G
da ONU no Brasil
Dia de Debate Geral
No dia 28/9, às 14
4h, a Uniãoo Marista do
o Brasil rece
eberá em suua sede, em
m uma
d Presidênccia da Repúública e o Comitê
C
parrceria com a Secretaria de Direitos Humanos da
nto da Vioolência Sexxual contra
a Crianças e Adolescentes,
Naccional de Enfrentamen
reprresentantes de 40 institu
uições do Braasil, das área
as dos direitos dos migraantes e da crriança
e d
do adolescen
nte, para debater o tem
ma proposto pelo Comitê dos Direittos da Criança da
Org
ganização da
as Nações Un
nidas (ONU)) para 2012: “Os direitoss das criançaas no contexxto da
mig
gração intern
nacional”.
A ONU dedica, anu
ualmente, um
m Dia de De
ebate Geral para discusssão de um artigo
específico da Convenção
C
sobre
s
os Dirreitos da Crriança ou de
e um tema dos direito
os das
criaanças. Com o tema "Os direitos das Crianças no
o contexto da
d migraçãoo internacion
nal", o
Deb
bate deste ano acontece
erá em Geneebra, no dia 28 de setem
mbro, no Paalácio das Na
ações,
durante a 61ª sessão
s
do Co
omitê. A inteenção do Comitê é prom
mover, nos paaíses e no âmbito
inteernacional, a efetivação
o dos direitoos de todass as criança
as no conteexto da miggração
inteernacional.
As Instituições no mundo toddo se mobilizaram para
a apresentaar relatórioss para
con
ntribuir com o debate. Esses documeentos serão apresentados em Geneebra e, no mesmo
m
dia,, a UMBRASSIL, em parcceria com a Secretaria de Direitos Humanos dda Presidênccia da
Rep
pública e o Comitê Naccional de Ennfrentamento
o da Violência Sexual ccontra Crian
nças e
Ado
olescentes, realizará,
r
em
m Brasília, u m debate que mobiliza vários atorres nacionaiss com
foco
o na garantiaa dos direitos humanos dde crianças e adolescente
es.
As disccussões deccorrentes ddo Dia de Debate Geral 2012 no Brasil serão
m o objetivo
sisteematizadas em uma publicação, com
o de ampliar o debate ssobre o tem
ma “Os
Direeitos das Crianças e dos Adolescentees no Contexto da Migra
ação Internaacional” em nosso
paíss e de subsid
diar o trabalh
ho das instituuições envolvvidas.
DAD
DOS:
‐ A migração é um fenômen
no antigo e qque se reesttrutura com novas roupaagens ao lon
ngo da
histtória. Os graandes movim
mentos miggratórios tive
eram sua ca
ausa nos coonflitos, inva
asões,
con
nquistas, êxo
odos, mudan
nças sazona is, fome, su
uperpopulaçã
ão de deterrminadas regiões,
entre outras. Os
O dados dão
o conta de qque uma em
m cada 35 pe
essoas no m
mundo é migrante,
1
viveendo e trabalhando forra do seu p aís de orige
em . Estima‐‐se que no Brasil, dura
ante o
perííodo coloniaal, tenham ap
portado em solo brasileiiro cerca de 1,4 milhões de portugue
eses –
o qu
ue foi o início da história
a migratória brasileira. Esstudos indica
am que, durrante o perío
odo da
escrravidão, tenh
ham entrado
o no país aprroximadamente 4 milhõe
es de escravoos2.
‐ 333,3 milhões de migrante
es internacioonais têm menos
m
de 20
0 anos, o quue representta em
torn
no de 16 % do
d total da po
opulação mi grante;
‐ Do
o total de miigrantes internacionais, 334% têm de 15 a 19 anoss (11,2 milhõões) e 26% tê
êm de
10 a 14 anos (8,,8 milhões);
‐ Oss grupos etáários de 5 a 9 e 0 a 4 reppresentam 22%
2
(7,4 milhões) e 18%
% (5,9 milhõe
es) do
totaal da populaçção migrante
e de até 20 aanos de idade, respectiva
amente;
‐ Ceerca de 60% (19,9 milhõe
es) de crianç as migrantess internacion
nais e adolesscentes com idade
infeerior a 20 ano
os de idade vivem
v
nas reegiões meno
os desenvolv
vidas do munndo.
