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1 

ESCOPO DO COMITÊ 

As obrigações deste comitê, União Europeia, sobre o assunto abordado, Políticas           

Migratórias da Europa no Cenário de Crise de Refugiados, está embasada na Declaração             

Universal dos Direitos Humanos, nos objetivos pautados no site da União Europeia            

(UE) e na Carta das Nações Unidas. 

Em acordo com a Declaração dos Direitos Humanos, este comitê promove o            

respeito a esses direitos e liberdades de todos os humanos, e proíbe a discriminação pelo               

sexo, origem étnica ou racial, religião ou convicções, deficiência, idade ou orientação            

sexual¹. 

Em acordo com os objetivos da UE, este comitê propicia a paz, luta contra a               

exclusão social e discriminação, empenha-se em ajudar vítimas de catástrofes naturais           

ou causadas pelo Homem e a estabilidade no cenário internacional². 

E, em acordo com a Carta das Nações Unidas, este comitê pratica a tolerância,              

não usa as práticas armadas se não com consentimento comum, e estimula o progresso              

econômico e social dos povos³. 

Em específico, este comitê visa a resolução das situações de crise ocorridas na             

Europa pelos fluxos migratórios, de forma a amparar de maneira correta os refugiados e              

os demais povos que sofrem com tal assunto. 
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1 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponivel em: 
http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf.  Acesso em: 26 fev. 2018 
²UNIÃO EUOPEIA. Bloco econômico, político e social. Declaração Universal dos Direitos Humanos.            

Disponível em: <https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_pt>. Acesso em: 26 fev. 2018. 

³ ONU. Carta das Nações Unidas. Disponivel em: 
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas.pdf . 
Acesso em: 26 fev. 2018 
 

 

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf.%20


 
 
 

2 

INTRODUÇÃO 

O cenário de crise migracional que ocorre na Europa deve-se a alta            

demanda de refúgio dentro do continente. Trata-se de um assunto de exímia relevância             

na atualidade, pois afeta diretamente as suas políticas de mobilidade, de dinâmica            

socioespacial e econômicas. O estudo busca entender de que forma essa mudança            

comportamental gera consequências no quadro internacional - relações diplomáticas e          

comerciais - e no quadro europeu. 

A configuração do problema gera um clima de hostilidade entre europeus           

e imigrantes, devido a um choque cultural, o que propicia um aumento na             

discriminação, violência e terrorismo. O crescente número de refugiados contribui,          

também, para criação e propagação de políticas xenófobas e de empecilhos físicos -             

como muros - e imateriais - como a suspensão de acordos de livre circulação. Além               

disso, vem ocorrendo uma fragmentação dentro do bloco europeu com polos onde um             

lado busca fechar fronteiras e outro acolhe e distribui os refugiados. 

A fim de ordenar a compreensão do projeto, utilizaremos o método           

exploratório, analisando diversos aspectos como definições de conceitos, histórico,         

atualidades, economia e cultura. E, como referências bibliográficas, utilizaremos         

majoritariamente periódicos, tais como, El País, Estadão, O Observador, Público, The           

Guardian, artigos científicos sobre as bases históricas para os movimentos migratórios,           

história da União Europeia, entre outros, por ser um assunto muito atual. Também como              

fonte utilizaremos sites, como o do ACNUR, Politize!, União Europeia, Guia do            

Estudante e alguns doutrinadores como Francisco Rezek, juiz da Corte Internacional de            

Justiça, e Roy Ginsberg e todos que fazem referências seguras e oficiais sobre o assunto               

do comitê. 

