52ª. Convenção dos Nikkeis e Japoneses no Exterior
Declaração da Convenção
Nós, os representantes da sociedade nikkei, os voluntários nikkeis de cada um dos
países e residentes no Japão participamos da 52ª. Convenção dos Nikkeis e Japoneses no
Exterior, realizada em Tóquio por 3 dias, de 26 a 28 de outubro de 2011, sob o tema geral
“Fortalecer o vínculo com o Japão-O Japão e a Sociedade dos Nikkeis no Exterior
enfrentando juntos a Crise Nacional″ e, em 3 grupos, foram discutidos os seguintes temas.
Grupo 1: Principalmente entre a comunidade local e a Sociedade dos Nikkei no Japão .
Grupo 2: Nikkeis residentes no Japão.
Grupo 3: Reunião dos Jovens Nikkeis.
A discussão dos grupos e a convenção geral foram realizadas seriamente e, como
resultado destas, foram declaradas, em nome da convenção, as seguintes 8 resoluções:
Resoluções
1. Continuaremos dedicando os nossos esforços de apoio para o restabelecimento do país,
em relação aos danos sem precedência, causados pelo Grande Terremoto da Região Leste
do Japão. “Força, Japão!”
O Grande Terremoto da Região Leste do Japão, a pior catástrofe registrada até o momento,
causou um

grande choque tanto para os japoneses como para os Nikkeis residentes no

Exterior. A sociedade Nikkei do mundo inteiro, além de preocupar-se com a situação de
amigos e conhecidos, imediatamente iniciou a campanha de coleta de doação de “Apoio ao
Japão”, encarando o fato de que este ocasionaria grandes problemas no futuro.
A maior parte das doações já foram enviadas às regiões de catástrofe, através dos
Consulados do Japão de cada país, Cruz Vermelha do Japão e Associação Kaigai Nikkeijin
Kyokai. Em resposta os Nikkeis residentes no Japão imediatamente se locomoveram as
regiões afetadas, participando das atividades como voluntários. Não obstante, os Nikkeis
residentes no Exterior, devido à grande distância, mesmo sentindo uma profunda dor, e não
podendo prestar socorros, a única forma foi rezar pelo restabelecimento do Japão, a pátria
de seus antepassados.
Vamos continuar dedicando os nossos esforços para apoiar o restabelecimento.
“Força, Japão!”. A Sociedade Nikkei tem grande esperança na energia positiva do Japão.

2. Empenharemos para a sucessão da cultura e lingua japonesa
A continuidade do ensino do idioma japonês e o desenvolvimento das escolas japonesas
dos Nikkeis são atividades imprescindíveis para a divulgação da Cultura Japonesa, a
ativação da sociedade nikkei e o desenvolvimento dos recursos humanos que se
encarregam da sociedade Nikkei da geração seguinte.
A continuidade do ensino do idioma japonês não se resume em aprender o idioma japonês.
Os filhos e os netos, ao herdarem a língua japonesa dos pais e avós, aprendem também a
Cultura Japonesa. Outro principal sistema de aprendizado sobre a própria origem é o
“Estudo da E(I)migração”, que é aprender sobre a emigração japonesa e a sociedade
Nikkei, a partir de 3 pontos básicos: a “História de E(I)migração”, a “Contribuição dos
Nikkeis na construção do país” e o “Vínculo das duas culturas”. Os itens anteriores têm
como objetivo de criar e de fortalecer a identidade dos Nikkeis. Através da aprendizagem
destes 3 itens, torna-se possível conhecer melhor a cultura do Japão, dos países onde
residem e desenvolver a preparação de recursos humanos de ampla visão, com
capacidade de assumir a missão como ponte de ligação entre dois países.
Para que se possa sustentar e proporcionar a continuidade do ensino do idioma japonês, é
necessário treinar e preparar excelentes e competentes professores. Desta forma, o projeto
de treinamento dos professores sucessores da continuidade do ensino do idioma japonês
realizado pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) é uma atividade muito
importante. Juntamente, existe a necessidade de fazer ressurgir e aperfeiçoar o sistema de
bolsas de estudo das províncias e ativar a vinda dos jovens Nikkeis bolsistas que
aprenderam o idioma japonês, para poderem realizar o estudo mais intensificado no Japão.
3. Planejamento na melhoria referente ao Serviço Social dos nikkeis da terceira idade
Dizem que

