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Resumo: Nos últimos anos, foi observado um crescimento do fluxo de 
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os refugiados, como os Tratados Internacionais e as Declarações 
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Universais, bem como as Convenções que asseguram o Direito 
Internacional dos refugiados. Além disso, serão discutidas as medidas 
adotadas pelos países europeus diante a esse fluxo imigratório que 
provocou um forte choque cultural. Para tanto, foi utilizada a obra “Temas 
de Direitos Humanos” da autora Flávia Piovesan, bem como foi analisada 
a Convenção das Nações Unidas relativas ao Estatuto Dos Refugiados 
(1951), entre outras Convenções e Decretos.  

Palavras-chave: Refugiados, União Europeia, Tratados Internacionais. 

 

Abstract: In recent years, a growth in the flow of refugees has been 
observed mainly in the region of Europe. This growth has been driven by 
conflicts and persecutions in the country of origin. Through this article, 
the rights that protect and sustain refugees, such as the International 
Treaties and Universal Declarations, as well as the Conventions ensuring 
International Refugee Law, will be observed. In addition, the measures 
adopted by European countries in the face of this immigration flow that 
has caused a strong cultural shock will be discussed. For this purpose, the 
work "Human Rights Issues" by the author Flavia Piovesan was used, as 
well as the United Nations Convention on the Status of Refugees (1951), 
among other Conventions and Decrees.  

Key words: Refugees, European Union, International Treaties. 

 

Resumen: En los últimos años se ha observado un aumento de la 
corriente de refugiados, principalmente en la región de Europa. Este 
crecimiento ha sido impulsado por los conflictos y las persecuciones en el 
país de origen. A través de este artículo se observarán los derechos que 
protegen y sostienen a los refugiados, como los Tratados Internacionales 
y las Declaraciones Universales, así como las Convenciones que garantizan 
el Derecho Internacional de Refugiados. Además, se discutirán las 
medidas adoptadas por los países europeos frente a este flujo de 
inmigración que ha causado un fuerte choque cultural. Para ello se utilizó 
la obra "Cuestiones de derechos humanos" de la autora Flavia Piovesan, 
así como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los 
Refugiados (1951), entre otras Convenciones y Decretos.  

Palabras clave: Refugiados, Unión Europea, Tratados internacionales. 

 

 

 

 

Introdução 

Ao tratar sobre a crise dos refugiados na Europa, é necessário em um primeiro 
momento abordar as questões dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. 
Isso porque, eles são a principal fonte de Direito Internacional e diante disso irão 
amparar os direitos dos refugiados no caso em que tenham seus direitos humanos 
violados.  

Em seguida, será tratado sobre o Direito Internacional dos Direitos Humanos 
dos refugiados e o intuito desse capítulo é o de compreender o surgimento e a 
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importância dessa fonte de Direito. Sendo assim, é necessário abordar um contexto 
histórico para dar seguimento à questão dos direitos dos refugiados.  

Os direitos humanos são fundamentais na discussão, haja vista que envolve a 
problemática dos refugiados, nos momentos em que podem ocorrer a violação 
desses direitos que podem ser em momentos anteriores, durante ou posteriores a 
solicitação de asilo. Diante disso, existem quatro momentos fundamentais em 
relação aos direitos humanos e o refúgio, que serão abordados observando a 
Declaração Universal de 1948. 

O direito de reintegração no país de origem ou o processo de integração no 
novo país, também são problemáticas abordadas e importantes de serem discutidas. 
Os refugiados, ao carecerem de proteção em seu país, seja por questões de 
perseguição política ou por questões religiosas, veremos quais são as Convenções e 
Declarações que asseguram o seu Direito Internacional e que os protegem acerca 
dessa situação.  

Por fim, será exposta a crise dos refugiados na Europa e o direito de refúgio na 
União Europeia. O objetivo desse capítulo é o de relatar sobre o momento em que a 
Europa se encontra, diante a um grande fluxo de imigrações e os principais motivos 
que causaram esse fenômeno.  

Ademais, diante dessa realidade, veremos as dificuldades dos países europeus 
para tratarem dessa temática e colocarem em prática as disposições normativas, 
apesar de todos os tratados e convenções que sustentam os direitos dos refugiados. 

