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                                                Resumo 

O artigo em desenvolvimento está estudando a relação dos imigrantes clandestinos com 

seus respectivos países de destino, focando na  União Europeia e também nas entidades 

responsáveis para manter e garantir a vida e o respeito dos direitos humanos destes 

estrangeiros ilegais. Observar como funcionam atualmente as politicas migratórias deste 

países que acabam recebendo números elevados de imigrantes todos os dias, se há 

politicas preventivas, xenófobas, repressivas, tradicionalistas, excludentes e também 

entender quais são os principais motivos que levam milhares de pessoas abandonarem 

seu lugar de origem para buscar uma nova vida em face da clandestinidade.  

 

                                               Introdução 

Os estrangeiros sempre foram responsabilizados pelos países desenvolvidos como 

causadores da instabilidade politica, econômica, desemprego, aumento da violência e 

insegurança pública, trazendo portanto como consequência a não hospitalidade e 

integração da população local. Atualmente notamos a vulnerabilidade da qualidade de 

vida de um refugiado em seu país de destino, o descumprimento do respeito aos direitos 

humanos e também o opostos das declarações internacionais que os Estados propagam, 

os quais tem com prioridade apenas a economia e o controle de fronteiras, favorecendo 

as politicas xenófobas.  

 

                                            Objetivos  

O objetivo específico deste artigo é analisar o aumento ou a redução do número de 

imigrantes ilegais que chegam á União Europeia todos os dias, ao decorrer dos anos de 

2010 a 2015. E tendo como objetivo geral a análise das condições de vida desses 

estrangeiros e refugiados que deixam seus países de origem devido conflitos civis, 

perseguições e guerras em troca de uma recepção excludente. 

 

                                         Metodologia  



Para alcançar os objetivos deste trabalho, tenho como metodologia bibliográfica a 

leitura de artigos que abrangem os temas de imigração, direitos humanos, políticas 

preventivas dos Estados receptores, e também a análise de dados e números que são 

apontados em noticiários, revistas, jornais, referentes a quantidade de imigrantes, 

estrangeiros, refugiados, que a Europa tem recebido nos últimos anos. A partir destas 

notas, será possível compreender realmente a vulnerabilidade e os riscos que 

determinadas pessoas passam em busca e uma melhor qualidade de vida.  

                                   Desenvolvimento 

A crise de estrangeiros e refugiados que tem alcançando a Europa neste ano de 2015, 

nos mostra dados agravantes e assustadores com o passar dos dias. De acordo com o site 

da ONU, só neste ano o número de refugiados que saem de países como Síria e 

Afeganistão e buscam asilo em países europeus, já passou dos trezentos mil e são em 

momentos como estes que entidades responsáveis pelo comprimento dos direitos 

humanos no acolhimento e na solidariedade acabam buscando ajuda aos países de 

destino.  

O Alto Comissário da ONU (ACNURH),órgão responsável pela assistência e proteção 

de refugiados, tem solicitado esforços e mobilização de forças  aos países que compõem 

o grupo da União Europeia, para estabilizar o elevado número de imigrantes que tem 

buscado determinado território como forma de asilo e segurança. Dessa maneira o 

ACNURH, acredita que neste momento a fragmentação dos Estados europeus não seria 

a melhor solução, pois nenhum país conseguiria resolver isto sozinho e todos deveriam 

fazer sua parte, através de ajuda humanitária, solidariedade, respeito aos direitos 

humanos, para suprir as expectativas destes refugiados que acabam deixando os países 

de origem por motivos de insegurança, perseguições e guerras civis, acabam buscando 

medidas drásticas para a locomoção em busca de uma nova vida, no qual se enquadram 

as travessias por barcos não equipados e abarrotados de gentes, sem nenhum tipo de 

segurança e responsabilidade. 

                               

                                 Resultados Preliminares  



A partir da leitura de artigos e de noticiários, os resultados preliminares que tenho 

alcançado é de que a imigração internacional tem representado um aumento 

significativo no ano de 2015, gerando uma enorme crise de refugiados em busca de 

melhores condições de vida no continente europeu. Fugitivos de perseguições políticas, 

guerras civis, instabilidade econômica em países como a Síria e Afeganistão, tem 

incentivado a imigração para países da União Europeia. Os dados no site da ONU 

mostram que só neste ano os números de refugiados chegaram a 300.000.00 sendo que 

mais de 2.600 pessoas não sobreviveram as perigosas travessias do mar Mediterrâneo.   
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