-
tórias no dia 17/09, Mesa 2: A crise global desde a sociedade civil. 
Exposição baseada no artigo “Los agronegocios: ¿una causa más de la 
migración de hombres y mujeres?”, de Patricia P. Gainza e Mariana 
Viera Cherro. 
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COMO OUTRO IMPACTO 

IMEDIATO A REDUÇÃO 

DAS REMESSAS DOS 

TRABALHADORES AOS 

SEUS PAÍSES DE ORIGEM, 

A QUAL AFETA 

DIRETAMENTE O ACESSO 

AOS SERVIÇOS BÁSICOS 

DAS PESSOAS EM SUAS 

LOCALIDADES DE 

ORIGEM” 
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A DIMENSÃO DE GÊNERO NA MIGRAÇÃO  

Uma das características mais notórias das migrações segue 
sendo sua feminização, tendo em conta que mais da metade 
das pessoas que emigram hoje, são mulheres, e que funda-
mentalmente se desenvolvem no sistema de sexo/gênero na 
condição de subordinação ao Modelo Patriarcal.  

As novas investigações de migrações desenvolvem uma me-
lhor maneira de entender o gênero e o patriarcado. As fon-
tes de informação sobre migração internacional são hetero-
gêneas e nenhuma logra captar a totalidade das múltiplas 
dimensões do fenômeno, uma delas a dimensão de gênero, 
limitando-se a variável quantitativa de sexo (número de 
homens, mulheres, migrantes), mas não ao gênero como cons-
trução social que organiza as relações entre homens e mu-
lheres, o gênero atravessa e condiciona todos os aspectos 
da vida social, configurando de maneira diferente as expe-
riências migratórias de cada sexo. A migração neste perío-
do desconhece a contribuição da mulher seja na economia, 
política ou na vida social.  

Enquanto que até os finais da década de setenta, o perfil 
típico do migrante era do trabalhador homem e em geral 
arrimo da família, aos princípios dos anos oitenta, um núme-
ro crescente de mulheres, tanto solteiras, como casadas, e 
com um nível de instrução mais elevado que o dos homens, 
começou a emigrar por sua conta, para ocupar postos de 
trabalhos em outros países. 

 

Migrações Internacionais Atuais Segundo Gênero 

Efeitos do capitalismo global: distância que separa países 
ricos de pobres: 2005. Entre 191 – 192 milhões de pessoas 
(95,2 de mulheres) vivem fora de seu país de origem (3% 
da população).  

Em 1960 as mulheres representavam já 46,6% do total dos 
migrantes internacionais, sendo as cifras este ano para a 
América Latina e o Caribe,de 45,3% e 44,7%, respectiva-
mente (Zlotnik, 2003). A partir de 1990, as mulheres latino-
americanas passaram a representar mais da metade do 
total de migrantes internacionais procedentes da região, 
alcançando 50,5% no ano de 2000. 

O estudo, análise e adequado desenho de políticas públicas 
de maneira científica e tecnológica, em relação à feminização 
da migração, traria a oportunidade de abertura a produção 
de modificações, promovendo novos papéis, novos espaços, 
novos interesses básicos e estratégicos, dentro da família e 
sociedade, novos enfoques e estratégias de intervenção, fle-
xibilizando a divisão sexual do trabalho e transformando os 
papéis, particularmente a subordinação e invisibilidade da 
mulher no sistema sexo/gênero. 