1
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nte: Relatóriio Internacio
onal das Criianças e Ad
dolescentes Migrantes: ffatos e núm
meros,
(fon
UNIICEF DPP‐e, UNDESA
U
Universidade dee Houston, 2010)
‐ Tratando‐se dee um país co
ontinental, essse fenômen
no tem ocorrrido entre esstados, muniicípios
e deentro das cid
dades de diferentes terrritórios brasileiros. As razzões apontaddas retratam
m essa
diveersidade, vio
olência familiar ou comu nitária, buscca por melho
ores condiçõões de trabalho ou
morradia, modelos de desen
nvolvimento econômico que retorna
am populaçõões de seu espaço
e
histtórico para faazer frente a grandes em
mpreendimen
ntos, entre outros.
o
PRO
OGRAMAÇÃO
O DO DIA DE
E DEBATE GEERAL 2012 NO
N BRASIL
13h
h: CAFÉ DE BOAS VINDASS
14h
h: MESA DE ABERTURA
A
– UMBRASIL, SDH/PR e Comitê Nacional
14h
h20: PAINEL DE DEBATESS
UMBRASIL)
 Ir. José de Assis Elias de Brito (U
 Karina Figueiredo
F
(C
Comitê Nacioonal)
 Maíra Soares
S
Ferreira (Autora d o livro A rim
ma na escola, o verso na hhistória)
 Ir. Rositta Milesi (Instituto Migra ções e Direittos Humanoss)
 Joseleno Santos (PN
NEVSCA/SDH
H/PR)
16h
h30: DEBATEE COM AS INSSTITUIÇÕES CONVIDADA
AS
17h
h30: ENCERR
RAMENTO
SER
RVIÇO
DATTA: 28/9/201
12
HOR
RÁRIO: 14h às 17h30
LOC
CAL: Sede daa UMBRASIL – SCS, Quad ra 4, Bloco A,
A nº 219, Ed. Vera Cruz, 2º andar, Assa Sul,
Brasília DF.
Assessoria de Im
mprensa:
Uniião Marista do
d Brasil (UM
MBRASIL) ‐ (661) 33465058
8
Katiiuscia Sotom
mayor – katiu
uscia@umbraasil.org.br
Marjoire Castilh
ho – marjoire
e@umbrasil. org.br
Secrretaria de Diireitos Huma
anos da Presiidência da Reepública – (6
61) 2025 99007
Com
mitê Naciona
al de Enfrenttamento da V
Violência Sexxual contra Crianças
C
e Addolescentes – (61)
33447‐8524
Entrevistas:
 Joseleno Santos – Coordenaddor do Pro
ograma Nacional de Ennfrentamentto da
Violência Sexual con
ntra Criança s e Adolesce
entes da Secretaria Nacioonal de Prom
moção
dos Dirreitos das Crianças
C
e A
Adolescentess da Secreta
aria de Dire itos Humanos da
‐
(61)
96041512
Presidência
da
Repúblicaa
(SNPDCA
A/SDH‐PR)
2
–
o.santos@sd
dh.gov.br / ppnevsca@sdh.gov.br
joseleno
 Karina Figueiredo
F
– Secretária EExecutiva do Comitê Naciional de Enfrrentamento da
 Violência Sexual contra Criianças e Adolescente
A
s ‐ (61) – 82137179 –
nacional@terra.com.br
comiten
 Ir. Valdiicer Fachi – Secretário
S
Exxecutivo da UMBRASIL
U
vffachi@umbrrasil.org.br
 Ir. José de Assis Elias de Britoo – Coorden
nador da Árrea de Misssão da UMB
BRASIL
assisfms@umbrasil..org.br
 Leila Paiva – Asse
essora da Á
Área de Missão da UM
MBRASIL ‐ ((61) 817600
060 –
umbrasil.org.br
leila@u