 

1. Os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos 

Ao abordar sobre tratados internacionais é necessário ressaltar que estamos 
diante da principal fonte do Direito Internacional que incluem as convenções, os 
acordos, os protocolos e a troca de instrumentos. Os tratados são acordos 
internacionais celebrados entre sujeitos de Direito Internacional, sendo regulados 
pelo regime jurídico do Direito Internacional (PIOVESAN, 2013, p. 46). 

Sendo assim, existem algumas determinações que devem ser seguidas, como 
por exemplo o fato de que os tratados internacionais só se aplicam aos Estados que 
consentiram sua adoção expressamente.  

A Convenção de Viena, em seu art. 52, trata sobre a exigência de consenso, pois 
define que o tratado será nulo se sua aprovação for obtida mediante ameaça ou uso 
da força, fato que violaria os princípios de Direito Internacional. 

O real motivo da existência dos Direitos Humanos é o de expandir as 
discussões e defesa dos direitos humanos garantidos normativamente nos 
documentos internacionais. Além disso, promove uma integração com as ordens 
jurídicas internas dos Estados.  

A universalidade e a indivisibilidade são duas características atribuídas ao 
direito internacional dos direitos humanos. A universalidade se dá pois, na condição 
de pessoa há de ser reconhecida como o requisito único para a titularidade de 
direitos, afastada qualquer condição. A indivisibilidade ocorre diante aos direitos 
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civis e políticos que devem ser observados em conjunto com os direitos sociais, 
econômicos e culturais (PIOVESAN, 2013, p. 48). 

A Declaração Universal de Viena de 1993, trata dessa temática em seu artigo 
5º, pois define que “Direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependente 
e inter- relacionados. A sociedade internacional deve tratar os direitos humanos 
globalmente, de forma justa e equitativa em pé de igualdade com a mesma ênfase”.  

Em suma, o Direito Internacional dos Direitos Humanos consiste num sistema 
normativo internacional, que engloba procedimentos e do qual fazem parte de 
instituições desenvolvidas para implementar a concepção e promover o respeito aos 
direitos do homem no cenário mundial.  

 

2. O direito internacional dos direitos humanos dos refugiados 

Inicialmente, ao tratar do Direito Internacional dos Direitos Humanos é 
necessário dizer que todas as nações têm o dever de respeitar os direitos humanos 
de seus cidadãos, assim como todas as nações e a comunidade internacional tem o 
direito de protestar, em caso de um Estado não cumprir com suas obrigações. 
(BILDER, 1992, p. 3-5 apud PIOVESAN, 2013, p. 46) 

Sendo assim, o Direito Internacional dos Direitos Humanos consiste em um 
sistema de normas, procedimentos e instituições internacionais desenvolvidos para 
implementar essa concepção e promover o respeito dos direitos humanos em todos 
os países no âmbito mundial, para assim, garantir o exercício dos direitos da pessoa 
humana.   

Apenas em 1945, que muitos dos direitos que hoje consistem no “Direito 
Internacional dos Direitos Humanos” emergiram, devido principalmente às 
violações de direitos humanos cometidas pelo Nazismo. Foi a partir desse marco que 
as principais nações do mundo decidiram que a promoção de direitos fundamentais 
deve ser um dos principais propósitos da Organização das Nações Unidas. 
(PIOVESAN, 2013, p. 46) 

Portanto, a consolidação do Direito Internacional dos Direitos Humanos surgiu 
devido à Segunda Guerra Mundial, em meados do século XX, sendo assim um 
movimento historicamente recente.  

Diante das falhas e omissões das instituições nacionais no objetivo de proteger 
os direitos humanos, demonstrou-se necessária uma ação internacional mais eficaz 
para proteger tais direitos e diante disso foram criadas as normas de proteção 
internacional.  

A Declaração Universal de Direito Humanos dos 1948 apresenta um conceito 
contemporâneo dos direitos humanos, haja vista que determina que tais direitos são 
universais, inerentes à condição humana e por isso, não dependem dos aspectos 
sociais e culturais de determinada sociedade. Diante disso, é configurada a 
universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos.   

Portanto, diante dos conceitos trazidos pela Declaração Universal de 1948, se 
dá início ao desenvolvimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos, 
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mediante o ingresso de inúmeros tratados internacionais voltados à proteção de 
direitos.  

