
 
 

 

 

Discurso sobre os Refugiados no Mar Andaman 

 

Senhor Presidente, representando a Frente Parlamentar Mista para Refugiados e 

Ajuda Humanitária, da qual sou Coordenador para Refugiados, no meu discurso de 

hoje eu gostaria de expor à sociedade, ao Governo Brasileiro e à Comunidade 

Internacional nosso repúdio e também nosso pedido de assistência com relação à 

situação preocupante em que se encontram nesse momento milhares de refugiados, 

vivendo em condições desumanas, em especial, no caso dos refugiados no sudeste da 

Ásia que atualmente estão retidos em barcos no mar de Andaman, na costa da 

Indonésia, Tailândia e Malásia. 

A situação destas pessoas é extremamente dramática. A imprensa internacional 

destaca que a Tailândia não permitiu que um barco com 300 imigrantes, incluindo 

muitas mulheres e crianças, encontrado à deriva em suas águas no último dia 14 

chegasse à terra. O barco foi encontrado a 17 quilômetros da costa da ilha de Koh 

Lipe, no sul do país. Imagens na televisão mostraram mães em prantos e crianças 

pequenas pedindo ajuda. 

Muitos destes de refugiados Rohingya estão em há mais de uma semana no mar de 

Andaman, sem comida ou água. Dez pessoas supostamente já morreram, enquanto os 

sobreviventes foram forçados a beber a própria urina para sobreviver. 

Infelizmente Senhor Presidente, a situação não se restringe a este barco, segundo o 

porta-voz do Acnur (Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados), Adrian 

Edwards, cerca de 4 mil pessoas de Myanmar (antiga Birmânia) e de Bangladesh estão 

retidas no mar e com escassos mantimentos a bordo. Incluem-se 2 mil homens, 

mulheres e crianças que se encontram há mais de 40 dias em pelo menos cinco 

embarcações perto das costas de Myanmar e Bangladesh. Este número ainda pode ser 

maior. 

                                                                                                                             



 
 

O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur) considerou que o 

tempo está se esgotando para milhares de imigrantes em dificuldades no Leste da Ásia 

e apelou para uma "atuação urgente" dos governos da região. 

A Christian Solidarity Worldwide (CSW) que é uma organização cristã que 

trabalha pela liberdade religiosa através da defesa e dos direitos humanos, na busca da 

justiça, destacou que os Rohingyas estão entre os povos mais perseguidos em 

Myanmar. Em 1982, uma nova Lei de Cidadania removeu sua cidadania e os tornou 

apátridas. A lei tem um impacto muito sério na população Rohingya do país, cerca de 

um milhão, que continuam a viver sem direitos de cidadania, tais como o direito de 

voto, de circular livremente, ou ter acesso a serviços básicos. 

O que temos visto nos dias de hoje é que o mundo está mergulhado em uma crise 

sem precedentes de refugiados, com muitas pessoas que fogem de conflitos em 

diversas localidades, há instabilidade e violações dos direitos humanos, incluindo a 

perseguição por causa da sua etnia ou crenças religiosas.  

É necessário que a comunidade internacional se una para resolver estas questões.  

A União Européia, a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e outros 

países devem colaborar no sentido de fornecer alívio para os que solicitam asilo e que 

estão presos nos mares do Sudeste Asiático ou às margens do Mediterrâneo. 

Nesse sentido, Senhor Presidente e mui dignos pares desta sessão, finalizo meu 

discurso informando que somos totalmente contra a perseguição ou mesmo o 

abandono de seres humanos em função de sua etnia, religião, ou qualquer outra 

característica que os diferencie. 

Por fim, informo tambémpara Vossa Excelência que a Frente Parlamentar Mista 

para Refugiados e Ajuda Humanitária da Câmara dos Deputados, em conjunto com a 

ANAJURE – Associação Nacional de Juristas Evangélicos – lançou Nota Pública e 

Ofício ao Ministro de Relações Exteriores para que o Brasil se pronuncie e possa 

também interceder junto às nações do Sudeste Asiático, principalmente, Tailândia, 

Malásia e Indonésia, a fim de que possam receber estes refugiados, pois são vítimas de 

implacável perseguição religiosa e carecem de ajuda urgentemente. 

Deputado Federal Áureo Lídio 

 