RELAÇÃO DO TEMA DO COMITÊ COM O TEMA GERAL DA 

CONFERÊNCIA 

A relação entre o Tema geral da conferência e o objeto de pesquisa é              

encontrada a partir da compreensão do que se trata o “Progresso por meio do respeito               
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aos Direitos Humanos e sua diversidade” e de um apanhado geral sobre o tema              

pesquisado. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi criada em          

1948 e neste documento estão descritos, de forma sucinta, os direitos fundamentais            

inerentes a todas as pessoas. Sendo um dos pilares da Organização das Nações Unidas              

(ONU), seu principal intuito é a proteção da dignidade humana. Logo, deve-se buscar             

um crescimento coletivo a partir do respeito da individualidade e dos costumes culturais             

da cada ser. Apoiando-se nessa perspectiva, exploraremos se há essa integração entre            

imigrantes e os nacionais dos países europeus. 

O direito internacional garante proteção ao homem, e, a partir daí, surge            

o direito ao refúgio. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os             

Refugiados (ACNUR), 1951, o refúgio deve ser concedido à todos que fogem de             

perseguição, por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões           

políticas, e que poderiam enfrentar perigo ou morte se voltassem para seus países de              

natal. 

Mesmo com vários países europeus tendo reações anti-imigrantista, este         

não é o cenário total da Europa. Exemplos de países que têm lideranças que fomentam o                

auxílio aos refugiados tem contribuído para a melhoria do quadro geral, como Hungria e              

Suécia. Um destaque especial à Alemanha, com Angela Merkel, chanceler federal           

alemã, e sua política de abrir fronteiras para os refugiados. Aprendizado da língua,             

locação em albergues: estas são algumas das medidas tomadas que fazem o acolhimento             

dos refugiados melhor. Com essas medidas, Merkel faz um importante contraponto no            

cenário europeu de respeito aos Direitos Humanos e à diversidade cultural. 

SEÇÕES 

3.1. Definições 

Primordialmente é preciso compreender, tecnicamente, o significado de        

alguns termos que serão utilizados recorrentemente no decorrer desse estudo e termos            

para a compreensão geral.  
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● Imigrante: 

É aquele estrangeiro que se domicilia em outro país com          

intenção de manter-se por tempo indeterminado. É esse ânimo de          

permanência que distingue o imigrante do forasteiro (ou turista) .  2

“Diz-se da pessoa que se estabelece ou se encontra         

estabelecida num país estrangeiro; que imigra ou imigrou.”  3

● Migrante 

Segundo ACNUR  4

Os migrantes escolhem se deslocar não por causa de uma          
ameaça direta de perseguição ou morte, mas principalmente para melhorar sua           
vida em busca de trabalho ou educação, por reunião familiar ou por outras             
razões. À diferença dos refugiados, que não podem voltar ao seu país, os             
migrantes continuam recebendo a proteção do seu governo. 

"O que migra; o que muda de lugar, de região ou           

de país, de maneira periódica."  5

● Refugiado: 

Segundo ACNUR  6

Os refugiados são pessoas que escaparam de conflitos        
armados ou perseguições. Com frequência, sua situação é tão perigosa e           
intolerável que devem cruzar fronteiras internacionais para buscar segurança         
nos países mais próximos, e então se tornarem um ‘refugiado’ reconhecido           
internacionalmente, com o acesso à assistência dos Estados, do ACNUR e de            
outras organizações. São reconhecidos como tal, precisamente porque é muito          
perigoso para eles voltar ao seu país e necessitam de um asilo em algum outro               
lugar. Para estas pessoas, a negação de um asilo pode ter consequências vitais. 

