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2ª Edição - Novo formato
lação possui.
Desta forma, artigos, matérias, notas, entrevistas, sugestões, serão todos bem
vindos, para que possamos
fazer deste boletim uma
construção coletiva.

Esta segunda edição do
Boletim Espaço Sem Fronteiras traz como novidade um
novo layout, que tem como
objetivo tornar a leitura
mais agradável, permitindo
sempre a interação de todos os interessados em contribuir na divulgação de
informações relevantes
para a promoção dos direitos humanos e defesa
dos imigrantes.
Para tal, sua publicação
ocorrerá simultaneamente
em espanhol e português,
visando facilitar o acesso
de todos, dado o caráter
sul-americano que a articu-

Este novo formato do boletim trará em todas as suas
edições uma Agenda, na
qual sempre publicaremos
as próximas atividades
relacionadas com a temática da migração. A participação do Espaço Sem Fronteiras nestas atividades é
de grande importância,
para que esteja presente
em relevantes fóruns de
discussão e decisão.
Também terão espaço matérias e notas sobre acontecimentos e conquistas recentes dos imigrantes na América do Sul, assim como da
atuação que o Espaço Sem
Fronteiras tem desenvolvido
na luta em defesa da inclusão dos imigrantes e da
construção de uma política
comum sul-americana.

Nesta edição contaremos
entre outros, com um artigo
de Aída Garcia, responsável pelo Programa de Gênero do Centro de Assessoria Laboral do Peru
(CEDAL), sobre a feminização das migrações; uma
entrevista com Luiz Bassegio, Secretário Executivo do
Grito dos Excluídos Continental, falando entre outros
assuntos, do impacto da
crise mundial sobre os trabalhadores e trabalhadoras imigrantes.
Lembramos mais uma vez
que sua participação é
fundamental para as próximas edições. Especiais agradecimentos a todos que
contribuíram nesta edição:
Aída García, Jorge Mondaca, Luiz Bassegio, Olga
María Perlas Suaña, Pablo
de la Vega, Paulo Illes,
Wendy Villalobos.
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de Migraciones del Obispado
de Neuquén, da Argentina e
o Centro Scalabriniano de
Estudos Migratórios, do Brasil.
Desta forma, o ESF passa a
ter 26 entidades associadas,
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POSSE DE PAULO ILLES - COMITÊ DE

Novos membros!
O Espaço Sem Fronteiras (ESF)
conta com três novos membros
que aderiram à Carta de Princípios desde a I Reunião ocorrida em dezembro de 2008: a
Pastoral de la Mobilidad Humana, da Bolívia; a Pastoral

Nesta edição:

um crescimento importante
para a representatividade da
articulação na América do
Sul.
Sejam bem-vindos!
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Entrevista: Luiz Bassegio
Secretário Executivo do Grito dos Excluídos Continental, Luiz Bassegio concede esta entrevista ao Boletim
Espaço Sem Fronteiras.
do desemprego, etc.
Os imigrantes não são um problema,
são a solução, principalmente em tempos de bonança, onde falta mão de
obra.
Mais do que nunca é necessária a solidariedade com eles e também apontar
quem são os verdadeiros culpados da
crise: os banqueiros, os especuladores,
as políticas neoliberais e as transnacionais.

“OS DIREITOS
HUMANOS DEVEM
ESTAR GARANTIDOS EM
TODAS AS

Luiz Bassegio

SOCIEDADES, ALÉM DA
SITUAÇÃO
Quais você considera os maiores desafios para uma integração sul-americana?
LB: Os desafios são os de superar as
assimetrias entes as economias de nossos países e a elaboração de leis comuns entre os mesmos, bem como uma
mudança de mentalidade entre os povos, ou seja, o estrangeiro não deve
ser visto como uma ameaça, mas com
alguém que pode nos enriquecer e vice
-versa.
Você acredita na possibilidade da criação de uma cidadania sul-americana?
LB: A cidadania sul-americana sim é
possível, haja visto o que já ocorreu na
Europa entre o bloco que pertencem a
Comunidade Européia. Precisa de vontade política dos governantes.
Qual a visão dos movimentos sociais em
relação ao impacto da crise econômica
sobre os migrantes?
LB: Os imigrantes são sempre os primeiros a sentirem os impactos da crise;
quanto mais uma crise mundial como a
que estamos vivendo.
Entretanto, não podemos aceitar de
forma alguma certa tendência que
imputa aos migrantes a culpa da crise,
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ADMINISTRATIVA DAS
PESSOAS E EM TODAS
AS ETAPAS DOS
PROCESSOS
MIGRATÓRIOS”

A crise pode influenciar o processo de
integração sul-americana, visto que muitos países tentam se proteger da mesma?
LB: Sim a crise pode influenciar no processo de integração. Entretanto é preciso reforçar certas características da
integração em nossa região como:
- Entender América Latina como uma
unidade, respeitando as diferenças e
culturas, devem ser articuladas as diferenças;
- Garantir a participação dos sujeitos
sociais dentro de um espaço plural,
democrático, sustentável e equitativo, é
um processo e não pode ser imposto;
- Promover a complementaridade no
lugar da concorrência entre os países e
criar uma sociedade onde prevaleça o
bem comum;