A migração analisada a partir de uma perspectiva de gêne-
ro, representa para as mulheres os seguintes aspectos positi-
vos: maior visibilidade qualitativa, estratégia de sustentabili-
dade e mobilidade social, mudanças nos acordos patriarcais, 
ator feminino como agente social, maior protagonismo, mulhe-
res que desejam proteger seus avanços, maior proporção de 
mulheres que migram sozinhas, maior autonomia e indepen-
dência, mudanças das tendências tradicionais, migrações la-
borais autônomas como principais provedoras, modificações 
de velhos papéis (dependência, subordinação, papel recep-
tor) para  autônomo, papel provedor, independência econô-
mica e facilidades, mudanças de  status social, melhores con-
dições de vida. As que lutam diariamente vêm adquirindo 
novas funções sociais, nova imagem, as receptoras também 
modificam seus papéis, ainda que a possibilidade de autono-
mia e alteração da ordem estabelecida seja mais difícil, re-
negociação do trabalho doméstico, funções, ingresso a espa-
ços sociais e ou produtivos e políticos antes proscritos, partici-
pação em instâncias de tomada de decisões.  

Os aspectos negativos são: homens perdendo espaços de 
decisão e buscando recuperá-los, mais lares a cargo das mu-
lheres, homens querendo recuperar status e privilégios 
“negativos”, mulheres ganhando espaços em papéis sociais e 
atividades públicas, sem capacidade de negociar responsabi-
lidades compartilhadas, conseqüências negativas dentro das 
sociedades nacionais, redução do espaço privado, falta de 
visibilidade e reconhecimento público, , salários inadequados, 
distribuição de papéis segundo gênero, mulheres com a mão 
de obra mais barata,  vulnerabilidade, vitimização e não 
reconhecimento como atores sociais, não se produzem mudan-
ças de padrão de gênero, perda de espaço social quando se 
obtém emprego doméstico, múltiplas discriminações, desigual-
dades de classe e etnia, precariedade, desprestígio social, 
discriminação triplicada, carga triplicada,etc. Em resumo se 
ganha em alguns aspectos e se perde em outros. 

 

RECOMENDAÇÕES  

“CUIDAR” DAS “CUIDADORAS”.  

Para as mulheres da América Latina e em particular no Peru, 
as três últimas décadas têm sido as décadas das feminiza-
ções: feminização da pobreza, feminização do trabalho no 
campo, feminização dos serviços domésticos e do cuidado em 
escala global e feminização das migrações: internacionais e 
internas.  

“A agora chamada feminização da mão de obra transnacio-
(Continua na página 11) 

Migração, Trabalho Doméstico e Organização Social dos Cuidados* 
Aída Garcia, Responsável do Programa de Gênero do Centro de Assessoria Laboral do Peru (CEDAL) 

Exposição de Aida Garcia Naranjo  
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nal” ou “feminização do setor terciário” se entende como a 
geração de um mercado transnacional de mão de obra com-
posto por redes de mulheres que desempenham serviços de 
trabalhos domésticos, cuidados pessoais, vendedoras ambu-
lantes, pessoal de bares ou restaurantes, etc. Este tipo de 
migração nos mostra a existência de circuitos transfronteiriza-
dos, estabelecendo-se assim uma cadeia transnacional de 
“cuidadoras”.  

Por tanto esta feminização das migrações não tem significado 
avanço no respeito aos direitos humanos das mulheres, com 
exceção de benefícios individuais, para algumas mulheres. 
Nas concepções culturais de nossa sociedade, as mulheres 
seguem sendo consideradas dependentes economicamente, e 
portanto sujeitas a um homem provedor, em que pese as sig-
nificativas mudanças de “padrão migratório” das mulheres, 
de associadas ao homem, para autônomas e independentes, 
sobretudo no Peru com uns 29% de mulheres ”chefes de famí-
lia”  

A feminização das correntes migratórias (52% no Peru, e 50-
% na América Latina) praticamente passou a ser sinônimo da 
crescente precarização da situação das trabalhadoras emi-
grantes, assim os países tanto expulsores como receptores se 
beneficiam perpetuando a ideologia machista e patriarcal 
em que as mulheres são provedoras de serviços vinculados a 
maternidade, aos cuidados e a reprodução social, limitando 
assim suas possibilidades de inserção e desenvolvimento em 
atividades produtivas. (Corona 2009) 

Um dos primeiros objetivos ao abordar o tema das mulheres, 
igualdade de gênero e migração, deve ser de que as políti-
cas dos países de origem e dos países receptores partam do 
reconhecimento de que a posição estrutural das mulheres se 
constrói, todavia, sobre relações desiguais baseadas nas di-
ferenças de gênero, classe, raça, etnia, posição que ocupa o 
país na ordem mundial e a construção de diferenças culturais. 

