
                                    

NÚCLEO DE ACOLHIMENTO AOS IMIGRANTES E REFUGIADOS/AS DA
BAHIA

Apresentação

Desde o início da redemocratização do país o fluxo migratório vem crescendo,

principalmente de imigrantes dos países vizinhos. A crescente onda migratória,

principalmente com a chegada dos/as imigrantes haitianos\as e

venezuelanos/as nos últimos anos, desencadeou a discussão sobre a política

de migração vigente no país e expôs as fragilidades estatais de acolhimento

aos imigrantes, obrigando a tomada de medidas emergenciais por parte do

Estado e Sociedade. 

O atual governo criou, em abril desse ano, um Programa de interiorização de

imigrantes. O Programa de interiorização do fluxo migratório, principalmente de

venezuelanos/as, teve início com a parceria do Governo Federal com a

Organização das Nações Unidas (ONU). Inicialmente, o governo e a ONU

articulam com municípios e entidades da sociedade civil interessados em

acolher imigrantes. A Bahia é um dos Estados incluído nesse Programa de

Interiorização do Governo Federal.

A Bahia concentra a maior parte dos imigrantes (internacionais) no Nordeste.

Esse ano o número aumentou com a chegada dos/as venezuelanos/as. Com

um fluxo crescente de imigrantes na Bahia, algumas instituições têm procurado

alternativas de acolhimento humanitário e de efetivação dos direitos humanos,

principalmente no processo de inserção dessa força de trabalho em ocupações

dignas e no combate ao trabalho em situação de escravidão. 

Visando a participação da UFBA na defesa dos Direitos Humanos da

população migratória vinda para o Estado, estamos convidando alguns



Departamentos/Institutos para pensar e propor um programa de ação através

da articulação de uma rede institucional formada pelas universidades públicas

da Bahia, e de natureza interdisciplinar (Instituto de Saúde Coletiva, Instituto de

Letras, Faculdade de Direito, Instituto de Psicologia, Deptº de Estudos de

Gênero e Feminismos, FFCH). A ideia é ter como parceiros as Secretarias do

Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), e da Justiça, Direitos Humanos

e Desenvolvimento Social (SJDHD), atuando na promoção de políticas

públicas, na qualificação profissional e na fiscalização e combate ao trabalho

em situação de escravidão. 
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