Migrações e Direitos
Humanos
Na África Subsaariana

As migrações, internas e
internacionais, são um fenómeno de
grande relevância em África.

Algumas características das migrações
em África

1.Migrações multiformes, de grande amplitude e
na sua grande maioria internas ao
Continente
Quaisquer sejam as formas de migração - trabalhadores, refugiados ou
deslocados, os países da África subsaariana conhecem deslocações
quantitativamente importantes.
A zona possui, simultaneamente, países de partida como por exemplo
o Zimbabué e países de acolhimento como por exemplo a África do Sul,
Nigéria, República Democrática do Congo, etc.
As migrações africanas são quantitativamente muito importantes,
tanto em termos de rácio relativamente à população do continente,
como em números absolutos, quando comparados com outras zonas
do mundo.

Dos 200 milhões de migrantes estimados em 2006, a nível
internacional, cerca de um terço são de origem africana (incluindo o
Norte de África).
A África representa, ainda, um terço dos refugiados e metade dos
deslocados internos do planeta.
Estas migrações são, principalmente, migrações internas ao
Continente Africano. Assim, metade dos emigrantes africanos vivem
noutro país do continente, 9 em cada 10 africanos refugiam-se num
país fronteiriço ao seu país de origem.
São, portanto, outros países africanos que sofrem o choque das fortes
pressões migratórias ligadas aos conflitos e às catástrofes naturais
que se dão um pouco por todo o continente, acolhendo uma grande
parte dos trabalhadores migrantes.

2. Uma mobilidade antiga que se desenvolve e
toma novas formas
As migrações internas e internacionais são um fenómeno antigo em África:
caravanas de comércio, nomadismo, rotas de escravos, deslocações de
estudantes e de trabalhadores das antigas zonas coloniais, etc..
As micro deslocações transfronteiriças são frequentes, nomeadamente,
entre as comunidades que vivem dum lado ou do outro das fronteiras
nacionais: Moçambique – África do Sul; Ruanda – Congo; Burkina Faso –
Costa do Marfim; etc..
Apesar das crescentes restrições impostas às fronteiras, deixando os
migrantes numa situação irregular, estes movimentos têm-se mantido e, em
alguns casos amplificado, tanto por razões sociais e económicas, como em
casos de crise.

Desde os anos 50, o principal movimento
migratório no continente é o do êxodo rural, o
que fez aumentar a população urbana de 20 para
410 milhões entre 1950 e 2000.
Este movimento está, no entanto, a abrandar,
chegando a observar-se, em certos países, um
regresso das cidades para as zonas rurais e um
aumento das migrações de carácter temporário. A
causa deste fenómeno é muitas vezes às
crescentes dificuldades económicas das zonas
urbanas

Hoje os movimentos migratórios desenvolvem-se
e tornam-se mais complexos
Os destinos multiplicam-se e os itinerários alongam-se tornando a migração
num processo constituído por várias etapas: pagar a viagem, investigar as vias
de acesso ao destino, arranjar emprego ou atingir o estatuto desejado. A
presença de Africanos do Oeste na África do Sul é um bom exemplo deste
fenómeno.
Certos países de partida tornam-se países de acolhimento, muitas vezes os
países são simultaneamente, países de partida e de acolhimento para os
refugiados como é o caso do Sudão.
Além disso, as migrações atingem cada vez mais a população feminina.
As mulheres constituem, hoje, uma grande parte dos trabalhadores migrantes,
sendo elas as principais vítimas das deslocações internas e do tráfico de seres
humanos.

As três principais formas de
migrantes:
refugiados,
deslocados internos
trabalhadores

1. Refugiados e requerentes de asilo
Segundo o Alto Comissariado para os Refugiados, existem 2,7 milhões de refugiados em
África , dos quais 773.500 são requerentes de asilo.
Os refugiados incluem não só indivíduos que fogem a um regime que os ameaça como os
opositores políticos, defensores dos direitos humanos, jornalistas, etc., mas também
populações inteiras que fogem de combates, da escassez de alimentos e de catástrofes
naturais.
Os refugiados africanos são principalmente oriundos do Sudão, do Burundi, da República
Democrática do Congo, da Somália, da Libéria, do Togo, da República Centro-Africana e
do Ruanda e recentemente do Zimbabué .
Como referido, 9 em cada 10 refugiados africanos, refugiam-se num país fronteiriço,
juntando-se, se possível, em regiões próximas, onde a população falam a mesma língua.

