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Prefácio

As diásporas são agentes com capacidade para criar conexões e iniciativas
transnacionais de apoio às suas comunidades, tanto nos seus países de origem como
nos seus países de residência. A tecnologia fornece uma ferramenta inestimável para
galvanizar estes esforços da diáspora, permitindo explorar o potencial ilimitado do
espaço digital e da colaboração. Desde o início da pandemia do COVID-19, no final de
2019, as diásporas tornaram-se atores poderosos no apoio às comunidades dos seus
países de origem e de residência - por exemplo, conduzindo campanhas de
informação e de sensibilização através das plataformas digitais com o objetivo de
impedir a propagação do vírus e proteger as pessoas mais vulneráveis nas suas
comunidades. As plataformas digitais também têm sido muito úteis como ferramentas
de angariação de fundos usados na distribuição de mercadorias, equipamentos de
proteção individual e equipamentos sanitários. Além disso, a tecnologia tem permitido
que as diásporas se comuniquem com eficiência, que reforcem as redes existentes e
que colaborem com outras partes interessadas envolvidas na resposta à pandemia, tais
como organizações internacionais, governos e especialistas. 

É com grande prazer que apresento esta publicação resultante de um esforço
colaborativo entre a plataforma iDiaspora da OIM e a Routed Magazine, onde se
reúnem comentários e artigos de um amplo e diverso conjunto de jovens académicos
e profissionais, sob o tema geral “Diáspora e Digitalização”. A publicação apresenta
importantes iniciativas desenvolvidas pelas diásporas, como meio de contribuir tanto
para a sociedade onde estão inseridas, como para o desenvolvimento sustentável,
usando recursos digitais, durante a pandemia do COVID-19 e noutros cenários futuros.

O leitor descobrirá como as diásporas têm estado na vanguarda do desenvolvimento
de iniciativas essenciais para o alívio da atual crise do COVID-19, trabalhando
transnacionalmente para transmitir conhecimentos médicos cruciais, da Nigéria à Síria,
ao Afeganistão e a toda a África, e ajudando equipas médicas na sua luta contra a
pandemia. 

Da mesma forma, as diásporas aprofundaram os usos inovadores da tecnologia de
forma a facilitar as comunicações através das fronteiras durante a crise sanitária,
quando a mobilidade global foi restringida, usando as redes sociais para obterem
informação sobre as possibilidades de voltarem aos países de origem, participando em
conversas online sobre os seus países de origem ou fortalecendo as conexões
transnacionais. 

Marina Manke 
Chefe da Divisão de Mobilidade Laboral e Desenvolvimento
Humano Organização Internacional para as Migrações (OIM)



A tecnologia também tem sido vital na criação de novas iniciativas que fomentam a

participação das diásporas dentro de fronteiras, como no caso da diáspora
albanesa em que a pandemia serviu de catalisador de mudança e no caso da
campanha da diáspora egípcia para a expansão dos serviços consulares eletrônicos.

Passada a pandemia, a tecnologia poderá habilitar as diásporas a fomentar o
desenvolvimento, mediante o uso do “blockchain” para financiar o desenvolvimento

sustentável na Tunísia, para preencher as lacunas na alfabetização digital para
requerentes de asilo no México, e fazer o mapeamento exaustivo das organizações da
diáspora grega.

Quando aproveitadas ao máximo, as diásporas são uma fonte poderosa de
conhecimento e podem ser um meio para transmitir ideias, competências e

remessas sociais. Os défices de conhecimento podem ser superados promovendo
uma comunicação eficaz por parte dos meios de comunicação, suprimindo barreiras e
neutralizando a narrativa mediática dominante.

As diásporas usam as redes sociais online para criar espaços seguros, para construir

uma identidade coletiva e lutar contra o racismo ou para formar novas identidades
resgatando o passado, através da arte e da fotografia. Mapas e plataformas digitais

da diáspora podem ajudar a localizar as suas organizações e facilitar as conexões
entre elas e com o seu país de origem. A tecnologia também permite que as mulheres
tenham acesso a informações vitais quando migram da Índia para o Golfo, ou que
construam memórias coletivas e terapias virtuais através da arte.

Desejo que o leitor se deleite com a leitura desta publicação que prova, uma vez mais,
que as diásporas são atores com vontade e capacidade de criar parcerias para o
desenvolvimento a nível internacional, regional, nacional e local. A tecnologia e as
plataformas digitais podem incrementar a autonomia das diásporas, permitindo que se
conectem, transfiram conhecimentos e recursos e reafirmem a sua identidade como
atores transnacionais.

Marina Manke
Chefe da Divisão de Mobilidade Laboral e Desenvolvimento Humano Organização
Internacional para as Migrações (OIM)
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Organizações da diáspora e tecnologia: O papel da diáspora
afegã-neerlandesa na luta contra o COVID-19

Ali Ahmad Safi

O transnacionalismo evoluiu com o avanço das novas tecnologias, o que facilitou as
atividades transfronteiriças das diásporas em geral, mas especialmente em tempos de
crise, como na pandemia do COVID-19. As organizações da diáspora desempenham
um papel vital na conexão entre os países de acolhimento e de origem e na
compreensão da dinâmica da migração. Desde o início da pandemia, as plataformas
virtuais na internet criaram enormes oportunidades para que a diáspora se envolva
amplamente com os países de origem, compartilhando os conhecimentos mais
recentes sobre o COVID-19 e iniciando diálogos. Especialistas em migração, decisores
políticos, investigadores e meios de comunicação têm-se concentrado principalmente
nas contribuições financeiras da diáspora e nas organizações diaspóricas. Mas, como
qualquer outra infraestrutura social, as organizações da diáspora afegã também
prestam apoio social, cultural, político e de desenvolvimento ao Afeganistão. 

O primeiro caso de COVID-19 no Afeganistão foi oficialmente anunciado em 24 de
fevereiro de 2020, na província ocidental de Herate, e logo se espalhou a todo o país.
De acordo com a Universidade John Hopkins, que rastreia casos confirmados de
COVID-19 em todo o mundo, até ao dia 13 de junho de 2021, o vírus tinha infetado
88.090 afegãos, dos quais 3.449 perderam a vida. Por ser um país de poucos
recursos, a pandemia afetou o sistema de saúde do Afeganistão, que tem o menor
número de profissionais de saúde do mundo, com 1,9 médicos por 10.000 habitantes.
Num inquérito feito aos profissionais de saúde do Afeganistão durante a pandemia,
85% destes profissionais testaram positivo nos primeiros cinco meses da infeção.
Desde o início da pandemia, a violência armada em todo o Afeganistão também matou
milhares de civis afegãos, agravando a situação causado pela pandemia.

A pandemia encorajou o Comité Médico Afeganistão-Países Baixos (MCAN, na sigla
em inglês), uma organização da diáspora afegã com sede nos Países Baixos, a
transferir os seus conhecimentos médicos mais atualizados sobre o diagnóstico e
tratamento de pacientes com COVID-19 para os médicos e profissionais de saúde no
Afeganistão, usando as redes sociais da organização e outras plataformas virtuais,
como o Zoom.