Então, se conseguimos analisar o fenômeno da migração ten-
do claro que a globalização da economia não atua separa-
damente dos sistemas de criação das desigualdades de gê-
nero, podemos visibilizar e atacar as conseqüências desiguais 
que a migração traz para homens e mulheres. 

Devemos analisar a situação de pobreza e posição (de su-
bordinada no sistema sexo/gênero) das mulheres, buscando 
incorporar nas análises, a formulação de políticas públicas 
(de pobreza), a aplicabilidade das ferramentas de análises 
de gênero, a sua prática cotidiana. 

A gestão e organização das cadeias transnacionais de cuida-
dos e serviços com “oferta e procura ordenada bilateralmen-
te”, poderia otimizar a migração circular das mulheres e a 
reunificação familiar, também nos países de origem e não 
somente no de destino. Isto se aplica no Peru para o caso de 
enfermeiras cujo destino é a Itália. Este exemplo poderia ser-
vir também como uma boa prática a se avaliar e validar. 
Devemos estender esta boa prática, às trabalhadoras do lar 
ou do trabalho doméstico.  

Devemos dizer não a reprodução e ao fortalecimento de um 
sistema patriarcal que, no contexto da feminização das mi-
grações, aprofunda ainda mais as assimetrias de gênero já 
existentes, e se traduz na continuidade da localização da 
mulher em trabalhos relacionados ao âmbito privado e ao 
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cuidado de outros, em condições de escravidão ou explora-
ção.  

Toda pessoa tem direito a um trabalho digno. Deve-se am-
pliar os canais para a migração regular reconhecendo sua 
própria escassez de mão de obra, e acomodar a procura 
dos migrantes que buscam desesperadamente as oportuni-
dades de emprego, em particular as trabalhadoras domés-
ticas, “organizando oferta e procura de serviços ordenada 
bilateralmente” 

Todos/as os trabalhadores migrantes têm direito a proteção 
da legislação laboral e deveriam ser capazes de exigir e 
solicitar reparação de qualquer transgressão, das quais são 
vítimas as mulheres, no âmbito privado.  

Devemos ratificar os acordos de Bruxelas/2007 em relação 
ao trabalho doméstico e as cadeias transnacionais de cuida-
do, pois neste aspecto não se avançou. Demonstrar a preo-
cupação pela inaceitável, muitas vezes desumanas, circuns-
tâncias dos trabalhadores/as domésticos/as e:  

1. Garantir que as leis laborais nacionais ofereçam plena 
proteção aos trabalhadores domésticos/as; 

2. Estabelecer um marco legal para apurar as denúncias, de 
forma rápida, com o direito a recurso apropriado;  

3. Apoio ao trabalho em curso da OIT para conseguir um 
consenso para a adoção de uma Convenção sobre os traba-
lhadores domésticos em 2011. (Bruxelas GFMM 2007); 

Finalmente, se requerem mais inovações neste ano de 2009, 
no programa da sociedade civil:  

1) Acordar um intercâmbio de Boas Práticas de Políticas 
Migratórias;  

2) A incorporação de contribuições construtivas de muitos 
atores da sociedade civil nacionais e regionais, as consultas 
em que participaram migrantes, as organizações não gover-
namentais, os sindicatos, e as organizações de “base confes-
sional” e sobretudo redes de migrantes, e de familiares de 
migrantes nos países de origem;  

3) A instalação e ou promoção de oficinas chamadas “vozes 
da região” para garantir perspectivas regionais e avanços 
nacionais; ter em conta, como impacta nos adolescentes a 
migração de seus pais? ou de suas mães no serviço domésti-
co, e;  

4) Manter a nova interface do Estado com representantes 
da sociedade civil também no fechamento do programa 
Atenas 2009 (continuando a boa prática de Manila 2008).  