A República Democrática do Congo acolheu, desde 1994, cerca de 1,2 milhões de
refugiados ruandeses. Os fluxos cruzados de refugiados não são raros. O Sudão acolhe
cerca de 300. 000 refugiados da Eritreia, enquanto que 400.000 sudaneses refugiam-se no
Uganda, na Etiópia, no Quénia e na República Democrática do Congo .
A maior parte destes refugiados estão reagrupados em campos, sob protecção do país de
acolhimento e/ou de organizações internacionais, destacando-se o Alto Comissariado para os
Refugiados. Este acolhimento e protecção não é mais que transitório, e os refugiados têm
que regressar ao seu país logo que a situação o permita.
Uma parte dos refugiados africanos (principalmente da Somália, da Libéria, da República
Democrática do Congo, da Eritreia e do Burundi) encontra refúgio em países do Norte,
como o Reino Unido, os Estados Unidos da América, a França, o Canadá, a Holanda ou a
Suíça.

Na maioria destes países, as restrições à entrada e à obtenção do estatuto de refugiado, são
cada vez maiores.
O endurecimento destas políticas observa-se ainda em certos países africanos: a África do
Sul não concede o estatuto de refugiado aos requerentes de asilo provenientes do Zimbabué
e da República Democrática do Congo, considerando que a situação destes países não é
comparável a um conflito ou a uma crise política.

2. Deslocados Internos
No começo de 2009, África tinha
aproximadamente 11,6 milhões de
deslocados internos, cerca de 45 por
cento dos deslocados internos do mundo.
Cerca de 2 milhões de pessoas tornaramse deslocados durante o ano de 2008.

O maior nº de deslocados se encontra nos
países da África Subsariana
País

Número

Sudão
Uganda
Republica Democrática do Congo DRC

5,3 Milhões
2 milhões
1,6 milhões

Costa do marfim

700.000

Zimbabwe

570.000

Somália

400.000

No Sudão
1 em cada 7 habitantes é um deslocado interno .

Estas deslocações são, muitas vezes, resultado de violações do direito
internacional humanitário durante um conflito armado. Os civis, na sua maioria
mulheres e crianças, são forçados a fugir do local onde vivem, tentando
proteger-se da violência ou de perseguições, sem, no entanto, deixarem o seu
país.
Apesar de menos frequentes, mas igualmente importantes, as catástrofes
naturais são outra das causas das deslocações internas.
Tal como os refugiados, os deslocados internos reagrupam-se em campos onde,
por vezes, beneficiam da protecção e do apoio do Alto Comissariado para os
Refugiados ou de organizações não governamentais. Outros instalam-se de
forma mais difusa no meio urbano ou rural, nomeadamente na periferia de
grandes cidades.

3. Trabalhadores Migrantes
A maioria dos migrantes africanos são trabalhadores que se deslocam para outros
países africanos, ou para outros continentes nomeadamente, para a Europa.
Em África, os principais países de acolhimento destes trabalhadores são a África do
Sul, a Nigéria, o Gabão e, até há pouco tempo, a Costa do Marfim.
Uma parte destes migrantes dirigem-se também para os países do Magrebe e do
Médio Oriente (Líbia, Marrocos, Argélia, Iémen).
Em países como o Gabão, um quinto da população está imigrada.
Tem-se verificado uma tendência de fechamento nestes países de acolhimento,
forçando os trabalhadores a deslocarem-se em situação irregular, ou incitando-os a
procurar noutros locais, cada vez mais longínquos, novos países de acolhimento .