“A pandemia abriu os nossos olhos para usarmos várias oportunidades

que a internet oferece. Antes da pandemia, pensávamos em viajar para o

Afeganistão para transmitir os nossos conhecimentos através de

palestras e programas de formação, mas a disseminação do coronavírus

forçou-nos a pensar fora da caixa”, lembrou Razma Paykardjoe,

presidente do MCAN.
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https://www.semanticscholar.org/paper/The-Immigrant-Organising-Process:-Turkish-in-and-in-Vermeulen/9042d5cab0f5861e58f2b8f107fc5a549dc7c809
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Fundado em 2014, em Utreque, por um grupo de profissionais médicos da diáspora
afegã nos Países Baixos, o MCAN perseguiu três objetivos principais desde a sua
criação: partilhar conhecimento, construir redes e colaborar para se tornarem mais
fortes. Por meio das suas atividades transnacionais, o MCAN tenta contribuir para a
reconstrução do sistema de saúde do Afeganistão. Desde a sua fundação, o MCAN
implementou dois projetos médicos transnacionais usando plataformas online,
incluindo o UpToDate e o eSurgery. A pandemia também inspirou o MCAN a criar
outro projeto com o objetivo de conectar médicos afegãos no Afeganistão com a
diáspora afegã em toda a Europa. 

Durante a primeira onda de COVID-19 no Afeganistão, o MCAN conseguiu
desenvolver uma diretriz em parceria com médicos afegãos-neerlandeses que
trabalhavam em hospitais dos Países Baixos. A diretriz, intitulada “COVID-19: Uma
diretriz prática para profissionais de saúde no Afeganistão”, foi elaborada numa
tentativa de fortalecer a gestão clínica de pacientes com COVID-19 e fornecer
instruções atualizadas sobre como diagnosticar e tratar os pacientes, tendo em
consideração os recursos limitados do setor médico no Afeganistão. “Queríamos

transmitir as abordagens e práticas mais recentes para combater o COVID-19 nos

Países Baixos aos médicos e hospitais no Afeganistão”, afirmou Paykardjoe. 

Esta organização, da diáspora afegã-neerlandesa, realizou uma série de seminários
virtuais sobre temas relacionados com o diagnóstico e tratamento do COVID-19. A
“nova normalidade”, com o apoio de várias plataformas tecnológicas, ajudou a chegar
a mais médicos e profissionais de saúde, não só na capital, Cabul, mas também a
Herate e Farah, na zona oeste do país, e a profissionais de saúde nas províncias de
Mazar e Xarife, no norte. Paykardjoe disse que, embora o vírus tenha tido um impacto
global negativo desde o seu aparecimento, a organização atingiu numerosas vitórias
durante a rápida disseminação do vírus. De acordo com Paykardjoe, o acesso à
internet pelos profissionais da saúde no Afeganistão possibilitou o que parecia difícil na
era pré-pandemia. Ela reiterou que as várias plataformas tecnológicas facilitam a
conexão com um público maior do Afeganistão devido ao uso generalizado da internet
entre os profissionais de saúde, especialmente entre os médicos. 

Fotografia: A Equipa do Comité Médico Afeganistão-Países Baixos. Fonte: MCAN (Comité
Médico Afeganistão-Países Baixos)
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Ali Ahmad Safi está a fazer o doutoramento no Departamento de
Migração e Globalização na Universidade do Danúbio em Krems, na
Áustria. Ele recebeu o seu diploma de Mestre em Estudos sobre Paz
e Conflitos pela Universidade Europeia da Paz (European Peace
University). Desde 2015, Safi também trabalha como consultor do
Instituto para o Diálogo e a Cooperação Internacional de Viena, onde
vive. Como médico, ele também trabalhou em várias pesquisas
internacionais e organizações de comunicação social e publicou
diversos trabalhos sobre questões políticas, de segurança e sociais
no Afeganistão. Suas áreas de pesquisa incluem migração, diáspora,
organizações da diáspora e agentes não-estatais de segurança no
Afeganistão. 

Twitter: @doctorzdf 
Ali.safi@donau-uni.ac.at 

De acordo com Paykardjoe, entre 40 e 50 médicos de vários hospitais privados e
públicos no Afeganistão participaram nos seminários virtuais semanais do MCAN
sobre o COVID-19. A organização da diáspora também partilhou os seminários virtuais
gravados na sua página do Facebook, no canal do YouTube e no seu website, e os
interessados neste tema puderam assistir aos seminários posteriormente. Outro
elemento positivo desta formação transnacional foi o fato de que o MCAN removeu a
barreira linguística e conduziu todos os seus seminários virtuais nas duas línguas
oficiais do Afeganistão, o dari e o pachto, aumentando a utilidade e o alcance do
programa em diferentes hospitais do Afeganistão. O desafio, relata Paykardjoe, é saber
quantos participantes realmente beneficiam das palestras online, porque a organização
ainda não foi capaz de avaliar os seus serviços. 

Como um dos participantes da transmissão transnacional de conhecimentos do
MCAN, o Dr. Farid Rafiee, que trabalha no hospital Wazir Akbar Khan, em Cabul,
obteve grandes benefícios com os seminários virtuais. Durante a sua conversa com o
autor, Rafiee disse que os profissionais de saúde no Afeganistão não sabiam quais as
medidas necessárias na admissão de pacientes com COVID-19 nos hospitais,
principalmente nos estágios iniciais da pandemia, quando o conhecimento sobre o
vírus era limitado para os afegãos com poucos recursos. “Nos primeiros dias do

COVID-19, os seminários virtuais do MCAN ajudaram-nos a diagnosticar (os kits de

teste eram limitados), tratar e usar o conhecimento mais avançado disponível nos

hospitais europeus”, conta Rafiee. “Aprendemos sobre as alterações radiológicas que

o vírus provoca nos pacientes afetados e a melhor abordagem na terapia de oxigénio

para tratar as pessoas com COVID-19 internadas no nosso hospital”, lembra Rafiee. 

Durante a pandemia, o MCAN e sua equipa desempenharam um papel significativo no
uso da tecnologia para apoiar os seus colegas profissionais de saúde em todo o
Afeganistão. Ele representa um exemplo bem-sucedido do poder das organizações da
diáspora para aproveitar a tecnologia e transferir conhecimento médico,
desempenhando um papel vital na ligação entre os países de acolhimento e origem. 
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O papel da tecnologia no fortalecimento das redes
diaspóricas

Foteini Kalantzi

Na atualidade, a análise da inter-relação entre a pátria e a diáspora deve incluir três
aspetos importantes. O primeiro é que as diásporas só podem ser vistas através de um
prisma transnacional, afetado por uma infinidade de objetivos, agentes e agendas, com
capacidade de influenciar o desenvolvimento económico e político no país de origem.
O segundo é que as inovações tecnológicas em rápida expansão e o uso generalizado
de uma variedade de plataformas, especialmente durante a pandemia, subverteram os
padrões de comunicação humana e as sinergias sociais. O terceiro é que as redes entre
as diásporas, assim como as redes entre o país de origem e a diáspora, seguem
padrões interativos diferentes aos das épocas anteriores, e isso pode estar relacionado
principalmente com a digitalização da interação humana. 