A sociedade civil vem encontrando mais inovações com valor 
sólido e esperamos que se possa construir acordos e alian-
ças. 

 

* Exposição realizada na III Jornada Hemisférica sobre Polí-
ticas Migratórias, no dia 17/09, Mesa 1: Migração, tra-
balho doméstico e organização social dos cuidados. 



Declaração Final - III Jornada Hemisférica sobre Políticas Migratórias 

As organizações da sociedade civil da América latina, América do Norte e 
Caribe, convocadas na III Jornada Hemisférica sobre Políticas Migratórias, na 
cidade de Quito, Equador, nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2009, por 
motivo da IX Conferência Sul Americana sobre Migrações e em preparação 
ao IV Fórum Social Mundial das Migrações e ao III Fórum Global sobre Mi-
gração e Desenvolvimento, declaramos: 

1. Que assistimos a uma nova dinâmica migratória derivada da forma como 
se estruturou o capitalismo em escala planetária, que acentua as assimetrias 
entre países, aprofunda as desigualdades sociais e exacerba o êxodo massi-
vo de trabalhadores provenientes dos países do Sul. Esse fenômeno, que de-
semboca na atual crise multidimensional (financeira, de sobreprodução e ambiental), tem como pano de fundo o baratea-
mento dos custos trabalhistas do grosso da população mundial em benefício de uma pequena elite associada aos interesses 
das grandes corporações multinacionais e do capital financeiro-especulativo. 

2. Que, apesar de que esse êxodo massivo de trabalhadores incorpora, cada vez mais, novos perfis profissionais e científi-
cos, atinge especialmente a segmentos vulneráveis da população, que estão sendo obrigados a buscar em outras terras sua 
própria subsistência e a de suas famílias. O deslocamento imposto pelas migrações forçadas impacta com especial dureza às 
mulheres, às/aos jovens, às crianças e adolescentes, aos povos indígenas, comunidades rurais e comunidades afrodescenden-
tes. 

3. Que, sem desconhecer a contribuição que os migrantes fazem às suas famílias, comunidades e regiões de origem, é funda-
mental ressaltar que sua contribuição principal é feita às sociedades de destino e esta representa, por sua vez, uma grande 
sangria para as sociedades de origem, que não é compensada pelo fluxo de remessas, por maior que seja. É fundamental 
transcender a visão unilateral dominante acerca do vínculo entre migração e desenvolvimento que tenta invisibilizar a gran-
de contribuição dos/as migrantes aos países de chegada, bem como os significativos custos materiais e humanos implicados 
no fenômeno migratório. Isso, além de alimentar as práticas xenofóbicas e discriminatórias que predominam nos países de 
recepção, cerra a possibilidade de avançar às políticas de responsabilidade compartilhada e de cooperação para o desen-
volvimento, baseadas no princípio da reciprocidade. 

4. Que as remessas enviadas pelos/as migrantes a seus familiares em seus países de origem têm evitado um crescimento 
ainda maior dos índices de pobreza no hemisfério; no entanto, as remessas, por si mesmas, não têm sido, nem serão a chave 
para o desenvolvimento dos países de origem, como muitas vezes se afirma, enquanto não estejam em vigência novas políti-
cas de desenvolvimento integral de nossos povos. 

5. Que os Tratados de Livre Comércio (TLCs) subsidiam aos produtos agrícolas dos países mais desenvolvidos e propiciam a 
ruína de milhares de camponeses, com graves consequências em termos de soberania alimentar, promovendo ainda mais a 
escalada dos fluxos migratórios no continente. 