Segundo o Estatudo do Refugiado (1951)  7

2 REZEK, Francisco. Direito Público Internacional: curso elementar, página 259 e seguintes. 
3 IMIGRANTE: Significado de Imigrante. 1. ed. [S.l.: s.n.], 2009. 1 p. v. 1. Disponível em: 
<https://www.dicio.com.br/imigrante/>. Acesso em: 07 mar. 2018. 
4 EDWARDS, Adrian. Refugiado ou Migrante? O ACNUR incentiva a usar o termo correto: Está cada vez 
mais comum ver os termos ‘refugiado’ e ‘migrante’ confundidos, mas existe alguma diferença entre 
eles? E essa diferença é importante?. UNHCR ACNUR, Genebra, 01 out. 2015. Notícias e Publicações, p. 
1. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/portugues/2015/10/01/refugiado-ou-migrante-o-acnur-incentiva-a-usar-o-term
o-correto/>. Acesso em: 07 mar. 2018. 
5 MIGRANTE: Significado de Migrante. 1. ed. [S.l.: s.n.], 2009. 1 p. v. 1. Disponível em: 
<https://www.dicio.com.br/migrante/>. Acesso em: 07 mar. 2018. 
6 EDWARDS, Adrian. Refugiado ou Migrante? O ACNUR incentiva a usar o termo correto: Está cada vez 
mais comum ver os termos ‘refugiado’ e ‘migrante’ confundidos, mas existe alguma diferença entre 
eles? E essa diferença é importante?. UNHCR ACNUR, Genebra, 01 out. 2015. Notícias e Publicações, p. 
1. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/portugues/2015/10/01/refugiado-ou-migrante-o-acnur-incentiva-a-usar-o-term
o-correto/>. Acesso em: 07 mar. 2018. 
7 ACNUR. Agência da ONU para Refugiados. Convenção de 1951: A Convenção das Nações Unidas 
relativa ao Estatuto dos Refugiados foi formalmente adotada em 28 de julho de 1951 para resolver a 

 



 
 
 

5 
A Convenção deve ser aplicada sem discriminação por raça,         

religião, sexo e país de origem.[...]o qual define que nenhum país deve            
expulsar ou “devolver” (refouler) um refugiado, contra a vontade do mesmo,           
em quaisquer ocasiões, para um território onde ele ou ela sofra perseguição.            
Ainda, estabelece providências para a disponibilização de documentos,        
incluindo documentos de viagem específicos para refugiados na forma de um           
“passaporte”.7 

"Indivíduo que se mudou para um lugar seguro, buscando         

proteção"8 

● Terrorismo: 

São ações, que atentam contra a segurança e paz pública.          

Condutas essas, tomadas por razões xenófobas ou preconceituosas que         

objetivam causar um terror geral . 8

Segundo a Declaração sob Medidas para Eliminar o        

Terrorismo Internacional 
Atos criminosos pretendidos ou calculados para provocar um        

estado de terror no público em geral, num grupo de pessoas ou em indivíduos              
para fins políticos são injustificáveis em qualquer circunstância,        
independentemente das considerações de ordem política, filosófica, ideológica,        
racial, étnica, religiosa ou de qualquer outra natureza que possam ser invocadas            
para justificá-los.  9

Segundo o Dicionário Online de Português 
Comportamento intolerante e ameaçador usado por quem       

defende uma ideologia, religião, para com os que não aceitam suas ideias[...]. 
Utilização organizada e metódica da violência com       

propósitos políticos, normalmente por meio de atentados, buscando        
desorganizar a sociedade vigente. 

Intimidação feita pelo uso da violência buscando amedrontar        
um povo ou governo, normalmente, baseando-se em questões ideológicas ou          
políticas.  10

3.2. Apanhado Histórico 

3.2.1 União Europeia 

situação dos refugiados na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Esse tratado global define quem 
vem a ser um refugiado e esclarece os direitos e deveres entre os refugiados e os países que os 
acolhem.. 1. Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/convencao-de-1951/>. Acesso em: 07 
mar. 2018. 
8 SABOIA, Yuri. O mundo pós-guerra. 1. Disponível em: 
<http://www.aridesa.com.br/servicos/click_professor/yuri_saboia/1ano/Cap11_O_Mundo_entre_Pos_
Guerra.pdf>. Acesso em: 07 mar. 2018. 
9 GENERAL ASSEMBLY. ONU. Declaração Sobre Medidas para Eliminar o Terrorismo Internacional: 
Resolução 49/60 da Assembleia Geral, para. 3. 142. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/acao/terrorismo/>. Acesso em: 07 mar. 2018 
10 TERRORISMO: Significado de Terrorismo. 1. ed. [S.l.: s.n.], 2009. 1 p. v. 1. Disponível em: 
<https://www.dicio.com.br/terrorismo/>. Acesso em: 07 mar. 2018. 
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Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa encontrava-se devastada e          