- Entender a Interculturalidade como
um motor de desenvolvimento, respeitar o fato de que as culturas interagem, incluem valores e se complementam proporcionando relações igualitárias;
- Garantir uma integração geopolítica
concebida como parte dos processos
de resistência à ordem global que
busca impor a política unilateral e imperial do capital transnacional e do
governo dos Estados Unidos;
- Garantir o direito das pessoas de
transitarem na região, poder trabalhar
e ter todos os direitos garantidos.
O que seria uma cidadania universal,
como é proposta pelo Fórum Social Mundial?
LB: A cidadania universal é uma necessidade para os processos de convivência.
Todas as pessoas que chegam a um
novo país possuem todos os direitos
que são inerentes a condição de cidadão sem vincular-se à nacionalidade,
incluindo o voto, todas as pessoas possuem esse direito pelo simples e fundamental fato de pertencerem à família
humana, membro da "sociedade humana", com o direito a ocupar um espaço
vital e a contribuir com sua presença e
atuação. É necessário reconhecer a
legítima pluralidade das culturas existentes em cada país. Os direitos humanos devem estar garantidos em todas
as sociedades, além da situação administrativa das pessoas e em todas as
etapas dos processos migratórios
(origem, trânsito, destino e retorno),
não se pode criminalizar aos migrantes
pelo fato de não possuírem papéis.
Requer uma Anistia geral para a região - para tirar a milhares e milhares
de imigrantes latino americanos da
clandestinidade forçada em nosso continente e a livre circulação e visto permanente - para uma real integração
entre nossos povos latino americanos.
Exige também que os direitos humanos
dos migrantes sejam garantidos em
(Continua na página 3)
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qualquer país independente de sua
situação administrativa.
Para concluir diria que: criar outro mundo é possível, necessário e urgente. Os
homens e mulheres migrantes são sujeitos e agentes de transformação das
sociedades a que chegam e das que
saem e se deve reconhecer e promover
este papel e a oportunidade que representa para o crescimento delas.
O mundo deve ser repensado como a
casa comum da humanidade. Esta é
uma convicção do foro das migrações,
com sua proposta de cidadania universal e direitos humanos para todos. É

entretanto uma utopia. Mas é necessário sonhar, para que se transforme em
realidade um mundo onde seja possível
viver com dignidade em todos os países.

ado não no consumo desenfreado, mas
na sociedade sustentável, onde exista
vida digna para todos.

Queremos construir uma sociedade
economicamente justa, politicamente
democrática, socialmente equitativa/
igualitária, culturalmente plural e religiosamente macro-ecumênica.
O fenômeno migratório aponta para a
necessidade de repensar um mundo
não mais baseado na competitividade,
mas sim na solidariedade; não na concentração, mas na divisão; não no fechamento das fronteiras, mas na cidadania universal, enfim, um mundo base-

O Direito ao Voto na Bolivia
Depois de vários dias de negociações
políticas realizadas no Congresso
Nacional da Bolívia, foi aprovado o
Regime Transitório Eleitoral e além
disso o Direito ao Voto em favor dos
bolivianos e bolivianas que vivem no
exterior.
Esta medida que em outros casos
poderia ter sido considerada transcendental para a vida democrática
da Bolívia, é como a “aspirina que só
acalma a dor por um momento”, porque a verdade é que as negociações
a que se chegaram nas reuniões do
Congresso resultaram em um verdadeiro “bleff”, porque os parlamentares aprovaram só aquilo que lhes foi
de interesse político-partidário, acima do Direito de votar e a ser eleito
que tem todo boliviano, sem que prime para isto nenhum tipo de restrição à sua condição social, racial ou
religiosa, e pior ainda porque este
Regime Transitório transgride o disposto na nova Constituição Política do
Estado Plurinacional (art. 27 parágrafo 1), Lei 1976 de 30 de abril de
1999, que ratifica a Convenção dos
Direitos dos Trabalhadores Migratórios e de seus familiares, e a Lei
2119 de 11 de setembro de 2000
que ratifica o Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos.

Leis que conferem estes direitos a “todos”
os migrantes nascidos na Bolívia, sem nenhum tipo de cláusula que sinalize que só
uma porcentagem dos migrantes tem a
possibilidade de desfrutar deste
direito. Mas além disto, de que só uma
parte dos migrantes possa votar, e o manifesto temor da bancada opositora de
ser derrotada nas urnas, por quem hoje
vive fora de nossas fronteiras, surge a
interrogação sobre que parâmetros foram
utilizados para “selecionar” a estes 6
ou 7% da população boliviana migrante,
ou que estratégia utilizará a Corte Nacional Eleitoral para evitar que milhares de
migrantes bolivianos queiram votar, que é
um direito que tem inclusive aqueles cuja
condição migratória não está em ordem.

transformarem-se de “cidadãos anônimos” para um “voto cidadão”, algo que
pode melhorar a situação de seus migrantes nos países de destino e também
no nosso, porque os políticos atenderão
de modo melhor suas demandas.