6. Que, como parte dos processos assimétricos de internacionalização da produção que prevalecem na atualidade, coman-
dados pelas grandes corporações transnacionais, emergem novas formas de exploração da força de trabalho que dão mar-
gem ao ressurgimento de economias de enclave no contexto latino-americano. Isso tem propiciado o desmantelamento e a 
reintegração dos aparelhos produtivos de nossos países, o surgimento de amplos contingentes da população submersos na 
esfera da informalidade e o consequente êxodo massivo de trabalhadores em condições desvantajosas e de alta vulnerabili-
dade. 

7. Que persiste a exclusão do tema migratório e de direitos humanos no Acordo de Associação entre a União Européia e a 
Comunidade Andina, onde se privilegia a livre circulação de capitais e mercadorias, enquanto se restringe a livre circulação 
de pessoas. O mesmo acontece com os TLCs promovidos pelos Estados Unidos com diversos países da região. 

8. Que há grandes e inegáveis avanços no reconhecimento normativo e na implementação de políticas públicas que garan-
tem os direitos dos/as migrantes e de suas famílias, em alguns países da América do Sul, os quais devem ser emulados e 
levados efetivamente à prática no conjunto de países latino-americanos, a fim de dar mostras de coerência na implementa-
ção de boas práticas que assegurem o gozo efetivo dos direitos humanos dos/as migrantes. 

9. Que é importante reconhecer a emergência de novas formas de organização dos/as migrantes e de suas famílias nos 
países de origem e de destino, bem como a conformação de novas redes de organizações da sociedade civil que lutam pe-
los direitos humanos, pela interculturalidade e pela participação política. 

10. Que, com o anúncio da instalação de bases militares dos Estados Unidos na Colômbia, o conflito armado interno ameaça 
estender-se em toda a região. É inegável que este conflito continua provocando o êxodo de milhões de pessoas dentro e 
fora desse país andino irmão, agregando às filas dos/as migrantes econômicos milhões de pessoas deslocadas, refugiadas e 
solicitantes de asilo, dando lugar a uma crise humanitária e de direitos humanos de enormes proporções que não pode nem 
deve ser subestimada deixada sem atenção. 

11. Que na Europa, nos Estados Unidos e em outros países de destino são promovidas e implantadas políticas restritivas e 
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violatórias dos direitos humanos frente aos migrantes, o que está provocando a morte de milhares de pessoas que tentam 
ingressar nesses países, detenções massivas, deportações ilegais e a proliferação de formas de estigmatização, xenofobia e 
criminalização. Nesse marco, a militarização das fronteiras e a construção de muros são expressão de uma visão reducionista 
e míope do fenômeno que pretende reduzi-lo a um assunto de seguridade. A vergonhosa Diretiva européia de Retorno, a 
militarização da fronteira entre o México e os Estados Unidos e todas as formas de perseguição e criminalização dos/as 
migrantes se inscrevem nessa perspectiva. 

12. Que a crise global pela qual a humanidade atravessa evidencia o fracasso do paradigma capitalista neoliberal implan-
tado ao longo das últimas três décadas e meia, colocando em suspensão As ditas bondades do "livre mercado" como meca-
nismo por excelência para reduzir as assimetrias entre países, mitigar as desigualdades sociais e abrir uma avenida para o 
desenvolvimento de nossos povos. Diante da clara débâcle, é imperativo privilegiar o impulso a um novo modelo de desen-
volvimento integral e sustentável na região, que torne realidade nossos legítimos anseios de justiça e bem estar social. Com 
base no anterior, propomos e demandamos: 

1. Um novo diálogo político Norte-Sul e Sul-Sul em temas migratórios que situe os direitos humanos e o desenvolvimento no 
centro da agenda. Para esse diálogo, é imprescindível mudar a ênfase conferida às políticas migratórias dos países do Nor-
te, pautada no tema da segurança nacional, que atende antes de tudo aos efeitos do fenômeno, para concentrar a atenção 
no desenvolvimento dos países emissores e, dessa forma, atacar as causas de fundo da migração forçada. O diálogo deve 
ser realizado em espaços multilaterais que propiciem uma perspectiva de integração alternativa entre os países da América 
Latina, Estados Unidos e a União Européia. 

