＝Declaração Conjunta da 60ª Convenção dos Nikkeis e Japoneses no Exterior＝

Contribuiremos para a Convivência Multicultural Aproveitando-nos da Nossa Identidade Nikkei
3 de outubro de 2019
Nós, Nikkeis de todas as partes do mundo reunidos na ocasião da 60ª Convenção dos Nikkeis e
Japoneses no Exterior (realizada entre 1º e 3 de outubro de 2019, em Tóquio), discutimos o tema
geral “Nova Era do Japão ‘Reiwa’ e a Sociedade Nikkei como a Ponte de Internacionalização”, e
declaramos a deliberação dos 5 itens a seguir, como resultado da Convenção.
1【Importância da Convenção dos Nikkeis e Japoneses no Exterior】A Convenção dos Nikkeis e Japoneses
no Exterior atingiu um marco com a realização da sua sexagésima edição. Nesta primeira Convenção
realizada na Era Reiwa, tivemos a honra de receber o casal imperial que nos dirigiu palavras calorosas.
Agradecemos profundamente pelo fato de a família imperial demonstrar preocupação com os Nikkeis e
japoneses que moram em diversas partes do mundo. Esta Convenção, além de ser a melhor
oportunidade para transmitir diretamente ao Japão a voz de nós, Nikkeis, desempenha a função de
ponte de ligação entre o Japão e o país onde moramos. Esperamos que esta Convenção melhore cada vez
mais e que o interesse da população japonesa a esta Convenção aumente ainda mais.
2【Experiência da Comunidade Nikkei no Japão】
(1) Neste ano em que realizamos a 60ª edição desta Convenção, a história da comunidade Nikkei no
Japão, que se iniciou com a vinda de Nikkeis das Américas Central e do Sul em busca de oportunidades
de trabalho, no chamado fenômeno decasségui, completa quase trinta anos. Hoje mais de 300 mil
Nikkeis moram no Japão, formando a terceira maior comunidade Nikkei do mundo, seguida do Brasil e
dos Estados Unidos. A primeira geração de Nikkeis no Japão sustentou a economia japonesa
enfrentando problemas de trabalho e educação dos filhos e, ao mesmo tempo, trouxe a cultura e os
costumes do seu país de residência ao Japão, contribuindo para a promoção da sociedade internacional e
de convivência multicultural. Hoje, o Japão promove a aceitação de novos trabalhadores estrangeiros
para suprir a falta de mão de obra decorrente da redução da taxa de natalidade e envelhecimento da
população. Propomos que as experiências valiosas de mais de trinta anos da comunidade Nikkei no
Japão e da sociedade local que recebeu esses Nikkeis sejam aproveitadas nas políticas e nos serviços
administrativos.
(2) Entre a segunda geração de Nikkeis no Japão, incluindo aqueles que vieram ao Japão quando
crianças, com bagagens culturais diferentes das dos japoneses e que recebeu a educação no Japão,
começaram a surgir, aos poucos, diversos talentos, como profissionais especializados como médicos e
advogados, além de empreendedores, pesquisadores e outros. No entanto, pessoas assim ainda
representam a minoria. Os problemas envolvendo a educação dos filhos de Nikkeis, incluindo o
aprendizado da língua japonesa, continuam sendo o maior desafio da segunda geração de Nikkeis no
Japão. Avaliamos positivamente a entrada em vigor da Lei de Promoção da Educação da Língua
Japonesa em junho deste ano, e solicitamos o apoio do governo central, governos locais e empresas para
que seja promovido o ambiente de educação para os filhos dos Nikkeis residentes no Japão. A segunda
geração de Nikkeis no Japão pode contribuir para a internacionalização da comunidade local na condição
de talentos capazes de atender à sociedade multicultural.
(3) Na comunidade Nikkei do exterior, há muitos jovens da quarta geração (Yonsei) em diante que
desejam estudar ou trabalhar no Japão. No entanto, os requisitos para a obtenção do visto de Yonsei são
bastante rigorosos, sendo muito poucos os que vêm ao Japão com esse visto. Solicitamos considerações
especiais aos jovens da quarta geração em diante, semelhantes às concedidas até a terceira geração
(Sansei), para poderem permanecer no Japão.
3【Transmissão do Legado Nikkei e Promoção do Dia Internacional do Nikkei】Na Convenção realizada
no Havaí no ano passado, deliberamos a continuação da transmissão do legado Nikkei às próximas
gerações de Nikkeis e às pessoas do país onde residimos, sentindo orgulho desse legado, e declaramos
que 20 de junho seria o Dia Internacional do Nikkei. Neste ano, para comemorar o Dia Internacional do

Nikkei, foram realizadas várias atividades que reconfirmam o legado Nikkei e a identidade Nikkei em
vários países do mundo, organizadas principalmente por jovens. Em setembro, a câmara municipal de
São Paulo, no Brasil, determinou que o Dia Internacional do Nikkei seria incluído no calendário de
eventos da cidade. Realizaremos esforços para difundir ao mundo o significado do legado Nikkei e do Dia
Internacional do Nikkei e promover a cooperação entre as sociedades Nikkeis de várias partes do
mundo.
4【Criação do Conselho de Museus Nikkeis】Os Museus Nikkeis de várias partes do mundo são bens
públicos valiosos que preservam e divulgam o legado Nikkei dessa região. Para aumentar a capacidade
de cada Museu Nikkei e tornar o seu legado um bem comum do mundo, são necessárias a troca de
informações e a cooperação entre eles. Consideramos oportuna a criação do Conselho de Museus Nikkeis
e recebemos com satisfação as propostas de realização de um simpósio no Museu Histórico da Imigração
Japonesa no Brasil, em 2020, em São Paulo, e a colaboração da Fundação Kasuga, do México, para a
criação da plataforma digital desse Conselho.
5【Como parceiros iguais que atuam em várias áreas】As gerações jovens que cresceram em uma família
Nikkei confirmam a sua identidade Nikkei estudando e compreendendo a cultura, língua e valores
japoneses. Apoiamos as iniciativas dos jovens Nikkeis do Japão que atuam em várias áreas, como as de
criação de negócios de IT, revitalização da cultura tradicional, revitalização da comunidade que enfrenta
o problema de diminuição da população etc. Estamos confiantes de que, aprofundando a cooperação
entre a rede Nikkei e a sociedade japonesa, os Nikkeis poderão atuar como parceiros iguais na criação de
uma sociedade de convivência multicultural. Para que as crianças que aprendem o japonês como língua
de herança possam manter a sua identidade Nikkei, é importante abrir caminhos para o reconhecimento
de múltipla nacionalidade e apoiar o aprendizado da língua japonesa como língua de herança.