De acordo com a literatura académica, as diásporas têm a capacidade de influenciar
negativamente o país de origem através, por exemplo, de reivindicações conflituosas e
a radicalização de certos grupos; ou positivamente, por meio da participação em
atividades de angariação de fundos, causas humanitárias e investimentos empresariais.
Sem dúvida, a tecnologia da informação redefiniu as formas como estas interações
ocorrem. O caráter flexível da internet contribui para a formação, configuração e
disseminação de agendas, objetivos, ideias e redes. Através do emprego da tecnologia
da informação, as diásporas têm a capacidade de influenciar mudanças políticas com
facilidade e rapidez, mostrar a sua solidariedade através de grupos de pressão e
fortalecer laços sociais, redes e relacionamentos profissionais. Por exemplo, várias
iniciativas de empresários da diáspora grega exigiram a concessão do direito aos
cidadãos gregos de votarem desde os seus locais de residência. Foram lançadas
campanhas na internet, em fóruns e por meio de iniciativas nas redes sociais. Depois
da lei de 2019, que foi aprovada por uma maioria esmagadora de parlamentares, para
permitir que os membros da diáspora grega votassem desde o estrangeiro, o governo
criou uma plataforma de registo. Por meio desta plataforma, os eleitores gregos no
estrangeiro agora podem inscrever-se nas listas eleitorais especiais, enviando todos os
documentos exigidos pela internet. 

Estes novos e alternativos modos de comunicação entre o país de origem e a diáspora
estabelecem uma estrutura diferente para a análise dos investigadores da migração e
da diáspora. Usando o Projeto da Diáspora Grega do centro de Estudos do Sudeste da
Europa da Universidade de Oxford (SEESOX, na sigla em inglês) como um estudo de
caso, há uma perceção clara da necessidade de desenvolver ferramentas tecnológicas
que respondam às exigências da atualidade, como o Mapa Digital da Diáspora Grega. 
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O objetivo desta ferramenta é promover a interação entre a Grécia e a sua diáspora, e
também entre os próprios membros da diáspora grega.O mapa constitui uma
ferramenta de fácil utilização, através da qual as pessoas podem ter acesso a
informações relevantes sobre as diferentes organizações diaspóricas e filtrá-las de
acordo com o país onde se encontram, o seu perfil de atividade e, também, a sua
ligação a uma origem geográfica específica na Grécia. Os benefícios essenciais da
tecnologia para facilitar e analisar redes diaspóricas dividem-se em dois: primeiro, não
só esta ferramenta pode servir como um registo da presença grega em todo o mundo,
como também pode fornecer uma plataforma de comunicação para o helenismo
global; segundo, pode conter não só organizações que existem tradicionalmente de
forma física, mas também organizações recém-criadas apenas com uma presença
digital — uma tendência crescente. Pode haver vários benefícios no uso do mapa
digital que podem ser colocados numa estrutura mais ampla de envolvimento
diaspórico muito necessário com o país de origem, especialmente devido à crise
económica e às mudanças de desejos e demandas da diáspora em relação à Grécia.

Os membros da diáspora grega de gerações mais antigas participam, por exemplo, em
comunidades da diáspora, associações culturais ou profissionais, nas comunidades
ligadas à Igreja Ortodoxa Grega ou em associações com base em origens regionais
(isto é, pessoas do Peloponeso, de Creta, etc). Estas têm sido as formas tradicionais de
se manter em contato com sua identidade e tradições nacionais e culturais. 

Imagem da NASA no Unsplash
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As gerações mais novas (sejam gregos de segunda, terceira, quarta geração ou que
emigraram na recente grande onda causada pela crise econômica de 2008) também
optam por se conectarem por meio de comunidades online. A tecnologia pode ser um
meio indispensável para a interação entre comunidades do helenismo dispersado.
Pode reunir membros da diáspora com uma causa específica (isto é, financiar escolas
gregas no exterior) num fórum online, ou ajudá-los a mobilizarem-se para fins
económicos, filantrópicos ou políticos no país. Particularmente durante a pandemia,
registaram-se vários exemplos que demonstram o envolvimento diaspórico facilitado
pela tecnologia da informação. Por exemplo, ofereceu-se apoio técnico e psicológico
online, bem como se fizeram campanhas de angariação de fundos lançados através de
plataformas (uma das campanhas da diáspora grega foi lançada pelo Fundo de
Resposta à Emergência do COVID-19 da Iniciativa Helénica). 

A tecnologia vem cada vez mais favorecendo as redes diaspóricas. Especialmente
durante esta crise pandémica sem precedentes, a tecnologia ajudou os emigrantes
recentes e membros da diáspora a permanecer em contato com os seus entes
queridos, a manter laços sociais com os seus países de origem e vínculos psicológicos
com as suas identidades. Na verdade, o impacto da tecnologia desde o início da
pandemia eliminou ainda mais as fronteiras e ajudou na criação de novos grupos da
diáspora, que ofereceram apoio, conectividade e informações valiosas às
comunidades necessitadas. 

A Dra. Foteini Kalantzi é Investigadora A.G. Leventis no Centro de
Estudos do Sudeste da Europa da Universidade de Oxford
(SEESOX), no St Antony's College, na Universidade de Oxford. O seu
trabalho centra-se na migração, política da diáspora, fronteiras
europeias e questões políticas gregas.

6

http://seesoxdiaspora.org/publications/pandemic-blog/diasporic-responses-to-the-pandemic-some-initial-observations
https://www.thenationalherald.com/archive_coronavirus/arthro/the_hellenic_initiative_launches_covid_19_emergency_response_fund_for_greece-265976/
https://www.thenationalherald.com/archive_coronavirus/arthro/the_hellenic_initiative_launches_covid_19_emergency_response_fund_for_greece-265976/
http://seesoxdiaspora.org/publications/pandemic-blog/diasporic-responses-to-the-pandemic-some-initial-observations


Juventude franco-asiática online: construir uma identidade
coletiva e lutar contra o racismo

Hélène Le Bail et Ya-Han Chuang

Como em muitos outros países ultimamente, a nova onda de racismo contra os
“asiáticos” estimulou novos discursos e ações coletivas para lutar contra as agressões
racistas na França. Em comparação com a primeira geração de imigrantes asiáticos
(principalmente chineses), que se mobilizou exclusivamente contra a violência e a
insegurança, os jovens asiáticos de uma geração e meia ou de segunda geração
enfatizam muito mais a questão do racismo. O que levou os descendentes de
imigrantes asiáticos a expressar essa preocupação em particular no espaço público e a
alterar o enquadramento de sua mobilização de “segurança pública” para “racismo”?