Uma nova tendência das migrações de trabalho reside no número de trabalhadores
licenciados e muito qualificados que emigram para os países do Norte.
Estas migrações são, em certos países ou em certas profissões (nomeadamente, no sector
médico) de tal modo representativas, que se pode falar de “fuga de cérebros”.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, 12.000 médicos da África do Sul e 900
médicos do Gana trabalham num país do Norte, contra, respectivamente, 33.000 e 3.200
que trabalham no seu país .

Tais migrações suscitam um défice importante de pessoal e de competência nos países de
partida, o que enfraquece a acessibilidade e a qualidade dos serviços de saúde e de
educação, criando, deste modo, entraves ao desenvolvimento económico do
país.
Os países africanos “perdem”, assim, os custos investidos na educação e formação destes
licenciados. A NU avaliam em 184.000 dólares o custo da partida de um quadro africano.

No entanto, a maioria dos trabalhadores migrantes ocupam lugares pouco ou nada
qualificados: trabalhadores agrícolas, trabalhadores nas obras, pequenos vendedores no
sector formal ou informal, etc..
As suas condições de vida são, geralmente, mais precárias que as dos trabalhadores
nacionais. Sobretudo quando se encontram em situação irregular, são vítimas de
descriminações
Os trabalhadores migrantes, nomeadamente aqueles em situação irregular, têm
igualmente mais dificuldade em aceder aos serviços sociais (escolas, centros de saúde,
pensões de reforma...) encontrando-se mais expostos a pressões e a violências por
parte da polícia.

O repatriamento de salários dos trabalhadores migrantes africanos constitui um apoio
essencial para as suas famílias e o seu país de origem.
Entre 2000 e 2003 as transferências monetárias dos trabalhadores africanos que vivem
noutros continentes elevaram-se a 17.000 milhões de dólares por ano.

Novas tendências,
novos desafios das
Migrações Africanas

O continente africano
registou nos últimos cinco anos um
aumento de 80 por cento na taxa
nominal de crescimento dos
imigrantes, com particular destaque
para a África do Norte, refere um
relatório da Organização Internacional
das Migrações (OIM).

1. Os dramas da emigração para a Europa
Ocidental
Desde o início dos anos 90, os dramas multiplicam-se nas
fronteiras de uma Europa transformada em fortaleza: numerosos
migrantes vindos da África subsaariana morrem em embarcações
de fortuna no Mediterrâneo, nos porões de aviões, são perseguidos
pela polícia e guarda-costas
europeus e norte africanos, ferem-se nos arames farpados ,
enterram-se nos bosques vizinhos, esperando pela sua passagem.
Estes migrantes financiam a sua partida graças às economias de
toda uma rede social ou endividam-se, percorrem vários países,
trabalham ao longo do caminho, têm que pagar aos passadores e
escapar da polícia... recomeçando, muitas vezes, este caminho no
caso de serem apanhados e reenviados para o seu país de origem.

Segundo o relatório da OIM de 2009, a Tunísia e a Líbia têm
servido como os principais pontos de passagem dos cerca de 22
mil imigrantes ilegais que anualmente procuram atingir a ilha
italiana de Lampedusa, rota preferencial para se alcançar o
continente europeu.
De igual modo, acrescenta o documento, cerca de dez mil
imigrantes ilegais provenientes da África do Oeste, sendo dez por
cento da população local, atravessaram no período em referência
o porto de Nouadhibo, na Mauritânia, a caminho da Europa.
O relatório refere a existência de 39 mil a 47 mil imigrantes ilegais
na África do Sul, sendo que 152, 223 mil foram repatriados
daquele país para os outros países da SADC.

