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O problema das deslocações forçadas tem sido uma das questões mais prementes
com que as Nações Unidas se têm defrontado ao longo da sua história. Entre os
grupos mais vulneráveis de pessoas, a nível mundial, encontram-se os deslocados,
seja como vítimas de conflitos, de perseguição ou de outras violações dos direitos
humanos. Desde há 50 anos que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados (ACNUR) tem estado na primeira linha dos esforços para proteger estas
pessoas.

O ACNUR começou por ser uma pequena organização, dotada de um mandato de
três anos para reinstalar os refugiados europeus ainda sem país de acolhimento, após
a Segunda Guerra Mundial. Desde então, a Organização tem-se expandido
continuamente para atender as necessidades dos refugiados e outras pessoas
deslocadas. Actualmente, presta assistência a cerca de 22 milhões de pessoas nos
quatro cantos do mundo.

A Situação dos Refugiados no Mundo - 2000 é um livro importante e oportuno. Traça a
história pormenorizada de meio século de acção humanitária internacional a favor
dos refugiados e de outras pessoas deslocadas e descreve as grandes crises de refu-
giados surgidas durante esse período. Permite observar como, crise após crise, se tem
constituído um corpo de leis em matéria de refugiados e analisa a evolução do
comportamento da comunidade internacional perante o problema da migração
forçada. Acima de tudo, enquadra a acção humanitária num contexto político mais
vasto e examina as ligações fundamentais entre as deslocações, de um lado, e a paz e
segurança internacionais, de outro.

Sendo eu próprio um antigo colaborador do ACNUR, testemunhei pessoalmente
o calvário dos desenraizados em múltiplas situações. Este livro rende homenagem
tanto à coragem demonstrada por milhões de pessoas deslocadas como à dedicação e
empenho de todos os que contribuíram para lhes prestar protecção e assistência ao
longo da última metade do século.

Kofi Annan

pelo Secretário-Geral das Nações Unidas

Prefácio
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Basta um simples olhar sobre os títulos de alguns capítulos deste livro para
perceber porque é que o quinquagésimo aniversário do ACNUR não é razão para
festejar. Esta obra é uma crónica, década após década, das principais convulsões sociais
da última metade do século - uma sucessão, aparentemente interminável, de conflitos
e crises que provocaram a deslocação de dezenas de milhões de pessoas.

Agora que entramos num novo milénio, o facto do mundo ainda ter necessidade
do ACNUR lembra-nos friamente que a comunidade internacional ainda não
conseguiu encontrar os meios para combater os preconceitos, as perseguições, a
pobreza e outras fontes de conflitos e de deslocações. Com mais de um milhão de
pessoas forçadas a abandonar os seus lares no Kosovo, em Timor Leste e na Chechénia
apenas no último ano do século XX, é evidente que o problema das deslocações
forçadas está longe de desaparecer e continuará a ser uma das grandes preocupações
da comunidade internacional ao longo do século XXI.

Mas se a longevidade do ACNUR enquanto organização não é motivo de festejo,
a coragem que dezenas de milhões de refugiados e pessoas deslocadas internamente
demonstraram ao longo dos últimos 50 anos merece certamente ser recordada.Tendo
muitas vezes perdido tudo menos a esperança, eles fazem parte dos grandes
sobreviventes do século XX e são dignos do nosso respeito. É por isso que, neste ano
de aniversário, o ACNUR lhes presta homenagem pelas suas inúmeras realizações
individuais e colectivas.

À medida que o número de pessoas sob o mandato do ACNUR ia crescendo,
também aumentava a complexidade dos problema da deslocação forçada. Hoje, a po-
lítica é determinada em função de mudanças geopolíticas fundamentais: o enorme
crescimento do número de pessoas deslocadas internamente; a predominância de
emergências humanitárias em situações de conflito em que os civis são os principais
alvos, bem como os trabalhadores humanitários; o processo de globalização que
multiplica as oportunidades para alguns, negando-as simultaneamente a outros; o
aumento do tráfico humano; a denegação de possibilidades de asilo; e o denegrir
publicamente da Convenção de 1951 relativa aos Refugiados, pedra angular do
trabalho do ACNUR.