Para responder a esta questão, propomos uma análise focada na importância do uso
das redes sociais e das atividades virtuais. Resumimos aqui os resultados de uma
etnografia online respeitante a grupos de discussão pública e a produções artísticas:
grupos do Facebook organizados em torno da questão da discriminação sofrida por
asiáticos, bem como blogs, canais do YouTube e websites dedicados (ou parcialmente
dedicados) a projetos relacionados com o assunto. Baseando-nos na etnografia e
entrevistas com líderes de opinião, demonstramos como os descendentes de
imigrantes asiáticos têm feito uso das redes sociais durante a última década para
construir a sua identidade coletiva e defender uma nova causa — a de combater o
racismo contra os asiáticos na França.

“Quando o Facebook começou a tornar-se popular, muitos chineses do

continente uniram-se a diferentes grupos. Existiam vários grupos a discutir a

identidade. Novos grupos divulgavam mensagens como ‘Se você é de

Wenzhou...’ ou outras palavras-chave que nos levavam a identificar-nos e a

conectar-nos com o grupo. Era fácil gerir um fórum do Facebook como um

fórum de discussão. Por exemplo, alguém poderia criar um grupo chamado

‘O que você acha da tontina?’ ou ‘Você não acha que os franceses nos

insultam com muita frequência?’, etc. Começou a desenvolver-se em 2006.

Existiam muitos grupos destes. Participei pessoalmente num grupo chamado

‘Wen [Wenzhou] na França’. Eu não conhecia ninguém, mas, depois de um

certo tempo de conversação, finalmente organizamos um primeiro encontro

e encontramo-nos pessoalmente... A uma certa altura, também entrei em

contato com outro grupo chamado ‘Nouvelle Génération de Chinois en

France’ (‘Nova geração de chineses na França’), e unimos os nossos

recursos. (...) 

7



Este trecho de uma entrevista ilustra o papel das redes sociais na conexão de
descendentes de migrantes que partilham as mesmas dúvidas sobre a sua identidade e
as mesmas experiências de discriminação. Ao longo da década de 2010, à medida que
os imigrantes asiáticos se envolviam na mobilização pública, os seus descendentes
começaram a criar fóruns e grupos de discussão — especialmente no Facebook e,
posteriormente, no WeChat e no Twitter — onde podiam partilhar relatos das suas
experiências. Estas redes sociais são lugares para transformar experiências individuais
numa experiência coletiva. Em particular, há muitas trocas sobre a experiência de
micro-agressões comuns ou formas disfarçadas de insultos raciais.

Em 2016, após o assassinato de um trabalhador migrante chinês nos subúrbios de
Paris, a cidade testemunhou numerosas manifestações multitudinárias. A grande
manifestação na Praça da Nação, no centro de Paris, foi uma oportunidade de ganhar
visibilidade e foi um ponto de inflexão para muitos jovens participantes que já eram
ativos na internet ou nas poucas organizações formais de descendentes de migrantes
asiáticos, como a Associação de Jovens Chineses na França (Association des Jeunes
Chinois de France, ou AJCF). Embora as discussões, a construção e a partilha de uma
experiência coletiva “asiática” tenham começado mais cedo, esta demonstração foi
um momento decisivo, a partir do qual se desenvolveram fóruns e produções artísticas
online com o objetivo de desconstruir estereótipos e propor representações
alternativas de asiáticos na França. Podem-se citar diferentes projetos disponíveis
online, como a série online “Ça reste entre nous” (“Isso fica entre nós”, em tradução
livre) de Grace Ly, o projeto fotográfico “Yellow is beautiful” (“Amarelo é lindo”, em
tradução livre) ou a revista de sociedade Koi. 

Vamos concentrar-nos aqui no projeto “Asiatiques de France” (“Asiáticos de França”)
que é um vídeo curto filmado poucos meses após o assassinato do trabalhador
migrante chinês em Paris, um assassinato que foi considerado racista, uma vez que o
homem foi alvejado por ser chinês. Inspirado por membros da comunidade teochew
muito ativa em Paris (composta principalmente por chineses cambojanos), o vídeo foi
dirigido por uma jornalista franco-vietnamita e teve como objetivo reunir franceses
famosos de origem asiática: atletas, artistas, investigadores, chefes, etc. 
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Então, deu-se um momento catalisador: os Jogos Olímpicos de Pequim. Foi

uma época em que a China e os chineses suportaram suspeitas e ataques;

fomos convidados a tomar uma posição. Estas experiências nefastas

aumentaram a necessidade de pertencermos a um grupo porque todos

sofremos os mesmos ataques. (…) Por causa destas experiências,

começamos a pensar em fazer alguma coisa juntos.” (Entrevista com um

membro fundador de uma organização da sociedade civil chinesa de

segunda geração, 2018.)

https://www.youtube.com/channel/UCKBkpLXZA6QqxCZnFXZSGGw
https://www.facebook.com/Yellowisbeautifulofficial/
https://www.facebook.com/Yellowisbeautifulofficial/
https://www.facebook.com/Yellowisbeautifulofficial/
https://www.koimagazine.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=wniW8ISPEJg


Os participantes descrevem um dos muitos estereótipos e agressões que ouviram e
vivenciaram enquanto asiáticos e, na segunda parte do vídeo, cada um aparece
novamente, dizendo “Eu sou francês” enquanto a sua atividade profissional é exibida
na parte inferior da imagem. Como referiu nas suas próprias palavras, a realizadora
ficou surpreendida com as respostas positivas que recebeu até de pessoas muito
famosas:
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Página do Facebook do projeto de vídeo “Asiatiques de France” 
(“Asiáticos da França”)

 
 

“Todas as personalidades que convidei ficaram muito entusiasmadas e

disponibilizaram-se a participar. Estava à espera de encontrar dificuldades

para convencê-los, pensei que teria que lhes explicar porque era importante

que participassem. Mas parece que o pedido vinha deles (...). Havia uma

necessidade de se existir enquanto francês de origem asiática e fiquei muito

surpreendida (...). Não imaginei que faria tanto barulho! Tive que responder

a dezenas de entrevistas [depois da publicação do vídeo] até do

estrangeiro. Eu respondi aos meios de comunicação chineses, americanos,

britânicos, porque era algo novo... Nas redes sociais, atingiu 1 milhão de

visualizações em 24 horas. Eu mesma sou jornalista, mas não previa isto.

Significa que existe uma causa.” (Entrevista com Hélène Lam Trong,
realizadora do vídeo, 2018.)

Como outras iniciativas, este vídeo online foi lançado após 2016, abraçando a
oportunidade criada por um momento de raiva coletiva e um desejo comum de
mudança. Estas iniciativas criam espaços de reflexão coletiva, bem como
oportunidades para desconstruir estereótipos e desenvolver novos modelos de
autorrepresentação de franceses de origem asiática.

https://www.facebook.com/AsiatiquesDeFrance/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/AsiatiquesDeFrance/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/AsiatiquesDeFrance/?ref=page_internal


Hélène Le Bail é investigadora do CNRS no CERI-Sciences Po
Paris. A sua pesquisa centra-se nas migrações chinesas (para o
Japão e a França) e nas políticas de migração com uma
abordagem comparativa. Focando-se, especialmente, nas rotas
femininas de migração (casamento, trabalho reprodutivo, trabalho
sexual) e na mobilização, ações coletivas e participação política
dos migrantes e dos seus descendentes. Ela coordena o grupo de
pesquisa The Chinese population in Paris: identities and
identifications under transformation (A população chinesa em
Paris: identidades e identificações em transformação), financiado
pela Prefeitura de Paris.