2. No marco desse diálogo, resulta imperativa a participação ativa e propositiva da sociedade civil para a construção cole-
tiva de políticas públicas em matéria de migração e desenvolvimento. A participação efetiva da sociedade civil, o pleno 
gozo dos direitos e os enfoques diferenciais devem erigir-se eixos centrais para articular os debates sobre segurança, direi-
tos humanos (trabalhistas e cidadãos) e migrações, colocando a segurança dos migrantes no epicentro das políticas. 

3. Chamamos aos governos da América Latina e Caribe a manter uma posição digna e firme em torno à exigência de res-
peito aos direitos fundamentais dos/as migrantes na Europa e nos Estados Unidos. Em particular, urgimos aos governos lati-
no-americanos a estar alertas e não avalizar a proposta dos países do Norte - Global -que, certamente, será proposta du-
rante o III Fórum Global sobre Migração e Desenvolvimento, em Atenas, Grécia-, no sentido de impor os programas de em-
prego temporário como eixo da política migratória. A experiência internacional demonstra que esse tipo de programas vio-
lenta os direitos trabalhistas dos/as trabalhadores migrantes e fomentam formas de servidão que nada têm a ver com as 
mais elementares normas de livre mobilidade humana. No melhor dos casos, esse tipo de programas responde a interesses e 
necessidades parciais do mercado do país de destino, com o risco de justificar uma nova onda de criminalização para os que 
não possam aceder a esse tipo de programas. 

4. Convocamos a todas as organizações e redes a continuar levantando as bandeiras de abertura de fronteiras, cidadania 
universal e interculturalidade como referentes para construir uma política de mobilidade humana com visão de longo prazo, 
e as convidamos a participar ativamente no Fórum Social Mundial das Migrações, enquanto cenário idôneo de diálogo políti-
co encaminhado a tornar realidade os direitos dos/das migrantes e de suas famílias. Os convocamos a manter com renovada 
energia nossa exigência de ver e tratar as pessoas migrantes a partir de sua identidade básica de seres humanos portado-
res de direitos inalienáveis, universais e indivisíveis, e a reafirmar que as leis nacionais de imigração e sobre pessoas migran-
tes devem estar plenamente identificadas com este princípio. 

5. Em similar teor, convocamos aos governos da região que defenderam esse princípio e elevaram à categoria constitucional, 
a que o implementem em todas as suas políticas e práticas e que estas sejam acompanhadas de mecanismos de verificação e 
seguimento que assegurem passar do formalismo das normas à cristalização efetiva dos direitos humanos dos/as migrantes e 
de suas famílias. 

6. Instamos à comunidade internacional a apoiar a convocatória de uma Conferência Humanitária e de Direitos Humanos em 
torno às/aos deslocados e refugiados na Região Andina, como um cenário para tornar visível e buscar saídas à crise humani-
tária que o conflito armado interno da Colômbia provoca. 

7. Chamamos a todas as organizações e redes de migrantes a condenar o golpe de Estado em Honduras, a exigir a imedia-
ta restauração da democracia nesse país irmão e a expressar toda nossa solidariedade à resistência do povo hondurenho. 

8. Valorizamos e apoiamos o surgimento de novas organizações e redes, com destacadas lideranças femininas que reafir-
mam às mulheres migrantes em seu protagonismo como sujeitas e lutadoras sociais que promovem seus direitos e os dos/as 
demais. 

9. Rechaçamos energicamente a aprovação, pelo Senado italiano, da "lei de segurança" que tipifica como delito a entrada 
e a permanência irregular dos/as migrantes, violando expressamente as normas e os padrões internacionais de direitos hu-
manos, em particular, o Convênio Europeu para a proteção dos direitos humanos e seus Protocolos. 