Na última década tem-se vindo a assistir a um aumento da xenofobia e dos
nacionalismos, muitas vezes acompanhados por ondas de violência, em vários
países africanos que acolhem um grande número de migrantes.
Na Costa do Marfim, o conceito de “ivoirité” foi criado e aproveitado para fins
políticos, distinguindo entre pessoas originárias da Costa do marfim de “cepa”
(isto é, de há pelo menos 2 gerações) e aqueles ditos “estrangeiros”. Este
conceito instaura uma hierarquia social e política baseada na origem dos
nacionais. Em 1998, uma lei predial reserva o direito exclusivo de propriedade
imobiliária às ditas pessoas de origem de “cepa”, levando à expulsão de milhares
de camponeses de origem burkinesa do Norte do país. Este conceito é um dos
elementos que desencadearam a crise na Costa do Marfim.
Botswana é igualmente ilustrativo deste fenómeno: os emigrantes do Zimbabwe são
alvo de comportamentos xenófobos e de agressões. São vítimas de humilhações
públicas, de condenações e expulsões arbitrárias e, mesmo, de torturas ou
assassínios. Também são submetidos a atrasos desmesurados na análise dos
seus pedidos de asilo, a restrições no acesso ao emprego e à ausência de acesso
a certos cuidados . Os migrantes são ainda frequentemente acusados de estarem
na origem dos crimes, das doenças e da prostituição no Botswana.

4. A efeminização das migrações: vulnerabilidades e novas oportunidades
Em África, cerca de um migrante em cada dois (47%) é mulher: As mulheres e crianças constituem ainda 70% dos
refugiados e deslocados internos do Continente .
O aumento do número de mulheres migrantes diz sobretudo respeito às sub-regiões do Este e Oeste da África.
No Oeste africano e na África austral, um número crescente de mulheres praticam o comércio
transfronteiriço, à semelhança das mulheres originárias do Zimbabwe, comprometidas em
actividades comerciais com a África do Sul.
As mulheres migrantes viram-se também para os países do Norte, se bem que em menor proporção do que os
homens. 20 000 enfermeiras e médicas africanas alimentam o fenómeno da fuga de cérebros.
Dotando as mulheres de novos recursos e novos papéis, as migrações oferecem novas oportunidades para ganhar
ou consolidar a independência financeira das mulheres, desempenhar novos papéis sociais, fazendo evoluir a sua
imagem e as normas sociais nos seus países de origem.
Numerosas mulheres migrantes são vítimas de violência, de abusos sexuais, de tráfico de seres
humanos e de más condições de trabalho.
As mulheres são especialmente vulneráveis a certos riscos de saúde particulares: contágio com
VIH/SIDA, partos e interrupções de gravidez em condições sanitárias e médicas inadaptadas, etc.

5. O Tráfico de seres humanos
O tráfico de seres humanos, principalmente de mulheres e crianças, é um
problema de grande importância.
Segundo um relatório da UNICEF, dos 53 países africanos analisados,
89%
reconhecem ser afectados pelo tráfico de seres humanos com destino a
outros países do continente, 34% com destino a outro continente (a
Europa e os países do Golfo, principalmente).
As pessoas vítimas deste tráfico estão destinadas a servir de prostitutas,
escravas domésticas, crianças-soldado ou de mulheres para casamento de
conveniência .
Segundo as Nações Unidas, 200.000 crianças são anualmente vítimas do
tráfico de seres humanos na África Ocidental e Central .

6. Migrações e saúde
Além do problema acima mencionado do êxodo do pessoal médico africano para
outros
continentes, um problema chave em matéria de saúde reside na prevalência do
VIH/SIDA entre os
migrantes africanos, em particular na África austral. Contrariamente às ideias
generalizadas, os
migrantes estão raramente infectados a quando da saída do seu país. É o seu
percurso de migração,
ou as condições de vida no país de acolhimento que os expõe a riscos mais
elevados (21): abusos
sexuais e prostituição (mesmo que só ocasional) no caso das mulheres,
confinamento a lares não
mistos e recurso à prostituição ou a multiplicação de parceiros sexuais são
factores de risco
importante para os migrantes.