dividida entre entre ações capitalistas – Doutrina Truman e Plano Marshall – e ações              

comunistas – COMECON(4). Em tentativa de unir esforços para reerguer o nível de             

vida populacional, criou-se a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), 1952,             

composta pela antiga República Federal da Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Itália           

e Luxemburgo com o objetivo administrar em conjunto o comércio de carvão e             

aço(5)(6). 

Com o êxito da CECA, houve em 1955 uma reunião com os            

representantes de cada país para a criação de um mercado comum. Em 1957, os países               

membros assinaram o Tratado de Roma que consistia na formação da Comunidade            

Econômica Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia da Energia Atômica (Eurotom).           

Na CEE, seria formado um mercado comum, uma união aduaneira, a composição de             

políticas comuns, e em 12 anos a implementação da livre circulação de mercadoria,             

pessoas, serviços e capitais, a todos os membros; e, na Eurotom, investimentos em             

energia nuclear para livrá-los da dependência energética e evitar o investimento nesta            

militarmente (7)(8). 

A partir de 1973, houve o ingresso de mais seis países europeus:            

Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Grécia (1981), Espanha e Portugal (1986), com a           

reunificação alemã, a incorporação da parte Leste ao bloco(1990)(7)(9). Já via-se a            

ascensão de um forte bloco europeu e o esboço da atual União Europeia (UE) que se                

afirmava ainda mais com a revisão do Tratado de Roma, o Ato Único Europeu (AUE).               

Nele se consagrava decisivamente um grande Mercado Interno, a importância do           

Parlamento Europeu – órgão legislador – e a ampliação da capacidade decisória do             

Conselho de Ministros – que produziu um forte impacto positivo na alfândega, na livre              

circulação de pessoas, serviços e capitais e nas políticas comuns de transporte terrestre e              

marítimo(10). 

Todas as medidas tomadas pelo AUE liderava a Europa para o destino do             

maior bloco econômico e político da atualidade, ampliando suas esferas de domínio. E,             
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em 1992, foi assinado pelos estados-membros o Tratado de Maastricht que sancionou a             

criação da União Europeia e seus pilares: 

1º Os Estados-Membros agem através de instituições comunitárias 

2º A Política Externa e de Segurança Comum(PESC)  

3º A Justiça de Assuntos Internos (JAI) 

Cada pilar desses representa grande avanço na integridade da União, nas           

suas ações e no poder de decisão, influenciando diretamente o tema do comitê (Políticas              

Migratórias da Europa no Cenário de Crise de Refugiados).(11) O primeiro pilar define             

um método comum aos países membros do bloco. A PESC prevê uma decisão             

intergovernamental sobre as políticas e questões externas, como por exemplo uma           

definição formal de “refugiado” que fosse comum. A JAI trata da segurança e liberdade              

intergovernamental. E, com a assinatura do Tratado de Maastricht, houve a instauração            

da União Econômica e Monetária, prevendo a criação de uma moeda única, futuramente             

o Euro(12). 

Com a prosperidade europeia, vários países nos anos consecutivos         

aderiram ao bloco: Áustria, Finlândia e Suécia (1995), Eslováquia, Eslovênia, Estônia,           

Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, República Checa, Chipre (2004), Romênia, Bulgária          

(2007) e Croácia (2013)(11). 

3.2.2. Fluxos Migratórios para a Europa 

Para compreender de forma completa os fluxos migratórios, trataremos         

aqui de forma sucinta sobre o importante Acordo Schengen, sobre a European External             

Action Service e sobre alguns fluxos migratórios históricos entre África e Europa. Sobre             

a crise ocorrida em 2015, trataremos em “3.3. Apanhado Atual”. 