Será diante dessa visão de proteção aos direitos humanos, que será abordar o 
tema do Direito Internacional dos Refugiados e o Direito Internacional Humanitário. 

Segundo Piovesan (2013, p. 230) 

A proteção internacional dos refugiados se opera mediante uma estrutura de direitos 
individuais e responsabilidade estatal que deriva da mesma base filosófica que a 
proteção internacional dos direitos humanos. O Direito Internacional dos Direitos 
Humanos é a fonte dos princípios de proteção dos refugiados e ao mesmo tempo 
complementa tal proteção.  

Logo, a problemática dos refugiados deverá ser observada sob um enfoque 
voltado para os direitos humanos e deverão ser ressaltados pontos como a proteção, 
da prevenção e de soluções efetivas. Ressaltando que os refugiados devem ter seus 
direitos fundamentais respeitados antes, durante e depois da solicitação de asilo.  

Existem quatro momentos essenciais no que se refere ao encontro entre 
direitos humanos e refúgio, sendo que o primeiro consiste no momento que 
antecede o refúgio, ou seja, quando a ameaça de violação ou a própria violação aos 
direitos fundamentais resultam na solicitação de asilo. 

Nesse primeiro momento devem ser observados os seguintes direitos 
garantidos na Declaração Universal de 1948:  O direito à igualdade e a não 
discriminação (art. 1 e 2); o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal (art. 3); 
o direito à igualdade perante a lei (arts. 6,7,8,10 e 11); o direito a não ser submetido 
a tortura ou a tratamento cruel, desumano ou degradante (art. 5); a proteção contra 
a interferência arbitrária na privacidade, na família ou no domicílio (art. 12); a 
liberdade de pensamento, consciência e religião (ar. 18) e a liberdade de opinião e 
de expressão (art. 19).  

O segundo momento acontece quando o indivíduo já se encontra na posição de 
abondar seu país de origem por motivos de perseguição política, religiosa, de 
nacionalidade ou de raça.  

Nessa ótica, devem ser contemplados os seguintes artigos da Declaração 
Universal de 1948: a proteção contra a prisão, detenção ou exílio ilegal (art.9); a 
liberdade de movimento e o direito de deixar qualquer país (art. 13); o direito de 
solicitar e gozar de asilo em outro país, em razão da perseguição (art. 14); o 
reconhecimento de que a família é a base natural e fundamental da sociedade (art. 
16); o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal (art. 3); o direito a não ser 
submetido a tortura ou a tratamento cruel, desumano ou degradante (art. 5).  

Já o terceiro momento, é em relação ao período de refúgio, haja vista que os 
direitos dos refugiados devem ser protegidos pelo país em que busca asilo. Acerca 
dessa temática, o artigo segundo da Convenção de 1951 prevê que os refugiados têm 
direito a um refúgio seguro, bem como deverão respeitar as leis do país de refúgio, 
sendo que o país também deverá assegurar e respeitar os direitos dos refugiados, 
tratando-os com dignidade.  

Nessa fase, os direitos da Declaração de 1948 a serem observados são: a) o 
direito à igualdade e a não discriminação (arts. 1 e 2); o direito à vida, à liberdade e 
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à segurança pessoal (art. 3); a proteção contra a prisão, detenção ou exílio e ilegal 
(art. 9); o direito a não ser submetido a tortura ou a tratamento cruel, desumano ou 
degradante (art. 5); o direito à igualdade perante a lei, a determinação do status do 
refugiado (arts. 7, 8 a 11); a proteção contra a interferência arbitrária na 
privacidade, na família ou no domicílio (art. 12); o direito de solicitar e gozar de asilo 
em outro país, em razão da perseguição (art. 14); o direito a dignas condições de 
vida (art. 25) e o direito à educação (art. 26). 

Os refugiados detêm o direito de não serem repatriados, segundo o artigo 33 
da Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, que 
dispõe que: “nenhum dos estados contratantes expulsará ou repelirá um refugiado, 
seja de que maneira for, para as fronteiras dos territórios onde sua vida ou liberdade 
sejam ameaçadas em virtude de sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo 
grupo social ou opiniões políticas”. Assim sendo, este é um dos princípios essenciais 
do Sistema Internacional de Proteção dos refugiados.  