Juntas, elas dirigiram a edição especial do Journal of Chinese Overseas, “Chinese Xin Yimin
and Their Descendants in France: Claiming Belonging and Challenging the Host Country’s
Integration Model” (“Chineses Xin Yimin e os seus descendentes na França: reivindicando a
pertença e desafiando o modelo de integração do país anfitrião”, em tradução livre), 2020.
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Ya-Han Chuang é investigadora no INED, Paris. Há mais de dez
anos que investiga a ação coletiva dos imigrantes chineses e acaba
de publicar “Une minorité modèle? Chinois de France et racisme
anti-Asiatiques” (“Uma minoria modelo? Chineses na França e
racismo contra asiáticos”, em tradução livre)(editora La
Découverte).

https://www.sciencespo.fr/ceri/en/cerispire-user/13162/14567.html
https://chinoisenidf.hypotheses.org/navigation-par-langue/anglais
https://chinoisenidf.hypotheses.org/navigation-par-langue/anglais
https://brill.com/view/journals/jco/16/2/jco.16.issue-2.xml
https://www.ined.fr/fr/recherche/chercheurs/Chuang+Ya-han
https://www.editionsladecouverte.fr/une_minorite_modele_-9782348065125


Visão Geral

INTIMAL é um projeto de pesquisa de arte sonora desenvolvido por Ximena Alarcón
para ouvir as nossas jornadas migratórias. Utiliza Deep Listening® (Escuta Profunda) e
performance telemática como principais práticas criativas para expandir o nosso senso
de lugar e presença, reunindo fragmentos de nossa experiência migratória para que
possam ser percebidos e modelados como um todo. Nove mulheres migrantes
colombianas que vivem em Oslo, Barcelona e Londres foram convidadas a ouvir tanto
as suas experiências de migração para a Europa quanto um arquivo oral de
testemunhos de outras mulheres colombianas na diáspora, a fim de abrir caminhos
criativos para experiências de cura da saudade e da perda. O projeto foi financiado
pela bolsa Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship (2017-2019) e realizado na
Universidade de Oslo.

INTIMAL: Uma escuta relacional que nos preparou de forma
inesperada para a pandemia do COVID-19

Coletivo INTIMAL*

*Este artigo foi escrito pela Dra. Ximena Alarcón-Díaz, pela Dra. Ana-María Alarcón-Jiménez e
pela Dra. Liliana Rodriguez, do coletivo INTIMAL. O artigo incluirá as contribuições de todos os
membros do coletivo INTIMAL.

Coletivo INTIMAL em Gran, na Noruega. Deep Listening® Intensive. 
Fotografia de Sharon Stewart
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http://intimal.net/
http://intimal.net/


O projeto INTIMAL (Interfaces for Relational Listening: Body, Memory, Migration,
Telematics [Interfaces para a Escuta Relacional: Corpo, Memória, Migração,
Telemática]) explorou como o corpo se transforma numa interface que guarda
memórias de lugares e lançou o protótipo do sistema INTIMAL para improvisar e
transmitir a experiência da escuta relacional às nossas migrações, utilizando interfaces
que não utilizam ecrãs. Usando dois movimentos principais, como caminhar e respirar,
e o arquivo oral, testamos o sistema numa Performance Sonora Telemática final entre
as três cidades. 

Neste artigo, explicaremos como este projeto deu origem ao coletivo INTIMAL e como
sentimos que este processo nos preparou para a pandemia do COVID-19. Começamos
por explicar como o espaço do coletivo foi produzido e construído através de práticas
de escuta e tecnologias de rede. A seguir, exploramos desenhos e receitas medicinais
como momentos-chave de incorporações e, por fim, mostramos como essas
incorporações foram essenciais para forjarmos um novo território virtual que sustente e
ressignifique as memórias coletivas. 

A produção social e a construção do espaço

Segundo a antropóloga Setha Low, a produção social do espaço refere-se aos
processos históricos, políticos e económicos por meio dos quais um espaço ou lugar
passa a existir. Em contrapartida, a construção social do espaço inclui as mudanças e
resistências que ocorrem quando as pessoas caminham, brincam, trabalham ou
habitam em espaços sociais que são “transformados em lugares, cenas e ações que
transmitem significados particulares”. 

Nesta lógica, a produção social do espaço coletivo INTIMAL surgiu a partir do projeto
INTIMAL de Ximena Alarcón. Por ser colombiana e migrante, Ximena escolheu como
estudo de caso a experiência de mulheres migrantes colombianas na Europa. Isso
incluiu um arquivo oral de mulheres colombianas exiladas, coletado pela organização
Mulheres da Diáspora em Londres e Barcelona. Assim, mulheres destas cidades, bem
como mulheres residentes em Oslo, foram convidadas a fazer parte desta pesquisa.
Para a seleção de nove participantes, o projeto enfatizou o nosso interesse em ouvir as
nossas migrações e o arquivo oral. A plataforma Google Hangouts e um grupo do
WhatsApp consolidaram-se como a estrutura interna do espaço incorporado do nosso
coletivo. 

O conjunto de práticas de Deep Listening® — incluindo meditações sonoras,
improvisação, sonhos e consciência corporal — desafiou-nos a ouvirmo-nos a nós
mesmas e às outras sem julgamentos e tornou-se no nosso núcleo de interação social. 
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https://vimeo.com/512586450
https://somaesthetics.aau.dk/index.php/JOS/article/view/2393
https://commons.library.stonybrook.edu/jonma/vol1/iss1/3/
https://vimeo.com/362640820
https://www.routledge.com/Spatializing-Culture-The-Ethnography-of-Space-and-Place/Low/p/book/9781138945616
https://www.routledge.com/Spatializing-Culture-The-Ethnography-of-Space-and-Place/Low/p/book/9781138945616
http://revista.arquivonacional.gov.br/index.php/revistaacervo/article/view/1308/1395
https://www.mujerdiaspora.com/
https://intimal.net/2018/01/31/convocatoria-a-mujeres-colombianas-migrantes-londres-barcelona-oslo/
https://popandmom.org/products/deep-listening-a-composers-sound-practice
https://popandmom.org/products/deep-listening-a-composers-sound-practice


Isso foi fundamental para: 1) construir o nosso espaço social, 2) comunicar um
significado coletivo e individual, e 3) implementar um modo de gestão plural e
horizontal. Para nós, esta construção social do espaço abriu uma possibilidade
inesperada de ramificação do projeto original INTIMAL para o coletivo INTIMAL.
Questões como o nosso desejo comum por uma Colômbia sem guerra, o nosso
interesse comum nas artes e o nosso multilinguismo são os pontos centrais do
desenvolvimento deste coletivo.

