
 

＝Declaração Conjunta da 59ª Convenção dos Nikkeis e Japoneses no Exterior＝ 

Compartilhamento do Legado Nikkei Mundial,  

Aprofundando e Ampliando a Cooperação entre os Nikkeis 

Honolulu, 6 de junho de 2018 

Nós, nikkeis de todas as partes do mundo reunidos no Havaí, por ocasião da 59ª Convenção dos Nikkeis e 

Japoneses no Exterior (realizada em 6 de junho de 2018), discutimos o tema geral “O legado Nikkei mundial como 

alicerce para o futuro – Comemorando o 150º. aniversário dos GANNENMONO do Havaí”, e declaramos a 

deliberação dos 6 itens a seguir, como resultado da Convenção. 

 

1. 【Legado Nikkei】 Honestidade, diligência, cooperação e sentimento de gratidão (Okagesamade) – nós, Nikkeis no 

exterior, herdamos tais valores e modos de vida de nossos pais e avós. Os Nikkeis vieram contribuindo para as 

comunidades locais do mundo todo em uma ampla gama de setores, desde agricultura, educação, medicina e bem estar 

social, até redes de negócios. E já se constatou que a cultura japonesa herdada tem exercido impacto no modo de vida e na 

cultura dos países onde os Nikkeis residem. Com orgulho do legado Nikkei, nós seguiremos transmitindo tal legado para 

as próximas gerações Nikkeis e para as sociedades dos países onde moramos. 

 

2. 【Museus Nikkeis】 Os museus Nikkeis ao redor do mundo vêm desenvolvendo atividades para preservar e divulgar os 

legados Nikkeis característicos de cada país. Para que os legados de cada região possam ser compartilhados e promovidos 

com maior amplitude pelos Nikkeis de todo o mundo, nós promoveremos a troca de informações e a cooperação entre 

museus. E para tal, tentaremos criar o Conselho de Museus Nikkeis. 

 

3. 【Globalização e os Nikkeis】Tendo adquirido a língua e a cultura, e vivido nas sociedades multiculturais dos países em 

que residem, os Nikkeis são preciosos recursos humanos que podem contribuir para a globalização do Japão. Desejamos 

que a capacidade abrangente dos Nikkeis seja valorizada e aproveitada de forma positiva no desenvolvimento de negócios 

globais de empresas japonesas, bem como em cooperações internacionais dos setores público e privado do Japão. Isso 

serviria também para inspirar os Nikkeis sem conexões diretas com o Japão a se interessarem pelo país nipônico. 

 

4. 【Formação da identidade das gerações jovens】 As gerações jovens, que cresceram mantendo a sua identidade Nikkei, 

vieram respeitando os valores e a cultura do Japão, com base no discernimento das semelhanças e das diferenças entre as 

culturas de seus países natais e do Japão. A educação da língua japonesa se faz importante para que se possa seguir 

preservando tais elementos. Solicitamos que o governo japonês tome maiores iniciativas proativas para a educação da 

língua japonesa também fora do Japão. Os Nikkeis jovens desejam obter oportunidades para compreender suas raízes, 

através de estudos ou trabalhos no Japão. Para que isso seja possível, solicitamos que as considerações especiais que são 

concedidas até a terceira geração de Nikkeis (Sansei), sobre o status do visto de residência no Japão, sejam estendidas 

também para a quarta geração (Yonsei) em diante. Além disso, o consentimento da múltipla nacionalidade se faz 

importante também pela ótica de se preparar um ambiente em que seja possível atuar de forma mundial, preservando a 

identidade como japonês. 

 

5. 【Comunidade Nikkei no Japão】 O fenômeno dekassegui a partir da América Latina que, enquanto oferecia suporte ao 

crescimento econômico japonês, formou uma sociedade Nikkei no Japão, encontra-se numa fase onde a segunda geração 

se está adentrando a sociedade adulta do país. Se a sociedade japonesa saberá ou não aceitar e apoiar a participação dos 

descendentes daqueles que deixaram o país em virtude da política japonesa de imigração da época, servirá como um teste 

de adequação do Japão para a era da convivência multicultural. Desejamos que haja compreensão e assistência calorosa 

por parte da sociedade e do governo do Japão em relação à comunidade Nikkei no país. 

 

6. 【Dia Internacional do Nikkei】 Há 150 anos, quando os GANNENMONO, que foram os pioneiros da imigração 

japonesa ao exterior, desembarcaram no Havaí no dia 20 de junho, a data se tornou um marco do primeiro grande salto que 

os japoneses deram para o mundo na história do Japão moderno. Nós, que compartilhamos essa identidade Nikkei, 

declaramos o dia 20 de Junho como o “Dia Internacional do Nikkei”, para agradecer os esforços da primeira geração, e 

para promover a cooperação entre os Nikkeis do mundo todo e contribuir ainda mais para o crescimento da sociedade 

internacional, baseados no legado Nikkei que se espalhou mundialmente.  

 

Por fim, gostaríamos de registrar nossos mais sinceros agradecimentos à sociedade Nikkei do Havaí e a todos os 

envolvidos, que nos receberam de forma calorosa e envidaram todos os esforços e cooperação para o sucesso da presente 

Convenção. 