Finalmente, esperamos que as comunidades de migrantes, sigam além desta
decisão que é uma ofensa, e comecem
a trabalhar para serem parte da próxima Assembléia Plurinacional e lutar
pelos direitos de todos(as) os migrantes
O único que ficou claro é que se confirma
bolivianos.
de onde e da parte de quem vem a manipulação para que este direito discrimine a
uns 94% de nossa população migrante.
Jorge Mondaca Plaza
O que esqueceram é que cada um dos Secretaria Permanente
migrantes tem pelo menos dois familiares Mesa Técnica de Migraciones Bolivia
que ficaram no país, que sabem que se Articulador Espaço Sem Fronteiras Bolivia
seus familiares migrantes “votam” a partir
das próximas eleições, isto lhes permitirá
Esta realidade contrasta com a chegada
de dezenas de comunicados das comunidades bolivianas de todas as partes do
mundo, que reiteraram seu pedido para
que se lhes outorgasse o Direito ao Voto.
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Artigo: Aída Garcia - Feminização das migrações
Perpetuando a mulher no privado?
Aída Garcia, Responsável pelo Programa de Gênero do Centro de Assessoria Laboral do Perú (CEDAL)
cendo a violência e discriminação contra a mulher.

Aida Garcia Naranjo

Mais de 200 milhões de pessoas vivem fora de seus países
de origem, segundo cifras da Organização Internacional
para as Migrações (OIM), das quais 98 milhões são mulheres.
Já em 1960, as mulheres representavam 46,6% do total de
migrantes internacionais, estimando-se para a América Latina
e Caribe uma média de 45,3 e 44,7%, respectivamente.
Três décadas depois, as mulheres constituem 50,5% dos migrantes procedentes da América Latina e Caribe e nos últimos 20 anos, se incrementa a tendência ascendendo a 30
milhões de homens e mulheres que migraram. Isto significa
que 5% da população vive fora do continente.
Os e as migrantes procedentes da Bolívia, El Salvador, Haití
e Nicarágua superam 20% do total de suas populações,
sendo que os originários do Equador, Guatemala, Honduras,
Perú e Uruguai representam mais de 10% de seus habitantes
absolutos.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) assinala que
existem 65 milhões de pessoas trabalhando para um país
que não é seu, com ou sem autorização.
Muito além das cifras, a mudança radical nos últimos quarenta anos consiste em que se tem massificado a migração independente de mulheres em busca de trabalho, em vez de fazê
-lo apenas como “dependentes” familiares (viajando com
seus esposos ou reunindo-se com eles no exterior), fenômeno
que acontece em todos os países do mundo. Dos 209
estados do mundo, 43 são países de recepção, 32 países de
saída e 23 são de recepção e saída.
Entre as causas da migração feminina atual, as econômicas
têm o maior peso, devido ao alto desemprego em seus países, sendo Equador e Perú os que têm um maior índice neste
sentido, realidade que – no caso peruano – desacredita o
tão divulgado “crescimento econômico”, ou evidencia uma
péssima distribuição das entradas ou pior ainda, que o mercado global está ganhando batalhas ao aprofundar as desigualdades econômicas, sociais, de gênero e étnicas, favorePágina 4

O preço de um sonho
A “feminização” da migração tem dado origem a trabalhos
de reprodução social, estabelecendo uma cadeia transnacional de trabalhadoras domésticas. São as migrantes que
terminam assumindo o custo do progresso das famílias dos
países desenvolvidos, ao custo de seu próprio retrocesso, e
ao seu enfraquecimento no cenário privado.
Um âmbito onde a vulnerabilidade das migrantes salta à
vista é o tráfico de pessoas em escala internacional, destinado à prostituição ou outras formas de exploração no
trabalho.
O Fundo de População das Nações Unidas em seu informe
em 2000 assinala que 4 milhões de mulheres são vendidas
a cada ano com fins de prostituição, escravidão ou casamento. A Organização Internacional de Migrações calcula
que 500 mil mulheres ingressam a cada ano na Europa
como conseqüência do tráfico com fins de exploração sexual.
Para entender esta saída massiva de mulheres é preciso
observar a segunda metade do século XX, no qual se produzem as migrações internas, do campo à cidade, vividas
na América latina, devido às mudanças estruturais. Se calcula que apenas entre 1930 e 1990 a migração do campo
para a cidade mobilizou cerca de 100 milhões de pessoas
dentro da América Latina e Caribe. Hoje quase 70% de
sua população reside em zonas urbanas. A América Latina
passou ao invés de ter sociedades rurais, grandes concentrações urbanas. A partir de 1990, se denominou
“feminização da pobreza”, ao impacto da aplicação das
políticas de ajuste estrutural, o que significou a incorporação da mulher em empregos precários e subempregos de
diversos tipos para complementar a queda das entradas e
a redução do gasto social, aumentando significativamente a
carga de trabalho das mulheres.
Hoje em dia, mais da quarta parte das migrantes peruanas
(27%) possui como principal fonte de emprego o serviço
doméstico, a atenção e cuidado de doentes, vendas nas
ruas, empregadas de bares e restaurantes, trabalhos onde
se realizam atividades produtivas ou operárias da indústria
têxtil, contratadas por fabricantes informais,
em condições precárias, o que as confina a absoluta vulnerabilidade, invisibilidade que as perpetua no âmbito privado, limitando suas possibilidades de desenvolverem atividades produtivas e de inserirem-se no espaço público. "A
transnacionalização e feminização da mão de obra, são processos que vêm se articulando simultaneamente. O mercado
de trabalho em sua demanda de mão de obra flexível e barata faz uso de identidades laborais construídas a partir das
relações de gênero, etnia e classe", diz a espanhola María
(Continua na página 5)
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Ángeles Escrivá, autora de "Peruanas
na Espanha”.