A nossa prática quinzenal online e a presencial (realizada uma vez na Noruega) de
Deep Listening resultou em: improvisações coletivas de som e movimento corporal,
uma pedra que foi teletransportada de mão em mão, segurando sentimentos e dando
espaço para sermos ouvidas e a produção de desenhos que usamos e evocamos como
símbolos significativos. Na verdade, longe de usar bandeiras ou hinos nacionais, o
nosso imaginário consistia em sonhos compartilhados, contados por uma e
desenhados por outra participante do coletivo. 

Chamamos a isto “momentos-chave de incorporação” e, como explicaremos na
próxima seção, destacaremos os desenhos como uma prática incorporada especial
que começou na pré-pandemia e os remédios que foram criados para lidar com a
pandemia.

Ilustração de Silvia Esperanza Villalba Martínez
 
 Momentos-chave de incorporação

Desenhos

Durante as nossas sessões, algumas de nós fizeram desenhos ouvindo as histórias e os
sonhos umas das outras, com o objetivo de fazer o seu registo (Tabela 1). Esses
desenhos foram ações de registo gráfico, que nos ajudaram a aprender umas com as
outras, refletir e dar sentido às nossas histórias e seus significados. Como
consequência destas ações, surgiu um conhecimento comum, materializando sonhos
e histórias.
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https://davidsibbet.com/wp-content/uploads/2016/12/GF-RetrospectiveUpdated.pdf
http://www.ijdesign.org/index.php/IJDesign/article/view/2825/820


As participantes do coletivo INTIMAL autoteorizaram o seu
processo de desenhos da seguinte forma:

Nome/pseudónimo

“De repente, cada uma de nós tem várias versões do mesmo
sonho, em alguma parte do mundo. Isto é a ubiquidade do
som? Uma vibração, uma amplificação, uma cura, uma
distração... em muitas partes do globo, em muitos corpos?”

Violeta Ospina 

“Isto [desenhar] facilita a minha concentração nos detalhes e o
processo de deixar o meu corpo traçar enquanto ouço (e
continuo a concentrar-me).”

Calu

“[Ao desenhar] posso dar forma a todas as palavras delas
[participantes do coletivo INTIMAL], posso colocar cor ou não,
as suas ideias criam espaços com o meu desenho. Eu poderia
definir estes espaços claramente e não apenas como sombras.”

Liliana Rodriguez

“O desenho é a textura e trama do limiar sensorial entre os
corpos.”

Anita Ramirez

Tabela 1. Autoteorizações do processo coletivo INTIMAL de desenho.
 
 Como os desenhos foram produzidos simultaneamente por participantes de diferentes

partes do mundo, surgiram várias versões do mesmo sonho. Esses desenhos foram um
subproduto de laboratório e alguns deles foram publicados na primeira edição de
nosso Fanzine, criado coletivamente.

Como polvos cujas mãos têm vontade própria, criamos imagens umas das outras que
funcionavam como hologramas, feitos de fragmentos de sonhos. Definimos estes
espaços e ações claramente com os nossos desenhos e as sombras deixaram de
existir.

Ilustração de Liliana Rodríguez. Incluída na fanzine do INTIMAL
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https://www.yumpu.com/xx/document/read/62628419/intimal-fanzine-multimedia-vol-1-2019
https://www.nhm.ac.uk/discover/octopuses-keep-surprising-us-here-are-eight-examples-how.html
https://popandmom.org/products/listening-in-dreams-a-compendium-of-sound-dreams-meditations-and-rituals-for-deep-dreamers


Receitas medicinais

Desde setembro de 2019, as nossas reuniões online continuaram com o nome de
“INTIMAL Veins and Arteries” (“Veias e artérias do INTIMAL”), incluindo o coletivo
INTIMAL, e convidando também mais mulheres migrantes latino-americanas a
participarem na nossa dinámica de escuta migratória. Sabíamos intuitivamente que a
nossa rica produção sonora, motora e visual estava a preparar-nos para algo. E assim,
de fato, em março de 2020, quando o início da pandemia do COVID-19 impôs
distanciamento social e encontros remotos, o sistema incorporado INTIMAL destacou-
se connosco, em nós e para nós. Dada a nossa experiência de anos anteriores, tanto
nos encontros telemáticos quanto na produção e construção do nosso próprio
território virtual e cheio de significado, o nosso coletivo sentia-se unido por uma força
especial. Assim, refletindo sobre as incorporações já vivenciadas e as suas
propriedades curativas vibracionais, convocamos uma sessão na qual preparamos as
nossas próprias receitas medicinais com o intuito de nos curarmos, nos protegermos e
nos apoiarmos: Meditalín, Ajixsh e Amansa Corona. Essas três receitas misturaram
fragmentos de sonhos, consciência corporal, texturas, componentes à base de ervas,
paisagens e um sentido de humor que retratavam memórias do curandeirismo
tradicional da América Latina (Tabela 2).

 Ilustração de Calu 
 
 
 

Ilustração de Anita Ramírez
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Nome

Meditalín 

Criadoras

Dayana
Anita Ramírez

Nadia
 
 

Como utilizar/Descrição

- Deite-se de costas.

- Entregue todo o peso do seu corpo à força
da gravidade.

- Deixe que tudo encontre o seu lugar.
Nenhuma parte do seu corpo é mais
importante do que outra e nenhuma das
partes exerce poder sobre as outras.

- Sinta o fluxo da circulação e da energia.

- Perceba a harmonia entre o fluxo individual
e o fluxo do grande corpo coletivo.

- Inspire profundamente, suspendendo a
respiração, tensione todo o corpo ao
máximo, expire com força pela boca
liberando a tensão (3 vezes).

Acho que naquele dia entendi que o
pangolim tinha que ser libertado da sua culpa
e libertado de todas as conspirações
humanas. Liberte o Pangolim!

Ajixsh é um creme de limão, ervas medicinais,
alecrim e riso feito por Silvia, com três vozes e
gestos do sonho do pangolim da Violeta e um
acréscimo da turbulência de Marivi (uma
misturadorae um dispositivo de
movimentação). Efeito secundário:
Tranquilidade. 

Ajixsh Silvia Villalba 
Violeta Ospina 

Marivi 

Ouça o Amansa Corona
Ingredientes:
Água fria pura e cristalina com sons de uma
cachoeira que energiza o pangolim
Risos, china, pillina
Amarelo Profundo
Agite

Calu
Yamile Calderón

Myriam Ojeda
 

Amansa Corona

Tabela 2. Receitas para COVID-19
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https://soundcloud.com/user-62717487/amansa-corona


Um novo território virtual

No meio do confinamento, Ximena ofereceu um Laboratório INTIMAL com uma
agenda gratuita, que funcionou por sete semanas consecutivas. Este espaço de
improvisação serviu para questionar, ouvir, refletir e criar ações para apoiar e dar vazão
aos sentimentos trazidos pelas novas experiências do coletivo e pela incerteza da
pandemia. Numa reconfiguração do espaço coletivo, a partir da nossa perspetiva
migratória, refletimos atualmente sobre o significado de um coletivo INTIMAL mais
consolidado por mulheres migrantes latino-americanas na Europa. 