Os Estados têm frequentemente dado provas de grande hospitalidade e
generosidade ao acolherem refugiados e outras pessoas deslocadas. Do mesmo modo,
o ACNUR - conjuntamente com os seus parceiros - tem desempenhado em muitas
ocasiões um papel importante na protecção e assistência a essas pessoas, assim como
no apoio que lhes é dado para recomeçarem uma nova vida. Mas, como ilustram
também muito claramente as páginas deste livro, a acção humanitária pouco valor
tem, se não estiver inserida num quadro estratégico e político mais vasto que ataque
as raízes do conflito. A experiência tem repetidamente demonstrado que a acção
humanitária não pode por si só resolver problemas que são de natureza estritamente

pela Alta Comissária das Nações Unidas para os Refugiados

Prólogo



política. Apesar disso, as organizações humanitárias, como o ACNUR, encontram-se
muitas vezes sozinhas e isoladas em situações perigosas e difíceis, tendo que actuar
sem o apoio financeiro e político adequados.

Lamentavelmente, o empenho político internacional que os Estados demons-
traram perante deslocações forçadas em certas regiões não se verificou noutras
consideradas de menor importância estratégica. Embora a comunidade internacional
tenha respondido rapidamente a algumas das mais importantes emergências de refu-
giados em África, como a da crise de refugiados ruandeses que começou em 1994,
em outras situações, os países doadores foram lentos na prestação de apoio. Em 1999,
por exemplo, os doadores forneceram rapidamente fundos e outros recursos para os
deslocados do Kosovo, mas prestaram pouca atenção à situação da África Ocidental,
onde havia centenas de milhar de pessoas desenraizadas pelas crises da Serra Leoa e
da Guiné-Bissau.

Os Estados têm também demonstrado com frequência falta de interesse político
na resolução dos problemas de refugiados uma vez terminados os conflitos e afastada
a atenção dos media internacionais. Ora, os refugiados e outras pessoas deslocadas
regressam muitas vezes para locais onde a paz é frágil e tem de ser consolidada através
de esforços de reconciliação, de reabilitação e de reconstrução. Infelizmente, a insta-
bilidade política desencoraja muitas vezes o envolvimento das organizações de
desenvolvimento e o investimento das instituições financeiras, deixando em aberto
um hiato entre a assistência humanitária de emergência e a ajuda ao desenvolvimento
de longo prazo.

Este livro pretende ser uma análise crítica de muitas destas importantes questões.
Procura ser um relato objectivo das situações penosas com que as pessoas deslocadas
se confrontaram e do contexto político internacional em mutação em que o ACNUR
e outras organizações humanitárias estiveram a operar. O objectivo deste livro não é
julgar nem apresentar uma história oficial do ACNUR e da problemática dos
refugiados. Visa, sobretudo, dar um perspectiva histórica dos múltiplos dilemas com
que os governos, as organizações humanitárias e outros intervenientes se debateram
ao lidarem com os problemas das deslocações humanas.

Durante a maior parte dos anos 90, tive o privilégio de dirigir o ACNUR e o seu
dedicado pessoal. Na qualidade de Alta Comissária, tenho-me esforçado
incessantemente por realçar a ligação que existe entre as deslocações forçadas e a paz
e segurança internacionais. É vital que a comunidade internacional continue a envidar
esforços na procura de soluções duradouras para os problemas das deslocações
humanas. Aqueles que o quiserem ignorar fá-lo-ão assumindo os perigos. A história
tem mostrado que as deslocações não são simples conquências de conflitos, mas
podem ser também geradoras de conflitos. Sem segurança humana, não pode existir
paz nem estabilidade.

Sadako Ogata

Introdução
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