“AS ESTRATÉGIAS
DESENVOLVIDAS
PELAS MULHERES

migram em função da demanda de
trabalho nos países de destino migratório (EUA, Espanha, Japão Chile,
Itália, Argentina, etc.), onde os habitantes do lugar, não realizam trabalhos domésticos, estes são oferecidos
às migrantes que os aceitam por um
relativo "bem-estar" à custa da exploração, abuso no trabalho e de
outros tipos.
As estratégias desenvolvidas pelas
mulheres migrantes para enfrentar a
discriminação e a xenofobia, se centra na invisibilidade e no silêncio, o
que contribui para a perda de poder
tanto público como privado.

MIGRANTES PARA
ENFRENTAR A
DISCRIMINAÇÃO E
A XENOFOBIA, SE
CENTRA NA
INVISIBILIDADE E

Enfoque de gênero

NO SILÊNCIO”

A maioria dos estudos sobre movimentos migratórios se limitam a contextualizá-lo dentro das mudanças
econômicas e políticas sem levar em
conta que a globalização da economia não atua separadamente dos
sistemas de criação de desigualdades de gênero. De acordo com Pablo
de la Vega tende-se a observar a
realidade a partir de dois sentidos
extremos: o de "vitimização" pelos
impactos negativos, da população
emigrante nos países de origem e de
ponderação dos benefícios da migração a partir das remessas que
geram, o que contribui para que os
governos esquivem-se de sua responsabilidade social e orientem para
uma mão de obra barata dos seus
cidadãos no exterior, favorecendo
com isto o desenvolvimento do Estado, deixando de fora da análise
outras causas e condições de índole
social, o desenvolvimento humano e
pessoal.

Desvalorização e precarização
O oficial de projetos da comunidade
andina da OIM, Óscar Sandoval, calcula que de todos os migrantes peruanos,
57,1% são mulheres. Comparados com
a maioria de migrantes latinoamericanos e do Caribe, “o nível educacional dos peruanos no exterior é
alto": 29 por cento concluiu o segundo
grau, 19% a universidade, 17% estudos tecnológicos; 12% assegura estar
cursando a universidade e cinco por
cento com estudos tecnológicos incompletos. Em suma, mais de 80% dos migrantes peruanos concluiu a educação
escolar. A maioria são mulheres.
Isso significa que muitos dos migrantes
trabalham abaixo das suas qualificações, e que a migração, "desvaloriza" a
formação e experiência prévia. A esta
"desvalorização" se somam os problemas de documentação, que contribuem
para a precarização, independentemente das características do trabalho.
Um dos impactos da internacionalização
da migração, é o crescente fluxo de
remessas que, no Peru, até fevereiro
deste ano, foi cerca de dois e meio bilhões de dólares, cerca de 2% do nosso
PIB. Mais da metade dessas remessas,
possui nome da mulher pois foi comprovado que as mulheres são mais constantes no envio de remessas.
A migração é um processo complexo e
causal. Um grande fluxo de mulheres
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É urgente a necessidade de restabelecer as relações entre a construção
social do gênero feminino e o funcionamento dos mercados de trabalho.
Teoricamente, as mulheres se mobilizam com maior autonomia do que em
décadas passadas, mas o fazem de
acordo com as alterações do mercado e em busca de melhores oportunidades econômicas que lhes garantam
uma melhoria de sua situação social
e econômica. Em troca disso suportam
perdas tais como a fratura familiar,
em particular e no social a progressiva perda de jovens - que são a reserva de qualquer nação - ou a

"fuga de talentos" e o conseqüente
envelhecimento da população dos
países de saída.
As políticas migratórias européias
que só levam em consideração o mercado de trabalho e a migração legal
com contratos nos países de origem,
estão legitimando o tráfico de pessoas, ao deixá-las como simples elementos produtivos, porque, quando as
leis de imigração são mais restritivas
e discriminatórias, as redes internacionais de tráfico adquirem protagonismo captando mulheres e crianças
para a prostituição e a exploração
ilegal em oficinas.
Incorporar o enfoque de gênero na
análise do fenômeno migratório, significa tornar visíveis homens e mulheres que vivem esses processos. As
causas que lhes impulsiona a migrar,
as condições que enfrentam desde o
país de origem ao de destino e os
impactos diferenciados de gênero
que as políticas migratórias produzem em homens e mulheres, em relação ao fortalecimento de papéis domésticos, e no âmbito privado a insegurança salarial na esfera produtiva,
a insensibilidade e o impedimento do
exercício de sua cidadania e, acima
de tudo, devemos exercer uma forte
vigilância para que nossos governos
cumpram com as disposições internacionais tais como o item 46 da Plataforma de Ação de Pequim; a Convenção Internacional sobre a proteção
dos direitos de todos os trabalhadores migrantes e membros de suas famílias e entre outros, o Plano Nacional de Direitos Humanos do Perú.