Enquanto o projeto original de Ximena continua a desenvolver o sistema INTIMAL na
forma de um INTIMAL App© para ouvir viagens migratórias, o espaço social do
coletivo INTIMAL tem-se consolidado como uma Colômbia heterotópica conectada à
internet, mas também incorporada: um território virtual sem fronteiras que escuta e
ressoa ritmos e sons vitais das nossas migrações, com tecnologias que circundam o
corpo como um interface sensível para equilibrar a memória dos lugares nativos e do
lugar presente que os hospeda; de uma pluralidade de corporeidades, identidades
transatlânticas e femininas.

Ilustração de Violeta Ospina
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A Dra. Ximena Alarcón-Díaz é uma artista sonora e professora
certificada em Deep Listening®, com um doutoramento em
Tecnologia e Inovação Musical e 13 anos de experiência de pós-
doutoramento em pesquisa criativa, ouvindo a sua migração as de
outras: através da voz, linguagem, movimento corporal, sistemas de
transporte subterrâneos, sonhos e tecnologias de rede. Cria
improvisações telemáticas usando Deep Listening e interfaces para a
escuta relacional. Recebeu prestigiados prémios de investigação,
como a Bolsa para Jovens Investigadores do Leverhulme Trust
(2007-2009) e a Bolsa Individual Marie Skłodowska Curie (2017-
2019), e menções artísticas honorárias como o  IAWM New Genre
Prize por “Sounding Underground” e prêmio de inovação Pamela Z
na Conferência NIME 2019, por “INTIMAL”. Ela acredita no poder
curativo que a improvisação e o som junto a outras pessoas entre
locais distantes pode trazer aos sentimentos de perda geográfica e
cultural, ao interconectar o local sensível e a presença sentimental. 

info@ximenaalarcon.net  

A Dra. Ana-María Alarcón-Jiménez concluiu o doutoramamento em
Etnomusicologia pela Universidade Nova de Lisboa. Na sua
dissertação, abordou a construção social e a produção social do
Festival Internacional do Mundo Céltico de Ortigueira. Foi
cofundadora do Grupo de Etnomusicologia do Instituto Catalão de
Antropologia (ICA). Ela é tesoureira e webmaster da Seção sobre o
Estatuto da Mulher da Sociedade de Etnomusicologia. Na vertente
criativa, ela interessa-se pela arte sonora, música eletroacústica,
música nova e experimental. Ela toca fagote e gosta de encontrar
novas técnicas para tocá-lo e diversificar a sua paleta sonora. 

anamaria.aj@protonmail.com 

A Dra. Liliana Rodriguez é uma designer de serviços vencedora do
prêmio Inovação do BMJ (British Medical Journal), com uma
licenciatura em Design de Produtos, um mestrado em Design de
Interação e um doutoramento em Serviços Digitais. Atualmente
trabalha como contratada para os serviços de Teste e Rastreamento
do DHSC (Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino
Unido) na secção de Equidade e Inclusão. A Liliana trabalhou em
ambientes comerciais, sem fins lucrativos e no ensino superior, em
projetos de design no campo da saúde financiados pela Saúde
Pública da Inglaterra (PHE, na sigla em inglês), nos serviços digitais
do UK (GDS) e no ramo da inovação para pequenas e médias
empresas. Ela também é Professora Associada na Open University
para os módulos de Experiência do Usuário & Design de Interação e
Pensamento de Design.

lulugaia@gmail.com 
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Coletivo INTIMAL

Somos um coletivo de cocriação de mulheres migrantes latino-americanas na Europa, ouvindo
as nossas migrações que surgiram do projeto de pesquisa e arte “INTIMAL: Interfaces for

Relational Listening, Body, Memory, Migration, Telematics”. Desenvolvemos ações criativas
para a atuação individual e transformação coletiva nas nossas terras de acolhimento e locais
nativos. No espaço virtual, encontramo-nos regularmente para ouvir e realizar sonhos e viagens
migratórias, ampliando noções de feminilidade, território e cuidado. 

intimalcommunity@gmail.com 
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Prestar serviços a migrantes e refugiados na sua língua materna, o árabe,
especialmente aos sírios em diferentes partes do mundo. Ele serviu-se do poder da
tecnologia como uma solução para o distanciamento social imposto nos seus
países, com, por exemplo, consultas remotas e aulas de árabe à distância para
crianças.

Depois de mais de um ano de coronavírus, descobrimos que há uma grande
quantidade de mudanças que podemos fazer nas nossas vidas. É provável que estas
mudanças estejam simplesmente à espera de um acontecimento que acelere a sua
ocorrência.

As mudanças ocorridas afetaram todos os aspetos da vida: no trabalho, na escola e em
casa. Em muitos países, as crianças permaneceram em casa, educadas nos seus lares,
e o trabalho de muitos funcionários passou a ser remoto, com muitos enfrentando
demissões ou a suspensão dos seus empregos. 

Com a aceleração dos acontecimentos, foram desenvolvidos muitos métodos digitais
novos para se adequarem à nova situação. É provável que durem mais do que as
políticas de distanciamento social do COVID-19. 

Organizações beneficentes e civis que atuam na vida pública também passaram por
esta transformação, buscando incessantemente novas formas de trabalhar e de se
adaptarem à nova realidade.

As iniciativas e atividades da organização Manzoul

A Manzoul foi criada pouco antes do surto do coronavírus e lutou para realizar
atividades durante o avanço da pandemia e os respetivos confinamentos. Em primeiro
lugar, a Manzoul organizou palestras interativas, através de plataformas digitais (como
o Zoom), relacionadas com as preocupações relativas ao coronavírus, como lidar com
o COVID-19, e a nutrição e uma dieta saudável.

Com o tempo, principalmente com os sinais de uma segunda vaga, a Manzoul
amadureceu esta ideia e lançou pequenos projetos culturais e de serviços, alinhados
com as suas políticas, interesses e objetivos. 

Esses projetos tinham como objetivo:

A experiência da organização Manzoul no uso da tecnologia
digital para apoiar a diáspora síria

 
 

Jihad Alabdullah
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Reduzir a carga e as consequências da pandemia do coronavírus e os seus efeitos
sociais e psicológicos, com atividades culturais, artísticas e literárias.

Nous avons passé en revue ici deux exemples de projets que l'association entreprend.

Analisamos aqui dois exemplos de projetos que a associação realiza.

1) Projeto de aconselhamento médico e psicológico

Com o início da crise do coronavírus, notamos um aumento no número de perguntas
médicas que nos foram enviadas, e também aos médicos no nosso entorno,
relacionadas com o COVID-19 e outras doenças, visto que os pacientes muitas vezes
não podiam visitar ou obter atendimento presencial com médicos e hospitais. Isto
resultou das políticas rígidas relacionadas com o COVID, da sobrecarga do setor
sanitário e do medo que os pacientes tinham de irem a consultas presenciais.