7. Migrações e tensões crescentes sobre os recursos
naturais
Os factores ambientais, terra e água, nomeadamente, são uma das principais
causas de deslocações
das populações, seja directamente, seja porque, muito frequentemente, são
causas de conflitos ou
são utilizados para fins políticos. 60% da terra em África já é deserto.
As esperadas evoluções ambientais, nomeadamente em matéria de alterações
climáticas, convidam a prestar uma atenção muito particular a esses factores que
poderão causar, nas próximas décadas, deslocações massivas em África.
Segundo as ultimas estimativas o número de refugiados e deslocados internos
ligados às alterações climáticas elevar-se-á, em 2010, a 15 milhões e, em 2100,
entre 100 a 200 milhões, sendo metade em África. Estas deslocações seriam
causadas pela redução de certas reservas de água por uma menor produtividade
e uma deslocação das terras agrícolas, por uma subida do nível das águas em
certas regiões costeiras, etc..

A China na África
A China encontrou na África o território virgem e promissor
que no início do século 21 lhe permite saciar sua sede de
recursos, assim como os EUA tiveram o oeste no século 19
e a Europa, até o século 20, teve o resto do mundo.
Em 2008 o comércio entre China e África alcançou o valor
de 76 bilhões de euros, dez vezes mais que em 2000 e
quatro vezes mais que o total da ajuda oficial ao
desenvolvimento recebida pelo continente africano em
2008.

O interesse da China pela a África é consequência do enorme
crescimento económico chinês e do aumento da demanda por
matérias-primas.
No período da guerra fria, sob o governo de Mao Tse Tung, a China
estabeleceu relações com alguns países africanos, incluindo o
treinamento militar de tropas do Zimbabwe.

Mas a retomada das relações ocorreu nos meados dos anos de 90,
quando o crescimento económico chinês degolou.
O principal interesse chinês na África está nas fontes de energia,
sobretudo no petróleo, devido à dificuldade de acesso ao petróleo do
oriente médio, por este se destinar prioritariamente à Europa e aos
EUA.

A China mantém relações com o Sudão desde meados de 1990.
A actuação da estatal chinesa, Companhia Costeira Nacional de
Petróleo (CCNP), elevou o Sudão da condição de importador de
petróleo a exportador, com uma receita de quase 2 bilhões de dólares
por ano. Metade das exportações sudanesas é destinada à China.

Na Nigéria, a China investiu 2,7 bilhões de dólares (a maior despesa
além-mar realizada até hoje) na compra dos direitos de exploração de
um campo de petróleo, direitos estes divididos com mais quatro outras
companhias.
Angola, que recebeu investimentos de 2 bilhões de dólares, é
actualmente a maior fornecedor de petróleo para a China, estando à
frente inclusive da Arábia Saudita.
A China também tem interesse no petróleo da Guiné-Bissau, CongoBrazavile e Gabão.

IMIGRAÇÕES EM ANGOLA

1. Chineses
Segundo dados da Embaixada da China em Angola, hoje são 20 mil chineses a
trabalhar em todo o país, embora alguns relatórios estimem essa população entre 40
e 100 mil.
A população chinesa, na esmagadora maioria homens, que ajuda a fazer crescer
Angola. São explorados, vivem em guetos e fazem dinheiro, muito dinheiro, para os
bolsos de alguns (muito poucos). É um trabalho escravo que está a transformar Angola
numa verdadeira potência.
A multidão que desembarca diariamente em Angola tem uma explicação: a China é
hoje um dos principais financiadores da reconstrução do país.
Em troca de empréstimos e apoio massivos – estima-se que sejam mais de USD 4
biliões desde 2004 –, a China garantiu uma fatia generosa da futura produção de
petróleo de Angola.
O acordo também determina que 70 por cento dos projectos de reconstrução devem
ser dados a empresas chinesas, que preferem trazer os seus próprios trabalhadores.

Portugueses em Angola e Angolanos
em Portugal
Actualmente, existem cerca de 34 mil cidadãos angolanos
registados em Portugal. Todavia, as organizações angolanas
afirmam que este número está muito longe da realidade e
preferem apontar para um total entre 100 mil e 300 mil.
Já a movimentação em sentido contrário tem vindo a registar um
aumento consolidado. A população portuguesa em Angola mais
do que quadruplicou em apenas quatro anos.
Em 2004, estimava-se que existiam cerca de 20 mil portugueses
em Angola. Hoje, a comunidade portuguesa deve estar prestes
a atingir os 100 mil indivíduos.