A conquista da anistia no Brasil
Matéria realizada com base em entrevista concedida por Paulo Illes, Coordenador do Centro de Apoio ao
Migrante (CAMI)
Não existem fórmulas mágicas quando
trata-se de conseguir melhorias de vida
para os que tanto necessitam, o caminho
trilhado até a conquista da anistia no
Brasil, embora tenha sido facilitado pela
intenção do governo brasileiro em conceder este benefício, foi um percurso de
forte pressão dos imigrantes que vivem
no país, assim como das organizações
que defendem seus direitos, como o
Centro de Apoio ao Imigrante, o Serviço
Pastoral dos Migrantes, o Grito dos Excluídos, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, a ONG Presença da América
Latina, entre outros.
Passados 10 anos desde que a última
anistia foi concedida no país, fazia-se
urgente que esta fosse concedida novamente, permitindo aos milhares de imigrantes que vivem no Brasil, terem uma
situação de vida mais digna, distante do
receio do “estar em uma situação irregular” e mais próxima da conquista de
direitos fundamentais.
Neste trajeto de mobilização e luta pela
anistia muitos foram os momentos importantes. Em 2005, após a assinatura do
Acordo de Regularização Migratória
entre Brasil e Bolívia, esta temática ganhou força na sociedade civil e nos movimentos sociais, que entregaram aos
Ministérios das Relações Exteriores e da
Justiça abaixo-assinados pedindo uma
revisão do Estatuto do Estrangeiro, que
data de 1980, época da ditadura militar, assim como uma anistia para todos
os imigrantes irregulares e clandestinos
do Brasil.

Marcha do dia Internacional do Migrante
14/12/2008

Em 2000 a ONU criou o Dia Internacional do Migrante (18 de dezembro), da-

ta que no Brasil a partir de 2006, foi
utilizada como um dia de reivindicações. A cada ano esta mobilização
ganhou mais força e destaque, assim
como a bandeira de luta amplamente
difundida no evento, pela anistia. Este
fato teve uma repercussão tanto na
mídia alternativa, como no Ministério
da Justiça, que já trabalhava na consecução de um projeto de anistia.
Em junho de 2008, as entidades que
aderiram a esta luta conseguiram uma
audiência com Romeu Tuma Jr., Secretário Nacional de Justiça. Nesta reunião além de ser discutida a versão mais
recente de um anteprojeto do Estatuto
do Estrangeiro, as organizações presentes ressaltaram a necessidade da
anistia, visto que a aprovação de um
novo Estatuto do Estrangeiro só teria
sentido com a regularização da situação dos imigrantes que já estavam no
país.
Embora o projeto de um novo Estatuto
do Estrangeiro, atualmente esteja parado na Casa Civil, dependendo de
encaminhamento do Poder Executivo
para o Congresso Nacional, no segundo semestre de 2008 o projeto da
anistia finalmente chegou à Câmara
dos Deputados.
A partir deste momento começou um
trabalho de incidência política, articulado principalmente pelo Centro de
Apoio ao Imigrante (CAMI), com o intuito de pressionar para que o projeto
tramitasse o mais rápido possível dentro do Senado. Esta nova agenda incluiu reuniões com o presidente do Conselho Nacional de Imigração, Dr. Paulo
Sérgio de Almeida, com o Deputado
Federal, Carlos Zarattini (PT/SP), com
os Senadores Eduardo Suplicy e Aloizio
Mercadante e com os Ministros Luiz
Dulci, da Secretaria Geral da Presidência da República e Paulo Vanuchi,
da Secretaria Especial dos Direitos
Humanos, que se manifestaram favoráveis para que esse projeto circulasse
com urgência.
Foi assim que no dia 1º de abril de
2009 o Senado aprovou o projeto de
anistia. Como algumas alterações foram feitas ao projeto, como a data
limite de entrada dos imigrantes para

que sejam beneficiados pela anistia,
este retornou para uma nova votação
na Câmara dos Deputados.
Esta alteração provocou uma preocupação quanto à situação dos imigrantes que estavam irregulares no Brasil
antes de 1º de novembro de 2008,
mas que, saíram do país nos meses de
dezembro e janeiro para as férias e
retornaram em fevereiro. Diante disso
as organizações solicitaram uma nova
reunião com Romeu Tuma Jr. e o impasse foi resolvido diante de sua declara-

Reunião com Secretário Nacional de Justiça do
Brasil - Romeu Tuma Jr.

ção de que o Ministério da Justiça abrirá uma porta, através da Secretaria
Nacional da Justiça para receber estes
processos e os imigrantes que conseguirem comprovar esta situação, não estarão excluídos da anistia.
A partir de suas argumentações e cientes de que a anistia é um primeiro passo, devendo ser focados ainda a aprovação de um novo Estatuto do Estrangeiro, assim como a ratificação da
Convenção da ONU, as organizações
presentes optaram por apoiar a data
proposta por Romeu Tuma Jr., tendo
como intuito contribuir para que a tramitação dentro da Câmara dos Deputados ocorra com a maior rapidez possível.
A partir da aprovação da anistia, uma
nova etapa importante terá início e o
Centro de Apoio ao Migrante terá um
papel fundamental na orientação de
aproximadamente 20 mil pessoas imigrantes, que terão sua documentação
regularizada no Brasil.
A inclusão da articulação Espaço Sem
Fronteiras no diálogo permitiu uma
(Continua na página 7)
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ampliação de sua visibilidade entre as coalizões e redes de entidades que trabalham o tema da migração em São Paulo,
entre os migrantes e em relação ao Conselho Nacional de Migração e Ministérios do governo brasileiro, fazendo com que o
Espaço Sem Fronteiras, também seja parte desta conquista.
Wendy Villalobos
Setor de Relações Internacionais do Espaço Sem Fronteiras

Euro Lat e as Migrações
esmiuçar a problemática migratória da
região e repassar posteriormente suas
inquietudes e sugestões a reunião do Euro
Lat que acontecerá no mês de novembro
na Espanha, e que será melhor se até esta
data eles aceitarem os aportes da sociedade civil organizada, da região.

