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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CONFLITOS ARMADOS 

 

RESUMO: O presente estudo foca a vulnerabilidade da população refugiada ao longo de todo 

o ciclo de refúgio, expressa, nomeadamente, através da ocorrência de casos de violência sexual 

e de género em todas as fases do refúgio. Desde a década de 1980 que a presente temática tem 

vindo a ganhar espaço e centralidade na agenda do Alto Comissariado das Nações Unidas para 

os Refugiados (ACNUR). Actualmente, os casos de violência sexual e de género assumem lugar 

de destaque na actuação do ACNUR e de todos os seus parceiros no terreno. O presente estudo 

baseia-se em dados secundários obtidos através da revisão literária realizada até ao momento, 

bem como em dados primários obtidos através de trabalho realizado no terreno. Um dos 

objectivos da presente investigação é aferir o grau de vulnerabilidade da população refugiada e 

determinar as principais causas para o mesmo. Tendo em consideração a adopção de uma 

perspectiva feminista na análise dos resultados obtidos no presente estudo, será inevitável a 

análise das múltiplas relações de poder subjacentes ao início dos conflitos, patentes em todas 

as fases do refúgio e inerentes aos incidentes de violência sexual e de género. São estas mesmas 

relações de poder que ao longo dos séculos têm vindo a pautar a relação entre os seres humanos 

e as relações entre países. E são estas mesmas relações de poder que reforçam, por um lado, a 

vulnerabilidade de uma parte da população e, por outro lado, o poder da outra parte da 

população. No fundo, todos os conflitos (onde se incluem todos os incidentes de violência 

sexual e de género, independentemente do cenário onde ocorrem) têm na sua génese relações 

de poder. E até ao momento os diversos textos legais não têm sido suficientes para superar este 

desequilíbrio nas relações humanas, por um lado devido à interpretação e implementação da 

letra da lei e, por outro lado, devido ao peso (ou falta dele) das presentes questões. A reflexão 

afigura-se complexa, tal como o são as relações humanas.  
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