
54ª Convenção dos Nikkeis e Japoneses no Exterior 

Declaração 

 

Nós, representantes e voluntários Nikkeis de diversas regiões do exterior e do Japão, 

estabelecemos como tema geral da 54ª Convenção dos Nikkeis e Japoneses no Exterior, 

realizada em Tóquio entre 29 e 31 de outubro de 2013, “A Sociedade Nikkei e o Japão 

na Era Multipolar – Cooperação Visando o Crescimento Sustentável”, e discutimos 

sobre ele dividindo-o em seguintes três subtemas:  

1. Sociedade Nikkei no exterior e o Japão 

2. Nikkeis residentes no Japão 

3. Jovens Nikkeis 

Declaramos em nome da Convenção que, após as discussões dos subtemas e tema geral, 

foram deliberadas as seguintes oito resoluções:  

 

Resoluções 

 

1. Nós, da Sociedade Nikkei, fortaleceremos a cooperação com o Japão e nos 

esforçaremos para o crescimento mútuo e sustentável.  

 

Para o crescimento mútuo da sociedade Nikkei do exterior e do Japão em um 

mundo onde avança a polarização da política e economia em consequência da 

globalização, são imprescindíveis a cooperação e a relação de benefício mútuo 

ainda maiores. Consideramos que a divulgação e a transmissão da cultura japonesa 

possibilitarão o crescimento sustentável mútuo. Neste momento em que o Japão 

começou novamente a dar grandes passos voltados para o exterior, é importante 

formar mais uma vez a rede focalizando os recursos pessoais da sociedade Nikkei, 

formados ao longo de vários anos. Em especial, exigimos uma ação positiva das 

empresas japonesas.  

 

2. Esperamos um esforço ainda maior do governo japonês na divulgação da 

cultura japonesa  

 

Estamos nos esforçando para a divulgação e transmissão da cultura japonesa nos 

respectivos países onde residimos. A transmissão da cultura japonesa e da língua 

japonesa para as próximas gerações é o desafio da sociedade Nikkei. A criação de 

valor agregado e a expansão do mercado através da divulgação da cultura japonesa, 

estabelecidas na iniciativa “Cool Japan” da Estratégia de Crescimento do governo 

japonês, coincidem com os interesses da Sociedade Nikkei que se empenha no 

mesmo desafio. Esperamos a promoção ainda maior dessa iniciativa pelo governo 

japonês.   

 

 

 

3. Participação mais ativa dos governos locais do Japão nas atividades de 

publicidade no exterior   

 

Nós, que residimos no exterior, viemos realizando durante vários anos atividades 

relacionadas ao Japão em vários locais. Elas representam uma ótima oportunidade 

de publicidade para o governo central e os governos provinciais do Japão. O Nisei 

Week de Los Angeles já está na sua 73ª edição, e o Festival do Japão de São Paulo 



reúne cerca de 200 mil visitantes anualmente. Além destes, são realizados muitos 

eventos em outros países que envolvem a comunidade local. A participação e o 

apoio positivos dos governos locais japoneses tornarão mais ativo o intercâmbio 

internacional de ambos os países e contribuirão para aumentar o número de turistas 

no Japão. Esperamos que o governo central e os governos locais do Japão 

desenvolvam de modo mais positivo as atividades de publicidade através da 

sociedade Nikkei.  

  

4. Esperamos que os Decasséguis se integrem à sociedade japonesa e que a sua 

segunda geração aumente a sua participação na sociedade  

 

A fase de Decasségui, na qual os Nikkeis vinham ao Japão trabalhar, já passou. 

Agora eles se encontram na fase de integração à sociedade japonesa, e os seus 

filhos que nasceram no Japão ou que foram trazidos ao Japão quando crianças estão 

começando a sua participação na sociedade. A segunda geração de Decasségui 

representa um recurso humano raro, com potencialidade de se tornar bilíngue e 

bicultural e servir de ponte que liga os respectivos países e o Japão e as empresas 

japonesas que desenvolvem negócios no exterior. Temos a certeza de que, receber 

no Japão os Nikkeis, com base da cultura de seu respectivo país, contribuirá para 

tornar mais rica a cultura japonesa e para internacionalizar o Japão. Esperamos uma 

política de assistência do governo japonês para apoiar o crescimento da segunda 

geração de Nikkeis residentes no Japão, e para criar um roteiro de sua participação 

saudável na sociedade. Apreciamos a permissão de reentrada concedida em 15 de 

outubro deste ano aos Nikkeis que foram beneficiados pelo Programa de auxílio 

para retorno ao seu país do governo japonês, embora de modo condicionado.    

 

5. Os jovens Nikkeis encabeçarão a rede pessoal  

 

Nós, jovens Nikkeis, desejamos experimentar mais profundamente a cultura 

japonesa e encabeçar no futuro a rede pessoal, trabalhando na linha de frente do 

intercâmbio com o Japão. Os assuntos discutidos na Convenção, “potencialidade 

como recurso pessoal global” e “desafio da segunda geração de Nikkeis no Japão”, 

serviram como uma importante referência. A maioria dos membros que 

participaram da discussão do subtema “Jovens Nikkeis” está no Japão como 

estudante ou estagiário. Esforçaremo-nos para nos tornar membros da sociedade 

bilíngues e biculturais, capazes de atuar em diversas áreas da sociedade 

internacional. Esperamos que o Japão e o nosso país de origem possam fornecer um 

local onde possamos aplicar as nossas ideias inovadoras.  

 

6. Exigimos do governo japonês a eliminação da cláusula referente à perda da 

nacionalidade japonesa e o reconhecimento da múltipla nacionalidade  

 

A seguinte cláusula que determina a perda da nacionalidade japonesa, “o cidadão 

japonês que obtiver a nacionalidade estrangeira por vontade própria perde a 

nacionalidade japonesa”, descarta os Isseis que adquiriram a nacionalidade 

estrangeira, mas que desejam continuar pertencendo à comunidade de consciência 

dos japoneses. Mesmo naturalizando-se cidadão do país onde vivem, os Isseis 

jamais perdem a identidade de serem japoneses. Exigimos a compreensão do 

governo japonês para eliminar a cláusula referente à perda da nacionalidade 

japonesa, e reconhecer a múltipla nacionalidade.  

 



7. Estudo da possibilidade de dar continuidade ao Programa de Visita à Terra 

Natal dos Isseis pelo governo japonês  

 

Em abril deste ano, concretizou-se a visita à terra natal da “Delegação formada 

pelos japoneses que migraram ao Brasil”, depois de um hiato de oito anos. A 

Associação Kaigai Nikkeijin Kyokai convidou 20 Isseis que, após migrarem ao 

Brasil, nunca haviam retornado à terra natal, e o evento foi um sucesso. Ele foi 

realizado pela cortesia de um japonês que forneceu fundos necessários. Exigimos 

que o governo japonês estude a possibilidade de dar continuidade a este Programa.  

 

8. Apoiamos a realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio em 

2020 

 

Nas Declarações da Convenção do ano passado, inserimos uma mensagem de apoio 

à candidatura de Tóquio para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, desejando o 

renascimento e o progresso de um Japão vigoroso. Alegramo-nos juntamente com o 

povo japonês a escolha de Tóquio para sediar os Jogos. Apoiaremos e nos 

esforçaremos para promovê-los, divulgando-os para os cidadãos do nosso país de 

residência, para que maior número de pessoas visite o Japão.  