Por fim, o quarto momento possível de se destacar entre a relação dos direitos 
humanos e o refúgio visa sobre a solução quanto aos problemas dos refugiados. 
Sobre essa temática, entre as possíveis soluções estão: a repatriação voluntária; a 
integração local; e o reassentamento em outros países.  

Uma vez que uma solução eficaz tenha sido alcançada e o refugiado possa 
retornar ao seu país de origem ou decida viver em outro país, o processo de 
reintegração no país de origem ou o processo de integração no novo país, apresenta 
uma nova série peculiar de problemas. Nessas circunstâncias, os direitos a seguir 
enunciados, constantes da Declaração Universal, têm especial significado:  

O direito de regressar ao país de origem, segundo o artigo 13; o direito à 
nacionalidade (art. 15); o direito à não discriminação (art. 2); o direito a igualdade 
perante a lei (art. 7,8 e 11); o direito à participação política (art. 21); os direitos 
econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao libre 
desenvolvimento de sua personalidade (art. 22); o direito ao trabalho (art. 23); o 
direito a um padrão de vida digno (art. 25); o direito a uma ordem social e 
internacional na qual os direitos e as liberdades individuais possam ser realizados 
(art. 28); os deveres para com a comunidade no que tange aos respeito aos direitos 
de outras pessoas. 

Portanto, a concessão de asilo se dá a uma pessoa que, carecendo da proteção 
que deveria ter em seu país de origem, se vê obrigada a buscar tal proteção fora dele 
e deve ser reconhecida como um ato de natureza pacífica, política e essencialmente 
humanitária (PIOVESAN, 2013, p. 238). 

 

3. As convenções e declarações que asseguram o direito internacional dos 
refugiados 

Segundo a Convenção de 1951 supracitada e o Protocolo de 1967 relativo ao 
Estatuto dos Refugiados, “refugiado é aquele que sofre fundado temor de 
perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, participação em 
determinado grupo social ou opiniões políticas, não podendo ou não querendo por 
isso valer-se da proteção de seu país de origem”.  
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Logo, os refugiados além de não serem respeitados pelo Estado em que 
pertencem, também é esse mesmo Estado quem o persegue ou não poderá protegê-
los quando eles estiverem sendo perseguidos.  

Ademais, o art. 14 da Declaração Universal de 1948 define que “toda pessoa 
vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países, 
este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada 
por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das 
Nações Unidas”.   

Portanto, a Declaração ao tratar do direito de asilo dos refugiados, garante o 
direito fundamental de todos os indivíduos de estarem livres de qualquer forma de 
perseguição e o de procurar e gozar asilo em outros países. Vale destacar, que a 
perseguição a uma pessoa configura grave violação aos direitos humanos e o pedido 
de negação ao asilo configura na violência aos direitos universalmente garantidos.  

Diversos direitos são violados a partir do momento em que pessoas se veem 
na posição de abondarem suas casas para fugir de uma perseguição, como o direito 
à vida, à liberdade, a segurança pessoal e o direito de não serem submetidos a exílio 
arbitrário.  

Sobre a violação dos direitos dos refugiados, Piovesan (2013, p. 225) entende 
que 

Os refugiados abandonam tudo em troca de um futuro incerto em uma terra 
desconhecida. É assim necessário que as pessoas que sofram esta grave violação aos 
direitos humanos possam ser acolhidas em um lugar seguro, recebendo proteção 
efetiva contra a devolução forçosa ao país em que a perseguição ocorre e tenham 
garantido ao menos um nível mínimo de dignidade. 

Diante disso, todos aqueles que solicitam o asilo possuem o direito 
fundamental de solicitar o refúgio, sendo que esse ato deverá ser entendido como 
uma efetivação de um direito universal garantido e não como uma ofensa ou um 
crime.  

A Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, foi aprovada três anos após a 
Declaração Universal, e nela ficou definida as condições, os direitos e os deveres dos 
refugiados. É em conformidade com essa Convenção que se tem determinado a 
situação de mais de 20 milhões de pessoas que atualmente possuem a condição de 
refugiados em todo o mundo (PIOVESAN, 2013, p. 230). 

Os direitos humanos possuem ligação direta com os refugiados, pois àqueles 
que se encontram na situação de refúgio possuem seus direitos fundamentais 
constantemente ameaçados ou violados.  

