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A importância de indivíduos e ONGs japonesas na proteção de refugiados 

frente à omissão do estado 

The importance of Japanese individuals and NGOs in refugee protection regarding 

state omission 

Saphíria Aoi Shimizu1 

RESUMO 

O Japão é considerado historicamente um país isolado, com pouca recepção de 

refugiados. Apesar de sua distância geográfica em relação ao foco das crises 

migratórias, as solicitações de refúgio aumentaram, o que não significou uma 

revisão efetiva da política migratória do país. Frente à reticência estatal, o papel dos 

atores não-governamentais na assistência a refugiados deve ser destacado.   
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ABSTRACT 

Japan is historically considered an isolated country with little reception of refugees. 

Despite their geographical distance from the migratory crisis’ focus, requests for 

refuge increased, which did not mean an effective review of the country's migration 

policy. Regarding state omission, the role of non-governmental actors in granting 

assistance should be highlighted.  
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2014, dos 7533 indivíduos que solicitaram a obtenção de status de 

refugiado no Japão, apenas 11 pedidos foram aprovados. Seguindo a mesma 

tendência, em 2015, apenas 27 indivíduos tiveram seus pedidos atendidos, em um 

universo de 7586 solicitantes (MURAI, 2016a). Comparando o Japão com os demais 

países desenvolvidos, percebe-se a discrepância do tratamento de refugiados: na 

Alemanha, aproximadamente 141.910 aplicações foram aprovadas, enquanto na 

Suécia, o número foi de 32.215 (BBC, 2016).  

                                                           
1 Bacharelanda em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília – UnB, Brasília, Brasil.  
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As características do país, marcado por sua insularidade, distância geográfica, 

baixa proficiência em inglês e grandes diferenças culturais fazem com que o número 

de requerentes de asilo seja naturalmente baixo. Desse modo, à primeira vista a 

comparação com a Europa pode parecer inadequada, se não injusta. Entretanto, a 

aprovação de apenas 1% dos pedidos é um fato questionável, sobretudo 

considerando-se que o Japão é um país cujo mercado de trabalho é cada vez mais 

pressionado pelo envelhecimento da população.  

De fato, o que se percebe é uma grande omissão do Estado em relação ao 

problema. A participação japonesa se resumiu, em 2014 e 2015, a uma vultosa 

doação de cerca de um bilhão de dólares em ajuda humanitária para refugiados 

sírios e iraquianos (REUTERS, 2016). Nesse sentido, é notória a importância de 

indivíduos e Organizações Não-Governamentais japonesas na atenção dada ao 

tema, uma vez que eles se figuram como o principal canal de comunicação para 

atender às demandas da população afetada. O nível de análise adotado será, 

portanto, o intersocietário, uma vez que a análise se concentra nas “redes” 

transnacionais formadas pela interação de indivíduos, órgãos governamentais e não-

governamentais e organizações internacionais. Dentro desse nível de análise, o 

construtivismo será adotado como referencial teórico, pois ressalta a configuração 

de indivíduos e ONGs como entidades por meio de um processo de construção e 

compartilhamento de significados.   

 

A OMISSÃO DO ESTADO JAPONÊS NA PROTEÇÃO DE REFUGIADOS  

 

Apesar de ter aderido à Convenção de 1951 das Nações Unidas sobre o 

Estatuto dos Refugiados em 1981, o Japão não é um país tradicionalmente 

conhecido por receber refugiados. Somente em 1978, o país recebeu a primeira leva 

de refugiados da Indochina, em grande parte resultante da pressão exercida pelos 

demais países desenvolvidos, quando ainda não havia aparato legal preparado ou 

políticas para lidar com o grande influxo de imigrantes (ANDO, 2008; DEAN; 

NAGASHIMA, 2007).  