3.2.2.1. Acordo Schengen 

Celebrado pela primeira vez em 1985, o Espaço Schengen é um acordo            

intergovernamental que suprime as identidades e fronteiras daqueles que são signatários           

(para UE em 1995 para alguns estados-membros e alguns países que não são da UE,               
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como Noruega e Suíça). (21)É mais uma medida de integração da identidade europeia             

no cenário mundial. 

Todos os países signatários do acordo partilham de políticas comuns de           

vistos(22). Contudo, caso algum país queira impor, por tempo determinado, algum tipo            

de barreira, ele tem esse direito e deve ser aprovado pelos demais(23). E isso afeta               

diretamente a continuidade desse acordo.(24) 

3.2.2.2. European External Action Service (EEAS) 

A European External Action Service (EEAS) é um trabalho extensivo de           

diplomacia encabeçado pela UE que trata de assuntos internacionais e relativos a            

políticas de segurança(25). Seu papel é defender os ideais da União perante o mundo, e               

faz isso a partir de boas relações com a ONU, Organizações internacionais e as próprias               

representações da União – Comissão, Conselho e Parlamento Europeu(26). Eles          

contribuem para a paz mundial, a partir da ampliação dos Direitos Humanos,            

promovendo acordos de paz, propiciando a European Neighbourhood Policy (Política          

Europeia de Vizinhança em tradução livre) – que mantém as relações com os países              

fronteiriços sólidas e amigáveis, possibilitando mais da metade da sua assistência para            

desenvolvimento ao âmbito global, fomentando às operações militares e civis em           

missões internacionais, sendo o maior doador humanitário, e impulsionando tanto as           

ações de combate ao aquecimento global e as negociações financeiras feitas pela UE             

(27). Um órgão de extrema importância para a diplomacia internacional e a coesão de              

identidade e ideias da União. 

3.2.2.3. África e Europa 

De forma generalizada, as migrações da África para a Europa são           

históricas e frequentes. Elas vão de problemas sócio-econômicos a perseguição política.           

Em países como Níger e Líbia, o fluxo migratório ocorre devido à máfia ou a situações                

de guerra civil entre duas lideranças governamentais. (28), (29), (30). Na Nigéria,            

Camarões e Chade vemos a situação de perseguição religiosa pelo grupo Boku Haram             

atuante desde antes de 2009 (31). E emigrações por questões econômicas são vistas em              

países como África do Sul e Nigéria, neste ultimo tendo “30 anos teve como principal e                
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quase exclusiva fonte de receitas as remessas que seus cidadãos que emigraram enviam             

do exterior (US$ 21 bilhões em 2015, segundo o Banco Mundial).” (28). 11

3.3. Apanhado Atual 

Como foi mostrado, os fluxos migratórios na Europa vem de muitos anos            

e por pelos principais motivos de prosperidade vivenciada pela UE e os demais países              

europeus. Porém, em 2015 e 2016, esses números de migrantes atingiram proporções            

preocupantes por terem ocorridos em um curto período de tempo, e de forma             

desorganizada(35). 

A Primavera Árabe, protestos e revoltas ocorridas em 2011 em vários           

países árabes que estavam em crise econômica e tinham governos autoritários ou            

ditatoriais, é o evento mais relevante para o auge da crise em 2015. Ela teve seu início                 

na Tunísia em dezembro de 2010, e atingiu países como Arábia Saudita, Egito, Líbia,              

Barien, Marrocos, Iêmen, Argélia, Arábia Saudita, Jordânia e, por fim, Síria (32).  