A ONU, em 1950 criou um Órgão chamado Ato Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados, também conhecido como ACNUR. Seu objetivo é o de 
proteger os Direitos Humanos das pessoas que se encontram nas condições de 
refugiado. A convenção de Genebra de 1951, que estabelece o Estatuto dos 
Refugiados, é o que regula este órgão, que além de proteger os refugiados também 
protege os apátrios, que são aqueles que não têm uma Nacionalidade.  

Em seu artigo primeiro, a Convenção de Genebra de 1951, trata sobre o 
conceito clássico de refugiado. É necessário ressaltar que existem dois conceitos de 
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refugiados, qual seja: o refugiado de Fato e o refugiado de Direito. O refugiado de 
Fato é o indivíduo que é perseguido por motivos de religião, nacionalidade, raça e 
posição política. E a partir desse momento, a pessoa sai do próprio país e solicita que 
seja reconhecida sua situação de Fato com uma situação de Direito. Já o refugiado de 
Direito é aquele que alcança a Proteção de Refúgio. 

Contudo, o conceito clássico de refugiado trazido pela Convenção de Genebra 
de 1951 possui alguns limitadores, pois entendia-se como refugiado as pessoas 
vítimas dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial e também havia um limite 
geográfico, pois só seriam refugiados aquelas pessoas que se deslocavam dentro da 
Europa. Além disso, a pessoa não poderia ter cometido crimes graves, contra a 
humanidade, etc. para ser considerado refugiado. 

Somente em 1967, essas características limitadoras foram abolidas, bem como 
houve uma ampliação do conceito de refugiado. A possibilidade de deslocados 
internos ou forçados, passa a existir a partir dos anos noventa, após a segunda 
guerra do Iraque. Diante disso, o conceito de refugiado deixa de ser aplicado tão 
somente para aquelas pessoas que sai do seu país de origem e vai para outro 
território e passa a ser aplicado também para aquele indivíduo que se encontra em 
um estado de vulnerabilidade dentro do próprio Estado Nação e se desloca de uma 
região para outra em busca de proteção.  

A proteção internacional dos refugiados tem como fundamento a 
universalidade dos direitos humanos, que afirma que a dignidade é inerente à 
pessoa e dessa condição decorrer direitos, independentemente de qualquer outro 
elemento (PIOVESAN, 2013, p. 231). 

Ademais, a Conferência Mundial sobre direitos humanos de Viena de 1993, 
também abarca o conceito de que a problemática dos refugiados deve ser analisada 
sob a ótica dos direitos humanos. No parágrafo 8º da declaração, fica exposto que: 
“A democracia, o desenvolvimento e o respeito aos direitos humanos e liberdades 
fundamentais são conceitos interdependentes que se reforçam mutuamente”.  

Sendo assim, fica reconhecida a universalidade dos direitos humanos com base 
na dignidade e nos valores inerentes a pessoa humana, haja vista que os refugiados 
também são sujeitos dos direitos humanos e das liberdades fundamentais.  

Além disso, em seu parágrafo 23º, a Conferência de Direitos Humanos de Viena 
de 1993, define que “todas as pessoas sem qualquer distinção têm direito a solicitar 
e gozar de asilo político em outros países em caso de perseguição, bem como 
retornar ao próprio país”.  

Diante a situação global atual no que concerne a questão dos refugiados, a 
Conferência Mundial reconhece que o melhor viés seria o de a comunidade 
internacional “adotar um planejamento abrangente em seus esforços para 
coordenar as atividades e promover uma maior cooperação com países envolvidos 
e com organizações pertinentes a essa área”. 

O planejamento mencionado deverá abarcar: os efeitos dos movimentos dos 
refugiados; o fortalecimento de medidas preparatórias; o estabelecimento de uma 
efetiva proteção e assistência.  
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Ademais, a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 devem estar 
em concordância com a Declaração Universal de diretos humanos de 1948 e também 
com todos os principais tratados internacionais de proteção de direitos humanos, 
com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção 
contra a Tortura, a Convenção sobre os Direitos da Criança, entre outros.  

A Conferência Mundial sobre direitos humanos visa buscar soluções 
duradouras mas que ao mesmo tempo não interfiram nas condições de segurança e 
dignidade dos refugiados, ficando exposta a responsabilidade dos estados em 
relação a essa problemática.  