os imigrantes quando chegam à terceira idade manifestam o desejo de

regressar ao Japão, principalmente os idosos isseis com necessidades de assistência.
Para suprir estas necessidades, diversas sociedades nikkeis, criaram os Asilos aos Idosos
( Nikkei Rojin Home) e Instituições para Cuidados com os Idosos (Kaigo Roujin Home) com
aconchegantes ambientes em estilo japones. Em alguns países já estão sendo realizados
trabalhos como medida de amparo aos nikkeis que se encontram em dificuldades,
desamparados, idosos e aos deficientes físicos. Porem, para solução destes problemas em
primeiro lugar contamos com a necessidade do apoio contínuo do Governo Japonês e das
diversas organizações civis e físicas
4. Compreensão e cooperação dos Nikkeis residentes no Japão

Até recentemente, residiam mais de 400 mil Nikkeis no Japão e, atualmente, permanecem
cerca de 300 mil. Os principais motivos dos Nikkeis retornarem ao país de origem deve-se
a crise econômica mundial originada no Estados Unidos em 2008 e o recente choque
provocado pelo Grande Terremoto da Região Leste do Japão. Porem, para os nikkeis que
permaneceram no Japão

a situação continua difícil, com dificuldade em encontrar

empregos e não havendo segurança de trabalho. Mesmo lutando com as dificuldade,
aspirando por uma vida estável, a maioria dos Nikkeis residentes no Japão consideram
este país como a sua segunda pátria, porém, não há dúvidas quanto o sentimento de
gratidão ao País. Para comprovar esta afirmação, há o exemplo de que quando ocorreu a
catástrofe do Grande Terremoto da Região Leste do Japão os

Nikkeis imediatamente se

mobilizaram como voluntários as regiões afetadas para participar das atividades voluntárias.
Isto se deve principalmente as doações enviadas através programa de apoio aos
estrangeiros residentes no Japão, nesta difícil situação financeira em que o país se
encontra.
Ainda assim, há muitos problemas dentro do cotidiano dos nikkeis, principalmente no
que se refere a área de trabalho, educação, medidas a serem tomadas para a terceira
idade, etc. O próprio nikkei já está ciente da necessidade de agir para o solucionamento
dos problemas. Doravante contamos com a continuidade da compreensão e colaboração
do povo japonês.
5. Reconhecimento do Japão "Multi Nacionalidade" (duas nacionalidades)
O Japão permite aos menores de idade

a ter duas ou mais nacionalidades (multi

nacionalidade), porém ao completar a maioridade será necessário optar por uma delas.
Ainda residem no exterior vários emigrantes que devido à diversos motivos necessitaram
anular a nacionalidade japonesa, tais como emigração dos agricultores pós guerra,
residencia com objetivo de negócios, casamento internacional, etc. A grande maioria dos
emigrantes e os nikkeis desejam possuir a dupla nacionalidade. As pessoas que vivem em
diversos países por motivos como: cuidar de pessoas idosas, educação das crianças, entre
outros, desejam obter a nacionalidade deste país. Por outro lado, há vários nikkeis da
segunda geração que por nascer no estrangeiro possuem a dupla nacionalidade.
Dizem que os japoneses e os Nikkeis que vivem no Exterior são “importantes bens” que o
Japão possui no Exterior. Não obstante, quando a pessoa atinge a maioridade e decide
optar pela nacionalidade japonesa, muitas vezes não se consegue, isto significa que o
Japão está perdendo importantes bens existentes no Exterior. Este é o maior motivo de se
reiterar a petição ao Japão para que admita a dupla nacionalidade.