A Síria deve ser destacada, pois, desde 1970 é governada pela família            

Al-Assad, um governo ditatorial e com escândalos de corrupção. Com os protestos da             

Primavera Árabe em voga, a resposta do governo foi reprimir violentamente as            

manifestações pacíficas da população e isso desencadeou novas rebeliões de grupos           

políticos diferentes, que se transformaram em associações paramilitares. Mesmo com          

negociações de cessar-fogo sediadas pela Liga Árabe ONU, os acordos nunca foram            

cumpridos e o país entrou em Guerra Civil.(33) Além disso, esse conflito no próprio              

Oriente Médio e no cenário internacional é apoiado de vários modos: Estados Unidos,             

Tunísia, Iraque, Líbano, Arábia Saudita e Israel apoiam os grupos guerrilheiros; Irã,            

Rússia e China apoiam o regime de Al-Assad(32). E, para acrescer o ambiente hostil, o               

Estado Islâmico, muito influente no Iraque, fez uma ofensiva que tomou parte do             

território sírio, ocasionando vários ataques terroristas e mortes.(35) 

11 O ESTADO DE S. PAULO. Jornal. Fuga de África e Oriente Médio em busca de segurança em uma 
Europa assustada: Desde o começo de janeiro até 4 de junho, foi registrada a chegada de 71.418 
imigrantes à Europa, 85% deles pela Itália; mortes no Mar Mediterrâneo chegam 1.650 somente este 
ano. Estadão, Istambul, 12 abr. 2018. Internacional, p. 1. Disponível em: 
<http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,fugade-africa-e-oriente-medio-em-busca-desegura
nca-em-uma-europa-assustada,70001849892>. Acesso em: 11 mar. 2018. 
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Assim, esses e outros conflitos tem gerado o elevado fluxo de migrantes            

tanto no Mediterrâneo, quanto por terra. Países como Turquia, Líbano e Jordânia são os              

países que mais recebem refugiados que têm como destino a Europa (34). As pessoas              

adentram esses países em transportes ilegais e precárias e atravessam o mar            

mediterrâneo ou os países citados, onde muitas morrem na travessia ou ao chegar nos              

destinos. Além disso tudo, ainda há a precariedade dos campos de refugiados e a              

superlotação dos atuais.(36) 

Na Europa, a situação é mais polarizada ainda. Os países que fazem parte             

da UE, que as decisões são tomadas em conjunto – como mostrado em “3.2.1. União               

Europeia”, dividem-se em os que têm políticas favoráveis ao recebimento de refugiados            

e os que tendem a retardar essa adesão. Dos países que mais recebem imigrantes,              

Alemanha, Suécia, França, Itália, Suíça e Reino Unido, apenas dois países tentam            

manter o apoio aos imigrantes (Alemanha e Suécia).(37) 

Ainda na Europa, que possui o Espaço Schengen, há países que impõem            

barreiras para impedir essa circulação de pessoas devido a crise vigente – ver em              

“3.2.2.1. Acordo Schengen”. E, para os países que não fazem parte da UE e do Espaço                

Schengen, o acolhimento tem também sido fragmentado entre países que fecham           

totalmente suas fronteiras, com casos de xenofobia, países que aceitam de poucos a             

muitos imigrantes e refugiados. 

CONCLUSÃO 

A finalização deste capítulo é defendendo o apreço aos países sobre os            

Direitos Humanos e aos que proporcionam políticas de integração. Tendo em vista o             

apanhado histórico e o atual, o conflito demorará ainda para chegar a um desfecho.              

Além das questões árabes que são de âmbito recente, a Europa já enfrenta também os               

fluxos de várias áreas do planeta, como a África. Girando em torno do bom-senso e               

agrado dos europeus, o que estes mesmos estão saindo da crise financeira de 2008, é               

difícil resolver os vários focos de conflitos em outras nações. O papel da ONU é               

fundamental para as negociações, para abrigo e ajuda humanitária, ao passo que ações             

mais decisivas do Conselho de Segurança também são necessárias para manter a ordem             
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e a segurança dos cidadãos dos países conflituosos e dos países que receberão povos de               

outras nações. 
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Cabe ressaltar primeiramente que é necessário que cada delegado analise as           

peculiaridades específicas das políticas e medidas que a sua nação adota, e, dessa maneira              

empregue uma postura condizente com a do país que representa. 