Alguns fatores atuam como barreiras naturais à sua entrada, como a 

inexistência de fortes laços históricos-culturais com os países de origem dos 

imigrantes, a grande barreira linguística e a baixa proficiência em língua inglesa da 
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população local, a distância geográfica e o alto rigor dos requisitos demandados pelo 

Ministério da Justiça para proporcionar o status de refugiado (MOJ, 2015a). Além 

disso, a opinião pública, em sua maioria, vê com relutância a entrada de imigrantes, 

uma vez que sendo um país de alta homogeneidade étnica, teme que a entrada de 

estrangeiros de mão de obra não-qualificada insira um elemento de complexidade 

que desestabilize a organização sociopolítica do país (BURGESS, 2014).  

Pode-se afirmar que tal homogeneidade étnica do Japão também atua como 

um empecilho para a implementação bem-sucedida do multiculturalismo. De acordo 

com Kymlicka (2012), entre outras condições, a diversidade de grupos imigrantes e 

a percepção de que o imigrante faz um esforço de boa-fé para contribuir 

economicamente determinam o sucesso do multiculturalismo. Entretanto, no caso 

japonês, as hipóteses de Kymlicka (2012) não se verificam. De fato, o Japão 

recebeu solicitações de 69 nacionalidades em 2015, o que pode ser considerado 

diverso, e passa por escassez de mão de obra, principalmente no setor de 

construção civil (KURTENBACH; YAMAGUCHI, 2015; MURAI, 2016b), onde, a 

participação de refugiados e solicitantes de refúgio seria bem-vinda. A tabela a 

seguir mostra a porcentagem de indivíduos que conseguiram obter efetivamente o 

status de refugiados no Japão, entre 2006 e 2015.  

Tabela 1: Razão entre número de indivíduos que conseguiram ser 

reconhecidos como refugiados e total de aplicações 

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total de 

aplicações 
954 816 1549 1388 1202 1867 2545 3250 5000 7586 

Reconhecimen

to do status de 

refugiado 

34 41 57 30 39 21 18 6 11 27 

% 
3,56

% 

5,02

% 
4% 

2,16

% 

3,24

% 

1,12

% 

0,71

% 

0,18

% 

0,22

% 

0,36

% 

Fonte: MOJ (2015b), adaptação minha  

 Como se pode observar, a tendência observada é um baixo número de 

reconhecimentos, especialmente a partir de 2011, em que nem 1% das aplicações 
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foram bem-sucedidas. A própria legislação japonesa dificulta este processo. Por 

exemplo, a Lei de Controle de Imigração e Ato de Reconhecimento de Refugiado 

não reconhece como válida a justificativa de fuga causada por guerra ou por 

conflitos para a concessão do status. Os solicitantes de refúgio necessitam realizar 

um processo de entrevistas com a autoridade imigratória sem a presença de 

intérpretes e advogados. Além disso, os documentos submetidos devem ser 

traduzidos à língua japonesa, o que, muitas vezes, é impossibilitada por questões 

financeiras (LEITE; DANTAS, 2014). 

 Em 2015, o país reformulou o sistema de recepção de refugiados, tornando 

os requisitos mais rigorosos. Com as novas regras, uma pessoa que solicita refúgio 

não poderá mais trabalhar caso seu pedido tenha sido reprovado e tente reaplicar 

com a mesma justificativa. Anteriormente, o indivíduo poderia trabalhar enquanto 

seu pedido fosse processado e analisado, o que incentivava sucessivas tentativas 

de obtenção caso não fosse aprovado (DEARDEN, 2015). Ocorrências de 

deportação também são frequentes, desobedecendo-se ao princípio de non 

refoulement, quando um Estado não deve devolver o refugiado ao seu Estado de 

origem. Ainda, casos de reprovações arbitrárias são frequentes, mesmo com o 

preenchimento de todos os pré-requisitos (LEITE; DANTAS, 2014). Parece haver, 

portanto, não somente uma mera omissão do Estado, como uma falta de vontade 

política motivado principalmente por vieses xenófobos.    