 

4. A crise dos refugiados na Europa: o direito de refúgio na União Europeia 

No ano de 2015, ocorreu um grande fluxo migratório de povos muçulmanos 
para os países europeus, principalmente para Grécia e Itália. Os principais motivos 
que causam esse fenômeno que não ocorria desde a Segunda Guerra Mundial, 
acontecem por causa dos conflitos internos, guerras civis, perseguições políticas e 
violência aos direitos humanos.  

A guerra civil na Síria foi um marco, pois desde 2011, época em que ocorreu a 
Primavera Árabe, muitas pessoas precisaram buscar refúgio em outros países como 
por exemplo a Turquia que recebeu uma boa parte desses refugiados. Contudo, a 
entrada de refugiados dentro dos países islâmicos ficou cada vez mais restrita e 
diante disso muitos deles se deslocam para o leste e sul da Europa. 

O Mar Mediterrâneo é o caminho de travessia mais utilizado pelos refugiados 
que partem em direção à Europa, porém diante da dificuldade da travessia muitos 
imigrantes não conseguem chegar ao seu destino final o que acaba ocasionando 
inúmeras mortes. 

Já para aqueles refugiados que conseguem passar pela travessia e chegar ao 
continente Europeu, encontram diversas dificuldades. Isso porque cada país vem 
adotando uma postura diferente para o recebimento ou não dos refugiados e isso 
também acaba gerando uma crise política e ética dentro de cada país. 

 O que é amplamente discutido é o fato de que os países que afrontam uma 
grande crise econômica, como a Grécia, não possuem a capacidade de dar emprego, 
assistência social e acomodar os refugiados. Outro argumento que se sobressai com 
frequência é a diferença cultural existente entre os muçulmanos e os europeus, que 
envolvem as vestimentas utilizadas, a língua, a religião e a prática de orações 
públicas utilizadas, entre outras.  

Ademais, outra preocupação dos países europeus são as possíveis relações 
existentes entre os refugiados com os grupos terroristas como o Al-Qaeda. Além 
disso, a própria população também demonstra apreensões principalmente 
referente ao mercado de trabalho, a extensão de serviços públicos aos refugiados e 
o fato de que os benefícios do país também sejam estendidos aos imigrantes.  

Apesar da proteção dos direitos dos refugiados por meio de Tratados 
Internacionais e Convenções, a União Europeia prevê uma reforma do sistema 
europeu sobre a concessão de refúgio e sobre a proteção das fronteiras externas.  
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Entre as dificuldades encontradas pelos países receptores responsáveis para 
acolher os refugiados estão o fato de fornecer as condições básicas de sobrevivência 
e segurança aos refugiados. Contudo, a diretiva do Parlamento Europeu 
(2011/95/EU) e do Conselho (13/12/2011), define que é dever dos países 
receptores proporcionar aos refugiados “acesso à educação, emprego, alojamento, 
cuidados de saúde, segurança social, autorizações de residência, preservação da 
unidade familiar, entre outros direitos.” 

Porém, conforme o Estatuto dos Refugiados de 1951, não é obrigatório que o 
os países que recebem os refugiados aceitem todos os pedidos do refúgio mas 
também não é permitida a expulsão ou devolução dos solicitantes ao seu país de 
origem.  

Com a chegada dos refugiados aos países europeus, são esperadas mudanças 
econômicas, sociais, políticas e de segurança. E diante dessa realidade, os países 
precisam preparar também a população, devido ao choque cultural com a inserção 
de um povo que possui uma outra realidade.  

Ademais, além de os países precisarem estar preparados em diversos âmbitos 
para receber os refugiados, diante dos acontecimentos, ficou demonstrado que é 
inviável sobrecarregar determinados países com a recepção de um enorme fluxo de 
pessoas, fato que gera uma grande instabilidade no país.  

Todavia, deve-se buscar um equilíbrio dentro dos países europeus para a 
melhor distribuição dos refugiados sem violar seus direitos fundamentais, haja vista 
que é necessário um preparo para atender as necessidades dos mesmos mas visando 
não gerar conflitos com a população interna.   

A maior dificuldade da União Europeia consiste em construir e efetivar uma 
verdadeira política comum, tanto de imigração quanto de apoio aos refugiados. 
Apesar das diversas regulamentações que tratam sobre os direitos dos refugiados, 
na prática ainda são encontradas muitas dificuldades para amparar seus direitos.  