Durante as reuniões realizadas na
Espanha nos primeiros dias do mês de
abril, os parlamentares do Euro ALC,
decidiram criar um Grupo de Trabalho sobre migração e as relações da
Europa e América Latina. Nesta comissão estão quatro notáveis parlamentares sul-americanos Jorge Pizarro Soto, do Chile, Wilbert Bendezú
Carpio representante do Perú,
Amanda Susana Genen da Argentina
e Gustavo Borsarí do Uruguai.
Imaginamos que eles têm a tarefa de

É bom lembrar que da Mesa Técnica de
Migrações Bolivianas e Espaço Sem Fronteiras, em lº de abril passado, foi enviada
uma declaração em que se expõe uma
série de argumentos válidos para solicitar
que o Euro Lat realize uma de suas reuniões em qualquer país sul americano. Tudo
isto com o objetivo de poder conhecer as
visões e propostas da sociedade civil e dos
familiares de migrantes. Assim também as
principais causas que provocaram os massivos êxodos aos países da União Européia
e propostas alternativas à Diretiva do Retorno.
Existe também um forte interesse das Mesas de Migrações do Equador, Colômbia,
Perú, Uruguai, e das organizações do Espaço Sem Fronteiras, para solicitar uma

reunião informativa com os deputados
andinos que compõem o Grupo de
Trabalho sobre “Migração nas relações Européia e América Latina e o
Caribe do Euro Lat”.
Considerando a importância de uma
ou várias reuniões com os mencionados
deputados, urge iniciar contatos com os
representantes nacionais de cada país
que tenha representação na Europa,
América Latina e Caribe, para que
apóiem a realização destes encontros,
e o êxito das negociações que a sociedade civil promove através das Mesas
de Migrações dos distintos países.
Jorge Mondaca Plaza
Secretaria Permanente
Mesa Técnica de Migraciones Bolivia
Articulador Espaço Sem Fronteiras Bolivia

Constitui-se Rede Peruana de Migrações e Desenvolvimento
A Secretaria Técnica Ad-Hoc da Mesa
de Trabalho sobre Migrações Laborais
do Equador (MTML) e a Secretaria Permanente da Mesa Técnica de Migrações da Bolívia (MTM) participaram da
apresentação pública, em 16 de abril
passado, na cidade de Lima, da Rede
Peruana de Migrações e Desenvolvimento (PEMIDE), constituída por dez
entidades e organizações que trabalham com as migrações e os direitos
humanos.
A REDE PEMIDE se autodefine como um
conjunto de entidades comprometidas
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com a temática migratória a partir de
uma perspectiva multidisciplinar. Sua
finalidade é a geração de opinião
pública que incida nos processos de
formulação e seguimento de políticas
públicas com perspectiva de exigências de direitos. Para isto trabalharam
em sensibilização, geração de informação, capacitação e difusão das questões migratórias que afetam o Peru.
As entidades e organizações que fazem parte da REDE PEMIDE são CEDAL,
Centro da Mulher Peruana “Flora Tristán”, ISCOD-UGT, Observatório Sócio

Econômico Laboral de Lima Norte, a
Associação Nacional de Jornalistas, a
Comissão Andina de Juristas, Capital
Humano e Social Alternativo, INMIGRA, o Departamento de Mobilidade
Humana da Conferência Episcopal
Peruana e a assistência técnica da
Organização Internacional para as
Migrações (OIM).
Pablo de la Vega
Coordenador do Centro de Documentação em Direitos Humanos “Segundo
Montes Mozo S.J” (CSMM)

Cúpula dos Povos debate Migrações
Diversas instituições e movimentos sociais de diferentes países debatem as causas e as alternativas frente à crise mundial e seus efeitos sobre os/as imigrantes.

“EXIGIMOS LA PLENA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS

Para os participantes a globalização e suas políticas
econômicas e sociais é a causa fundamental do crescimento do fenômeno migratório mundial. No momento em que
se imputa a culpa da crise aos trabalhadores imigrantes,
os movimentos dizem que as migrações são um processo
que possui lugar no marco da globalização e não pode
ser analisada fora desta. As políticas econômicas, sociais e
culturais, base da atual globalização impedem um desenvolvimento humano e sustentável, no interesse e necessidades de todas as sociedades.