 

A ATUAÇÃO DE INDIVÍDUOS E ONGS JAPONESAS 

 

Frente à omissão, ou até mesmo à relutância do Estado em receber 

refugiados, a ação de indivíduos e ONGs japonesas torna-se cada vez mais 

importante, tanto domesticamente como internacionalmente. A emergência de atores 

não-estatais no tratamento ao tema faz, nesse caso, com que o Estado tenha um 

papel secundário.  

A criação de ONGs no Japão para assistência a refugiados iniciou com o 

grande influxo de refugiados indochinos no final da década de 70. Em 1979, foi 

criado o Refugee Assistance Headquarters (RHQ), uma organização ligada à 

Divisão de Assistência Humanitária do Ministério das Relações Exteriores, que 

surgiu com o objetivo de realojar refugiados e implementar programas de assistência. 
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Apesar de ter conseguido cumprir seus objetivos, o RHQ atendeu apenas 10% dos 

refugiados. Outras ONGs surgiram com objetivos semelhantes, mas enfrentaram 

empecilhos como a escassez de apoio financeiro, tanto do setor público como do 

privado, salientando, novamente, a falta de vontade política (DEAN; NAGASHIMA, 

2007).   

Atualmente, existem aproximadamente 30 ONGs e associações japonesas 

que tratam sobre o tema, representando 6.1% do total de ONGs do país (JANIC, 

2016). A relevância dessas ONGs aumenta ano após ano, como se pode observar 

no gráfico abaixo, que explicita a forma de atuação de cada uma delas. As ONGs 

que atuam na proteção de refugiados estão inseridas na categoria “apoio 

emergencial” e “cooperação e intercâmbio de bens”. É perceptível que em 2015, 

ambas as categorias apresentaram um aumento expressivo, o que permite inferir 

que as ações passaram a se concentrar mais intensamente neste ramo.  

Gráfico 1: Formas de atuação das ONGs japonesas  

 

Fonte: JANIC (2016), tradução e adaptação minha.  

 

Como exemplo de ONG atuante na área, pode-se citar o Japan Association 

for Refugees. A ONG é uma associação que fornece assistência personalizada aos 

refugiados para que estes possam se integrar à sociedade e viver 

independentemente. Desse modo, proporcionam abrigos temporários àqueles que 

não conseguiram obter um lugar para morar ou ainda, dão ajuda financeira para 
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eventuais gastos com saúde, dado que muitos refugiados e solicitantes de refúgio 

não podem ingressar ao sistema público de saúde (JAPAN ASSOCIATION FOR 

REFUGEES, 2016).  

O Japan Emergency NGO (JEN), por sua vez, é uma ONG que oferece 

assistência em países como Afeganistão, Iraque, Sri Lanka, Paquistão e Jordânia, 

para recuperar a qualidade de vida e condições econômicas e mentais de indivíduos 

afetados por conflitos e desastres (JEN, 2016a). Assim, na Jordânia, por exemplo, o 

JEN atua melhorando a infraestrutura (água, saneamento e higiene) de campos de 

refugiados sírios, além de auxiliar na construção e reparo de escolas e hospitais  

(JEN, 2016b). Já no Iraque, a ONG fornece assistência médica emergencial e 

desenvolve programas de educação em higiene em campos de refugiados na 

fronteira com a Jordânia (JEN, 2016c). 

A atuação japonesa também se dá por meio do engajamento de indivíduos, 

que agem sem vinculação com alguma organização. É o caso da sra. Maki Niioka, 

que trabalha em um campo de refugiados em Baqa’a, na Jordânia, ensinando 

mulheres palestinas de modo a minimizar a desigualdade de gênero na região. Ela 

as ajuda a desenvolver suas habilidades de modo que possam trabalhar de casa, 

uma vez que trabalhar fora é considerado “vergonhoso”, e aumentar sua renda, 

levando ao empoderamento feminino (TV TOKYO, 2014).  