No plano social a questão não é diferente, pois ainda existem muitas reações 
negativas sobre os refugiados por parte das opiniões públicas e dos grupos políticos 
europeus. Em suma, a atual crise dos refugiados na Europa é um desafio que abarca 
diversos âmbitos, tanto na esfera legal, política e moral.  

O Ato Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) se manifesta 
no sentido de que somente uma ação conjunta dos Estados Europeus poderá 
garantir os direitos dos refugiados.   

Os países têm encontrado dificuldade em respeitar as condições estabelecidas 
pelo regulamento de Dublin, no que se refere ao processamento e análise do pedido 
de refúgio no primeiro país-membro da União no qual chegarem os refugiados. Pois, 
tal critério provocou um desequilíbrio entre os países que fazem fronteira com o 
Mar Mediterrâneo, que evidentemente possuem um acesso mais fácil, e com aqueles 
países que não possuem determinadas fronteiras com países não europeus.  

Os instrumentos normativos que ampara a União Europeia nesse contexto são 
a Diretiva Procedimentos de Asilo (2005/85/CE, atual: 2013/32/EU), a Diretiva do 
Estatuto dos Refugiados (2004/83/CE, atual: 2011/95/EU), a Diretiva Condições de 



O direito internacional dos direitos humanos e o direito internacional dos refugiados: uma 
análise sobre a proteção dos refugiados na união europeia 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  11 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

Acolhimento (N. 2003/9/EC, atual: 2013/33/UE) e as regras do EURODAC 
(regulamento nº 2725/2000/EC) 31. 

Mesmo diante a colisão entre os membros da União Europeia sobre a 
elaboração das normas comuns para tratar dos direitos dos refugiados, são 
imprescindíveis a criação e efetivação de diversas medidas para garantir os direitos 
humanos e condições de vida digna aos refugiados.  

Sendo assim, diante ao cenário atual da crise dos refugiados, nota-se que os 
países europeus isoladamente não conseguem a forma mais viável para solucionar 
o problema, por isso, o ideal seria uma atuação em conjunto da União Europeia e 
com o amparo legal das normas e dos tratados para ampliação e prevenção da 
violação dos direitos humanos e proteção dos refugiados.  

Ademais, também é preciso desenvolver e expandir meios adequados para as 
soluções permanentes e duradouras, haja vista que devem ser observados o 
momento que antecede o pedido de refúgio, a solicitação de refúgio e as medidas de 
integração dos refugiados ou o retorno voluntário do indivíduo ao seu país de 
origem.  

Em suma, os refugiados devem ter seus direitos efetivamente protegidos 
antes, durante e após a solicitação de asilo. Além disso, trata-se de uma problemática 
que deverá ser enfrentada sob a perspectiva dos direitos humanos, haja vista que 
em todo o processo os refugiados devem ser tratados com dignidade.   

 

Considerações finais 

Diante ao grande fluxo imigratório dos últimos anos para os países europeus, 
o objetivo da pesquisa focou em discutir os direitos que protegem os cidadãos nessa 
situação de refúgio.  

Por situação de refúgio, entende-se pelo momento do antes, o durante e o 
depois da solicitação do mesmo. E vimos que nessas três situações os refugiados 
devem ter seus direitos amparados e protegidos.  

Sendo assim, foram analisados os Tratados Internacionais de proteção dos 
Direitos Humanos, que promovem o respeito ao direito do homem no cenário 
mundial. Em seguida, foi buscado analisar o Direito Internacional dos Direitos 
Humanos dos Refugiados, bem como as Convenções e Declarações que asseguram 
os direitos dos Refugiados. 

Por fim, foi discutida a situação dos refugiados na Europa e quais são as 
medidas que os países europeus vem adotando. Contudo, apesar de todas as normas 
legais que amparam os direitos dos refugiados, a União Europeia ainda encontra 
dificuldades e divergências diante da situação.  

O fato é que ainda não foi pacificado um meio de conciliar as questões políticas, 
econômicas e culturais sem que isso viole, em demasiados casos os direitos dos 
refugiados. E diante dessa problemática o objetivo da pesquisa é além de expor os 
direitos que amparam os refugiados é o de efetivar tais direitos, bem como notar 
que há a necessidade de coloca-los em prática visando uma solução efetiva e durável. 
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