10. Condenamos o processo de reformas à Lei de Estrangeiros da Espanha, cujo anteprojeto criminaliza aos/às migrantes em 
situação irregular; não cumpre a Convenção dos Direitos da Infância quando se trata às "crianças estrangeiras não acompa-
nhadas" -ante a apuração de certos delitos- com a mesma dureza e rigidez que aos adultos; converte o internamento em um 
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 instrumento repressivo e não em uma medida cautelar; e restringe o direito à reagrupação familiar, entre outros aspectos 
fundamentais. 

11. Condenamos também as ‘batidas’ policiais, as expulsões e as deportações sistemáticas, especialmente nos Estados Uni-
dos, que têm provocado uma dramática situação devido à separação de padres e mães imigrantes e filhos/as que possuem 
a nacionalidade estadunidense. Da mesma forma, queremos expressar nossa profunda preocupação pela privatização dos 
centros de detenção dos/das migrantes em situação irregular. 

12. Instamos a promover uma aliança com as Instituições Nacionais de Direitos Humanos de maneira a impulsionar e fortale-
cer o estabelecimento de programas de defensoria especializados na promoção e na proteção dos direitos humanos dos-
/das migrantes e de suas famílias, entre outras iniciativas, nas sociedades de acolhida e nos países de trânsito, como os pro-
postos no Acordo de Defensoria adotado no "Primeiro Encontro de Defensoras e Defensores Públicos da Região Andina e da 
América Central para a Proteção e Promoção dos Direitos Humanos das Pessoas em Mobilidade e de suas Famílias", realiza-
do no marco da III Jornada Hemisférica sobre Políticas Migratórias. 

13. Finalmente, reafirmamos a urgência de favorecer os processos genuínos de organização própria, empoderamento na 
titularidade de seus direitos, da autogestão de seu desenvolvimento e da inclusão nas sociedades de acolhida das popula-
ções migrantes e refugiadas. Todos são chamados respeitosamente a unir esforços para construir um mundo melhor e fazer 
do sujeito das migrações um cidadão universal devidamente habilitado para participar nos processos de tomada de decisão 
e de desenho de políticas públicas que atingem a vida dos/as migrantes e de suas famílias. 

 

Quito, 19 de setembro de 20091  

Comitê Organizador Internacional: 

Comisión Andina de Juristas (CAJ), Espaço Sem Fronteiras (ESF), Grito 

dos Excluídos Continental, Mesa de Trabajo sobre Migraciones Laborales del 

Ecuador (MTML), Migrants Rights International (MRI), National Alliance of Latin 

American and Caribbean Communities (NALACC), Plataforma Interamericana de 

Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), Red Andina de Migraciones 

(RAM), Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD), y Red Regional de 

Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) 
Delegações da sociedade civil de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, 
El Salvador, Espanha, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicarágua, 

Países Baixos, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai y Venezuela 
 

 

1Em representação do Comitê Organizador Internacional e do Comitê Nacional Coordenador da III JHPM, Pablo A. de la Vega M., Coordena-
dor do Grupo de Trabalho sobre Migrações da Plataforma Interamericana de Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento (PIDHDD), fez 
a leitura dessa Declaração Final ante as delegações oficiais e dos observadores participantes na IX Conferência Sul Americana sobre Migra-
ções, na cidade de Quito, em 22 de setembro de 2009.  

Encontro em Quito com o Coordenador da UNASUL 
Em Quito, a Secretaria Técnica do ESF 
reuniu-se com o Embaixador responsável 
pela coordenação pro tempore da UNA-
SUL, Emilio Izquierdo. 

A reunião objetivou principalmente co-
nhecer os planos na área de migração 
da presidência da UNASUL, atualmente 
a cargo do Equador e solicitar o envolvi-
mento do Espaço Sem Fronteiras neste 
sentido.  

Izquierdo destacou que foram criados os 
Conselhos de Defesa e Desenvolvimento 

Social e que até o final do ano mais 7 
Conselhos devem ser criados. 