 

Bloco 1 - Países da U.E. favoráveis aos imigrantes 

É composto pelos seguintes países; Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha,         

Hungria, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Romênia e Suécia. 

Neste bloco temos os países membros da União Europeia que recebem um grande             

contingente de imigrantes. Mesmo tratando-se de um grupo pequeno temos algumas           

divergências entre as políticas adotadas, algumas nações - como a Bélgica, Dinamarca e a              

Hungria - apesar de receberem imigrantes em seu território adotam políticas que desestimulam,             

e, muitas vezes, inibem o fluxo migracional. Agindo de maneira antagônica a essas nações,              

temos algumas - como Espanha, Islândia e Suécia - que além de receber os imigrantes               

desenvolvem programas de facilitação e acolhimento aos imigrantes. 

 

Bloco 2 - Países da U.E. desfavoráveis aos imigrantes 

É composto pelos seguintes países; Áustria, Bulgária, Chipre, Eslováquia, Eslovênia,          

Estônia, Finlândia, França, Grécia, Itália, Países Baixos, Polônia, Reino Unido e República            

Tcheca. 

Neste bloco temos os países membros da União Europeia que são contrários ao             

recebimento de imigrantes. Essas nações vêm implantando políticas que dificultam, e muitas            

vezes impossibilitam, a entrada de imigrantes. Além dessas medidas anti-migracionais muitas           

nações - como o Chipre e a Áustria - vem opondo-se a receber o remanejamento dos asilados de                  

outros integrantes da União Europeia, recusando cumprir a cota recomendada - que foi demanda              

pelos países integrantes do bloco 1. 

 

Bloco 3 - Países com fluxo migracional para a Europa 

É composto pelos seguintes países; Afeganistão, Egito, Iraque, Líbia, Níger, Nigéria,           

Síria, Sudão, Tunísia, Ucrânia. 

Neste bloco temos os países com fluxo, consideravelmente alto, de pessoas deixando o             

seu 

País natal em busca de refúgio, via de regra demandado na Europa. Essa evasão em massa                 

decorre de alguns motivos principais - devemos ressaltar que a emigração de cada país possui               

 



 
 
 

17 
uma razão - comuns à maioria tais como pobreza, ataques terroristas, instabilidade            

governamental e repressão política e religiosa. 

 

Bloco 4 - Países com interesse no assunto 

É composto pelos seguintes países; Arábia Saudita, Canadá, China, Estados Unidos da            

América, Haiti, Japão, Marrocos. 

Este bloco reúne diversas nações que sua participação no comitê é de exímia             

importância. Temos países com interesse direto - aqueles países vizinhos à União Europeia - e               

indireto - interesse econômico - nas negociações do assunto tema. 

 

Bloco 5 - Países que não são da U.E. e tem políticas contra imigrantes 

É composto pelos seguintes países; Geórgia, Noruega, Sérvia, Suíça. 

Trata-se de países localizados no continente europeu, que assim como os membros da             

União Europeia, acabam sendo muito demandados por imigrantes em busca de asilo. São nações              

que a população vem tomando medidas anti-migracionais, e as políticas governamentais vêm            

acompanhando essa tendência. A maioria destes seguem as condutas dos países integrantes do             

bloco 2. 

 

Bloco 6 - Países que não são da U.E. e tem políticas de acolhimento de imigrantes 

É composto pelos seguintes países; Brasil, , Islândia Jordânia, Líbano, Rússia, Turquia. 

São países com distintos posicionamentos geográficos, mas que apesar disso          

mostram-se receptivos ao recebimento dos imigrantes que os solicitam. Alguns, servem como            

mera passagem para o destino final (desejado) - como Líbano e Jordânia - e outros recebem                

definitivamente os asilados - como Brasil e Turquia. 

 

 