RIAS DEBEN SER PAUTADAS EN LOS DERECHOS

Para Juan Manuel Sandoval, da Alianza Social Continental - México, EUA e Espanha são os países que mais sofreram com a crise mundial. A Espanha possui taxa de desemprego quatro vezes maiores que o resto da Europa, e
estes são os países que mais recebem migrantes latinoamericanos. Por outro lado, México é o terceiro país que
mais tem sofrido com a crise e é o que tem uma migração
muito direcionada para os EUA. O que significa que os
mais afetados com os efeitos do desemprego serão os
trabalhadores imigrantes.

educação e para saldar as dívidas). As remessas são familiares
e não produtivas, o que significa que não podem ser usadas
como base para o desenvolvimento. São uma ligação permanente entre os imigrantes e seus familiares. As políticas de desenvolvimento devem ser impulsionadas pelos estados e pelos
organismos multilaterais e não com as remessas dos imigrantes.

Reunião da Cúpula dos Povos em Trinidad e Tobago

Hilda Guerrero, Grito de los Excluidos – Porto Rico, denunciou que na usina de açúcar Central Romana, de Alfonzo
Fanjul, da República Dominicana, existem 30 mil imigrantes trabalhando na colheita de cana em condição de
“escravidão moderna”. Ademais, o governo da República
Dominicana, nega a nacionalidade aos filhos destes imigrantes, o que permitirá a continuação do sistema de escravidão no futuro.
Tali Pires, da Central Sindical das Américas, destacou a
contradição da globalização que ao permitir a livre circulação dos capitais impõe todas as formas de restrições às
pessoas. Enfatizou que o mercado, para aprofundar a
exploração, segmenta os trabalhadores por etnia, gênero
e através da invisibilidade dos imigrantes. Informou
também que em 2005, os imigrantes enviaram para a
América Latina 50 bilhões de dólares, através das remessas, e que são aplicados para atender às necessidades
básicas de suas familias (alimentação, saúde, habitação,

DE LOS Y LAS MIGRANTES. LAS POLÍTICAS MIGRATOHUMANOS Y APUNTAR HACIA UNA CIUDADANÍA INTERAMERICANA, CON PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS
MIGRANTES COMO SUJETOS DE DERECHOS POLÍTICOS, SOCIALES Y CULTURALES.”
Trecho do documento de conclusão da IV Cúpula dos Povos
-17 de abril de 2009, Trinidad e Tobago.

Migração e Integração dos Povos
Para nós, a superação da crise não se dará somente com mais
investimentos, mais consumos e com mais dívidas. Entendemos
que a crise deve ser paga pelos que a fizeram: os bancos, os
especuladores, as transnacionais e as políticas neoliberais. Entendemos que a superação da mesma se dará através de um
processo de integração que respeite as culturas dos povos, seus
modos de vida e que se baseie em um padrão de consumo
sustentável. Nos espanta admitir que o ano 2008, segundo o
representante da organização First Food (Primeiro a Comida),
tivemos um recorde de produção de alimentos, um recorde de
número de pessoas com fome ao lado de um recorde dos lucros
das empresas de agro alimentos.
Defendemos uma integração pautada nos direitos humanos e
que aponte para uma cidadania universal, com participação
dos imigrantes como sujeitos de direitos políticos, econômicos,
sociais e culturais. Não aceitamos que para superar a crise se
precarize ainda mais o trabalho com a flexibilização dos direitos dos trabalhadores e em particular dos imigrantes.
A integração que defendemos aponta para a necessidade de
repensar um mundo não mais baseado na competitividade mas
sim na solidariedade, não na concentração, mas sim na divisão,
não no fechamento das fronteiras, mas na cidadania universal,
um mundo baseado não no consumo desenfreado, mas em uma
sociedade sustentável, onde exista vida digna para todos.
Finalmente, se destacou a importância de apoiar a grande
manifestação dos imigrantes que acontecerá em primeiro de
maio nos EUA e de pressionar o governo Norte Americano para
que suspenda a deportação de 30 mil imigrantes haitianos que
alí vivem e trabalham em situação precária.
Por último se parabeniza a iniciativa do governo brasileiro
pela realização de uma anistia geral para todas os imigrantes
e ao mesmo tempo se faz um chamado para que todos os paí(Continua na página 9)
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ses da região se empenhem no processo de regularização da situação dos imigrantes, ponto de partida para a construção
de um processo de homogenização das leis e políticas de imigração na região.
Paulo Illes
Coordenador do Centro de Apoio ao Migrante/SPM
Luiz Bassegio
Secretário Executivo do Grito dos Excluídos Continental

Posse de Paulo Illes - Comitê Interinstitucional de Prevenção e Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas
de Pessoas e foi criado pelo Decreto
Estadual n.º 54.101, de 12 de março
de 2009, que estabeleceu o Programa
Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O Núcleo
terá como missão promover o diálogo
e a articulação entre as entidades do
Comitê Interinstitucional e outras organizações do Poder Público e da sociedade civil organizada, visando a aperfeiçoar o Programa Estadual.