Relatou também a intenção de que em 
breve seja realizado um encontro com 
a sociedade civil, objetivando que a 
mesma possa contribuir com suas expe-
riências. O Espaço Sem Fronteiras, en-
tre outras redes, deverá ser convidado, 
para contribuir para a construção de 
uma política migratória, no âmbito da 
UNASUL. 

Agradecemos a excelente recepção do 

embaixador e destacamos a impor-
tância de sua percepção, de que  a 
migração deve ser pensada dentro da 
UNASUL, espaço estratégico para a 
construção de uma política comum, 
rumo a uma cidadania sul-americana.  



E S P A Ç O  S E M  F R O N T E I R A S  

Espaço Sem Fronteiras (ESF) é uma articulação sul-americana de organiza-
ções que trabalham na promoção dos direitos humanos e defesa dos emigran-
tes, imigrantes e refugiados, lutando por sua integração, defendendo o direi-
to de uma cidadania universal. 
ESF tem como missão incidir politicamente nas instâncias de tomada de deci-
são da CAN (Comunidade Andina de Nações), do MERCOSUL (Mercado 
Comum do Sul) e da UNASUL (União das Nações Sul-Americanas) por um 
reconhecimento integral dos direitos trabalhistas, econômicos, sociais, cultu-
rais, ambientais, políticos e civis destes cidadãos assim como de  suas famílias.  
 

 

SECRETARIA TÉCNICA: Rua Cel. Morais, 377, Canindé, São Paulo/SP - Brasil brasil.esf@gmail.com 

 

AGENDA 

Paulo, Brasil) 

• Fórum Internacional da Sociedade 
Civil (FISC) - Espaço Sem Fronteiras 
participa com uma palestra sobre a 
inserção dos imigrantes no sistema de 
educação pública no Brasil  
(28/29/30 novembro- Belém, Brasil) 
 

• VI CONFINTEA – Conferência In-
ternacional de Educação de Adultos 
(01/04 dezembro - Belém, Brasil)  
 

• Encontro Internacional sobre Mi-
gração, Diversidade e Desenvolvimen-
to (Vaivén ‘09)  (30 novembro, 01/02 
dezembro - Montevidéu, Uruguai) 
 

• Civil Society Days of the 3rd 
Global Forum on Migration and De-
velopment (GFMD) (02/03 novem-
bro - Atenas, Grécia) 
 

• Lançamento de campanha da 
Fundación Instituto de la Mujer e 
OIM Chile a favor dos direitos das 
mulheres imigrantes “Con la integra-
ción todas y todos ganamos” (06 
novembro - Santiago, Chile - Acade-
mia Chilena de Ciências) 
 

• VI Encontro Internacional sobre 
Direitos Humanos, Segurança Pública 
e Enfrentamento ao Tráfico de Pes-
soas  (23/24/25 novembro - São 

• III  Forum do MERCOSUL Sobre 
Migrações e Direitos Civis (03/04 
dezembro - Paraguai -Bicameral del 
Congreso Nacional)  
 

• IV Marcha pela Integração dos 
Povos - Dia Internacional do Imi-
grante (13 dezembro - São Paulo, 
Brasil) 

Novidade 

CRIAÇÃO DE COMITÊ EDITORIAL DO BOLETIM 

 

A Secretaria Técnica convida a todos os interessados que se inscrevam 
para participar do Comitê Editorial do Boletim Espaço Sem Fronteiras. 

A criação do Comitê objetiva descentralizar as informações e garantir 
que sua publicação ocorra com base em diferentes experiências e con-
hecimentos, trazendo um panorama mais amplo e representativo da 
temática migratória e de Direitos Humanos na América do Sul e demais 
continentes. 

O Comitê terá como responsabilidades definir quais matérias e artigos 
serão publicados em cada edição, mudanças no conteúdo e formato do 
Boletim, assim como eventos e encontros destacados em sua agenda.  

Para inscrever-se envie um email para: brasil.esf@gmail.com 