6. Os "Jovens Nikkeis" aplicam a experiência do estudo no Exterior em vários
campos
Na sessão de reunião dos "Jovens Nikkeis", a participação dos jovens foi bastante
numerosa. Quase todos os participantes da reunião eram jovens que permanecem neste
país como estagiários ou bolsistas. Também participaram os jovens que estudam neste
país desde crianças.
Após a catástrofe do Grande Terremoto da Região Leste do Japão, esses jovens
participaram da atividade voluntária e fizeram o máximo possível para ajudar no
restabelecimento da região danificada, em colaboração com os jovens de outros países e
japoneses. Com esta experiência os nikkeis tiveram a oportunidade de mais uma vez se
conscientizaram do forte vínculo que existe com este país. Por outro lado, deu perceber
que não somente a sociedade Nikkei mas sim, que toda a sociedade mundial desejam o
pronto restabelecimento do Japão.
A reunião foi de forma bastante proveitosa pois houve a troca de informações bastante
úteis, pois adquirindo conhecimentos profissionais e experiência e gostariamos de aplicar
estes conhecimento de forma globalizada, examinando tambem a possibilidade de uma
colocação profissional.

Nosso objetivo é de sermos alvo da alta avaliação do mundo

inteiro, e dar continuação ao importante vínculo com o Japão.
7. Propomos a introdução do método de eleição simplificado para os residentes no
Exterior
Relembrando os 11 anos desde a implantação do direito do voto aos residentes no exterior,
verificamos que houve aumento do numero de eleitores e do índice de votação, com isso
veio a preocupação com a complexidade de se efetuar o registro e o método de votação,
subentende-se que um dos motivos esteja no próprio sistema de eleição.
Propomos método simples de votaçao:
1 Possibilidade de fazer o registro de eleitor automaticamente na Prefeitura (escritórios
○

dos distritos), antes que a pessoa saia do país.
2 Fazer a distribuição automática (envio por correio postal) a notificação de eleição aos
○

eleitores registrados.
3 Introduzir o sistema de votação por fax nas representações diplomáticas ou o sistema
○

de votação eletrônica simplificada, e etc
Desejamos propor ao Govêrno Japones, que os japoneses residentes no exteri or
participem substancialmente das eleições, e não somente estabeler regras do sistema
eleitoral. Desejamos propor

tambem o estabelecimento do Distrito Eleitoral no Exterior.

8. Um maior e amplo desenvolvimento da Rede Internacional dos Nikkeis
Atualmente não há como imaginar a realização de trocas de informações com o exterior
sem fazer o uso da internet. Nesta Convenção houve aumento de participantes de países
vizinhos que mantem relação com projetos do Japão. A "Rede Internacional Nikkei"
administrada pela Associação dos Nikkeis no Exterior, poderão ser utilizadas para
informações sobre as atividades de diversos grupos mesmo as pessoas não cadastradas e
ao Japão. Desejamos expandir em ampla escala a

"Rede Internacional Nikkei" passando

informações das atividades e projetos dos Nikkeis, partindo da suposição de que este seja
esperado por nós "os jovens ".

Propostas
1. Conclusão do Acôrdo de Isenção de Visto entre o Japão e o Brasil
Apesar de estar sendo debatido o Acôrdo de Isenção de Vistos entre o Japão e o Brasil,
para nós residentes de longa permanência e para os nikkeis causa grande influência.
Solicitamos o debate inclusive quanto aos vistos de curta permanência.
2. Planejamento da apresentação em vários idiomas as Convenções dos Nikkeis e
Japoneses no Exterior
Dentro da sociedade nikkei é grande o nr. de nikkeis da 3ª.geração, a próxima geração será
constituída grande parte pela 4ª.geração, por isso solicitamos que as próximas
"Convenções dos Nikkeis do Exterior"sejam executadas em diversos idiomas.