É importante ressaltar que, em primeira instância, são os indivíduos que 

formam as organizações. Assim, além do caso apresentado acima, em que o 

indivíduo atua de modo desvinculado a qualquer organização, há também casos em 

que a pessoa atua representando uma ONG ou uma organização internacional. 

Desse modo, o sr. Shigeyuki Sato do Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR), por exemplo, atua na proteção de deslocados internos em 

Darfur, no Sudão, além de coordenar atividades governamentais e não-

governamentais na região. Em um contexto em que o acesso de ONGs e outras 

organizações à região é severamente limitado pelo governo local, a atuação isolada 

de indivíduos torna-se cada vez mais importante (ACNUR, 2014).   

A partir dos exemplos acima citados, é notável que os indivíduos nas 

Relações Internacionais emergem como uma entidade por meio de processos de 

construção. Em uma clara noção Wendtiana, os indivíduos atuam de acordo com o 

que os objetos significam para elas. Essas ações são organizadas por meio de 
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estruturas sociais formadas por significados coletivos, que, por sua vez, emergem da 

interação social (WENDT, 1992). Considerando-se que o Sistema Internacional não 

é imutável, ao atuarem, muitas vezes, de forma independente em relação ao Estado, 

as ONGs tentam mudar os meios pelas quais os Estados agem, e o modo como elas 

definem seus papéis tem o potencial de transformar o sistema internacional 

(AHMED; POTTER, 2006).  

No caso japonês, tanto os indivíduos como as ONGs agem de modo a 

contornar a omissão do Estado. Os indivíduos e as organizações não representados 

pela opinião pública (contrária à recepção e/ou proteção de refugiados) 

compartilham a urgência de prestar assistência humanitária independentemente do 

apoio do Estado, criando significados coletivos que guiam as ações conjuntas. Além 

disso, os atores não-estatais envolvidos no tema têm a percepção coletiva de que a 

mera doação de recursos financeiros pelo Estados japonês não é suficiente para 

expressar a responsabilidade do país para um problema global. Tais atores não-

estatais, apesar de não serem soberanos nem possuírem o poder e as capacidades 

de um Estado, conseguem criar uma rede de significados e entendimentos que 

moldam o comportamento coletivo e criam normas. Essas redes perpassam a figura 

do Estado, agindo de maneira quase independente, sendo capazes de formular a 

própria agenda (BADIE; SMOUTS, 1999). Desse modo, indivíduos e ONGs têm o 

poder de demonstrar que, mesmo sem o apoio estatal, conseguem mudar as “regras 

do jogo”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tradicional ausência japonesa na proteção internacional de refugiados não é 

resultado único e exclusivo dos seus atributos nacionais, como geografia e cultura. 

Deriva também da falta de vontade política de implantar o multiculturalismo, 

originado, muitas vezes, de um sentimento xenófobo. A doação de uma grande 

quantia de dinheiro para assistência humanitária, é motivado muito mais pelo 

interesse de se livrar da responsabilidade de acolher refugiados (enquanto outros 

países desenvolvidos atuam pró-ativamente no tema) do que uma genuína 

preocupação com o bem-estar da população fragilizada. 
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Nesse sentido, como se pode verificar na análise, a atuação de indivíduos e 

ONGs japonesas é fundamental para mitigar essa omissão e descaso do Estado, 

provando que os atores não-estatais podem agir independentemente do Estado, que, 

por sua vez, tem a sua importância reduzida. Tais atores não estão mais “presos” 

dentro do arcabouço estatal, em que muitas vezes o comportamento do Estado não 

condiz com o seu comportamento, e o significado que um objeto pode ter pode 

divergir entre eles. Em um contexto em que o Japão adota políticas cada vez mais 

rigorosas, a tendência é o fortalecimento de ONGs e a intensificação da atuação de 

indivíduos para suprir a lacuna deixada pelo Estado.   
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