Posse de Paulo Illes

No último dia 30 de abril Paulo Illes,
Coordenador do Centro de Apoio ao
Migrante, foi nomeado presidente do
Comitê Interinstitucional de Prevenção e
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Este comitê localizado em São Paulo,
presta apoio consultivo ao Núcleo de
Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico

Integram o Comitê Interinstitucional as
Secretarias do Estado da Justiça e da
Defesa da Cidadania, da Segurança
Pública, por intermédio da Polícia Civil
e da Polícia Militar do Estado de São
Paulo; de Assistência e Desenvolvimento Social; do Emprego e Relações do
Trabalho; da Educação; da Saúde;
além do Ministério Público Federal;
Defensorias Públicas (Estado e União);
Departamento de Polícia Federal; Secretaria Nacional de Justiça, Central

Geral dos Trabalhadores do Brasil e
organizações da sociedade civil, totalizando 40 instituições, criando uma
rede onde o trabalho pode ser desenvolvido de forma articulada, para
acabar com o tráfico e a criminalidade.
Diante da experiência que possui com
a temática da migração, a nomeação
de Paulo Illes é de grande importância
para a luta pela defesa dos Direitos
Humanos dos cidadãos que buscam em
outro país melhores condições de vida.
Estiveram presentes, no ato solene, o
Secretário Nacional de Justiça, Dr.
Romeu Tuma Jr., a Defensora PúblicaGeral do Estado de São Paulo, Dra.
Cristina Guelfi Gonçalves e o Secretário Estadual da Justiça e da Defesa da
Cidadania, Dr. Luiz Antônio Guimarães
Marrey.

Audiência na IV Reunião Interseccional da CSM
Em 23 de abril, quinta feira, na cidade
de Santiago, no Ministério das Relações
Exteriores do Chile, lugar em que se
efetuou a IV Reunião Interseccional da
Conferência Sul Americana sobre Migrações (CSM), foi recebido em audiência o coordenador do Grupo de Trabalho sobre Migrações da Plataforma
Interamericana dos Direitos Humanos,
D e mo cr aci a e D es envo lv i men t o
(PIDHDD), o ativista equatoriano Pablo
de la Vega, a fim de apresentar uma
proposta de “alinhamentos para a participação da sociedade civil no processo
da CSM”, cujo propósito foi entregar
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aos altos funcionários dos governos da
“troika” (Uruguai, Equador e Perú), os
argumentos político-jurídicos necessários para que a CSM adote os mecanismos pertinentes para a institucionalização da participação das organizações especializadas da sociedade civil,
em migrações e direitos humanos, neste
processo intergovernamental.

antes da IX CSM, em 17, 18 e 19 de
setembro deste ano. A metodologia
proposta aos altos funcionários responsáveis pelas políticas migratórias
na América do Sul, presentes nesta IV
Reunião Interseccional, permitirá que o
último dia da III JHPM se interligue com o primeiro dia de trabalhos
da reunião intergovernamental.

Na audiência citada, foram apresentados os antecedentes, os objetivos e a
metodologia da III Jornada Hemisférica sobre Políticas Migratórias, que
acontecerá em Quito (Equador), dias

A Jornada Hemisférica é o ponto de
encontro hemisférico convocado por
ASC, CSA, ESF, MTML, MRI, NALACC,
PIDHDD e RROCM.

ESPAÇO SEM FRONTEIRAS

Espaço Sem Fronteiras (ESF) é uma articulação sul-americana de organizações que trabalham na promoção dos direitos humanos e defesa dos emigrantes, imigrantes e refugiados, lutando por sua integração, defendendo o direito de uma cidadania universal.
ESF tem como missão incidir politicamente nas instâncias de tomada de decisão 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, culturais, ambientais, políticos e civis destes cidadãos assim como de suas famílias.

SECRETARIA TÉCNICA ESPAÇO SEM FRONTEIRAS: Rua Cel. Morais, 377, Canindé, São Paulo/SP - Brasil brasil.esf@gmail.com
BOLETIM ESPAÇO SEM FRONTEIRAS - Comentários e sugestões: wendyvillalobos@yahoo.com.br

Estamos na web, visite-nos!
http://espaciosinfronteras.blogspot.com/
AGENDA
• Terceiro Encontro da Rede Latino-americana e do Caribe da Aliança Global Contra o Tráfico de Mulheres (04/07 maio - Rio de Janeiro, Brasil)
• Fórum Internacional da Sociedade Civil – preparação para a Sexta
Conferência Internacional de Educação de Adultos - CONFINTEA VI
(16/18 maio - Belém, Pará - Brasil)
•

Encontro Sul americano Migrações, Gênero e Família (26/28 maio
- La Paz, Bolívia)

•

24ª Semana do Migrante - Serviço Pastoral dos Migrantes/CNBB
(14/21 junho - São Paulo, Brasil)

• Seminário “Acordo de Residência para Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL: Desafios e Possibilidades” (19/20 junho - Foz do
Iguaçu, Brasil)
• Reunião do Conselho Hemisférico do Fórum Social Américas (30
junho - Assunção, Paraguai)

• Reunião do Grito dos Excluídos
do Cone Sul (01/04 julho - Assunção, Paraguai)
•

Conferência sobre Migração e
Livre-residência – Cúpula Social do
MERCOSUL (01/04 julho - Assunção,
Paraguai)

• Conferência dos Defensores Públicos da América do Sul (17/19
setembro - Quito, Equador)
• III Jornada Hemisférica sobre
Políticas Migratórias/ II Reunião do
Espaço Sem Fronteiras (17/19 setembro - Quito, Equador)
• IX Conferência Sul-Americana
sobre Migrações (20/25 setembro Quito, Equador)
•

Encontro Hemisférico dos Movimentos Sociais - (setembro - Havana,
Cuba)

Quito - Equador