Organização do Projeto:

Um anúncio do projeto em árabe, incluindo os objetivos, o método para obter
aconselhamento e o grupo-alvo, foi publicado no website da Manzoul, nas redes
sociais e em grupos do WhatsApp e do Telegram.

Foi atribuído um número de WhatsApp para consultas, contendo um aviso sobre a
qualidade do serviço, aconselhamento, forma de comunicação e a natureza do serviço
como consulta e não como terapia. 

Depois de receber as consultas por escrito ou em áudio, o conselheiro envia um breve
resumo do caso, geralmente de forma anónima. A pessoa recebe uma resposta num
período de 48 horas para marcar a data da consulta, que se realiza no prazo de uma
semana, em função da necessidade. 

Há um médico que supervisiona a receção das consultas pelo WhatsApp e depois as
distribui aos outros médicos do grupo. A equipa é formada por três médicos de
diferentes especialidades: um psiquiatra, um médico de família e um ginecologista.
Também temos trabalhado com outros médicos de outras especialidades quando os
assuntos não podem ser tratados pela nossa equipa, principalmente quando se tratam
de doenças infantis ou subespecialidades.

A consulta inicia-se com o relato do paciente e, em seguida, fornecem-se conselhos,
possíveis soluções e/ou uma explicação sobre uma determinada doença ou
tratamento. Em muitos casos, aqueles que buscam aconselhamento são direcionados
para os serviços de saúde especializados do país em que se encontram.
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Experimentamos algumas dificuldades menores, como interrupções na rede,
durante as quais foram usadas mensagens de voz ou escritas.
O tempo limitado e a frequência das solicitações eram, muitas vezes, difíceis de
conciliar com o nosso objetivo de realizar consultas completas (que não fossem
rápidas nem superficiais). Para resolver este problema, os atendimentos costumam
ser agendados durante o fim-de-semana, com até 30 minutos de atendimento.
Às vezes enfrentávamos a urgência de quem ligava para obter tratamentos como
psicoterapia, que não podiam ser realizados por motivos legais e profissionais, ou
para pedir receitas de medicamentos ou atestados e relatórios médicos
relacionados com os seus casos.
Também tivemos que recusar pedidos de divulgação dos números de telefone
pessoais dos médicos.

Restabelecer a comunicação entre as pessoas e famílias de um mesmo país que
se encontram distribuídas ao redor do mundo através das tecnologias disponíveis.
Apresentar a uma geração criada no estrangeiro durante os últimos dez anos, o
património cultural, e o ambiente e as personalidades ativas e reconhecidas do seu
país de origem. O objetivo é mostrar aos jovens experiências de sucesso
inspiradoras que os ajudem a construir o seu futuro.

Durante a duração do projeto, nos últimos meses de 2020, a Manzoul prestou cerca
de 50 consultas a pessoas (principalmente a sírios) em diferentes países, da Alemanha
à Suécia, Arábia Saudita, Turquia e outros países de asilo. No início, a maior parte das
consultas eram psicológicas. Com o início de 2021, o número de consultas aumentou
e, no primeiro terço do ano, realizamos cerca de 50 consultas.

Dificuldades encontradas nas consultas:

Pretendemos expandir este serviço com a utilização de meios como chamadas de
vídeo, aumentando a equipe e as redes de comunicação envolvidas.

2) Iniciativa do Fórum Cultural da Manzoul

O Fórum Cultural é uma atividade cultural periódica que ocorre em plataformas
digitais organizada pela Manzoul em cooperação com ativistas e outros interessados
em assuntos culturais e públicos.

A iniciativa, na sua primeira fase, foi dedicada a uma região da Síria, Al-Qaryatayn, que
é uma cidade no centro do país, nos limites da estepe síria, a Badia, da qual são
originários vários membros da organização da Manzoul, que agora residem na
Alemanha e noutros países. As atividades do Fórum incluíam falar sobre o povo da
cidade de Al-Qaryatayn, sobre o seu folclore, o património cultural e os seus referentes
passados e presentes.

Os objetivos da iniciativa são:
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Para a execução desta iniciativa, formou-se uma administração composta por cinco
pessoas, incluindo três membros da associação e dois ativistas interessados em
assuntos culturais e literários.

Desde março de 2021 até agora, o Fórum recebeu três convidados de Al-Qaryatayn,
que vivem em diferentes regiões do mundo. No primeiro episódio, tivemos um
convidado que viveu com a sua família na Jordânia durante anos, é professor de
filosofia e trabalhou como professor e diretor do centro cultural em Al-Qaryatayn antes
de migrar. Ele é uma das pessoas que continuou a trabalhar, a escrever livros, a ensinar
os seus alunos e a orientá-los à distância. 

No segundo episódio, recebemos uma das figuras interessadas no patrimônio cultural.
É um professor que trabalhou durante muitos anos na área da educação e continua a
fazê-lo no seu país de acolhimento, o Líbano, apesar da sua idade avançada (acima de
70) e das condições difíceis que encontra por lá. O convidado escreveu um livro sobre
Al-Qaryatayn e o seu folclore. Ele falou durante duas horas sobre o livro e o seu
conteúdo na presença de cerca de 60 pessoas de diferentes partes do mundo, a
maioria delas de Al-Qaryatayn.

O terceiro episódio contou com uma figura simpática e exemplar, um professor de
Educação Física que atualmente vive no Golfo. Ele tem uma história importante, já que
foi ele que estabeleceu as bases para o mais importante e popular jogo de futebol em
Al-Qaryatayn. Além disso, ele pratica falcoaria como passatempo, o que o leva a viajar
ao redor do mundo. O nosso encontro com ele apresentou a muitos jovens a história
do seu país e o aparecimento do futebol, enquanto recordava belos e influentes
momentos históricos.

O Fórum está a preparar mais cinco encontros com personalidades de Al-Qaryatayn
interessadas em artes, património cultural, educação e trabalho humanitário, além de
receber jovens que fizeram trabalhos de destaque nos países da diáspora. 

O Fórum Cultural é uma experiência nova e constitui um momento decisivo para o
povo de Al-Qaryatayn, que teve oportunidade de conhecer figuras de referência da
região, e de aprender e debater sobre o seu património cultural. Houve um feedback
positivo do povo de Al-Qaryatayn e do povo sírio, que pediu que esta experiência
fosse estendida a outras regiões, especialmente áreas rurais.

Estes são dois dos vários projetos realizados pela Manzoul, aproveitando a tecnologia
moderna durante a pandemia do coronavírus; uma experiência importante, útil e
aplicável noutros contextos.
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Site: https://manzoul.org/de/
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCbd79M-
XmAbCqg8R-1ca5Cw 
Facebook: https://www.facebook.com/ManzoulVerein 

Jihad Alabdullah é psiquiatra e psicoterapeuta consultor do
Departamento de Psiquiatria, no Centro de Psicoterapia para
Psiquiatria Transcultural (ZtP, na sigla em alemão) e no Hospital
Vivantes Humboldt. Também é membro da Sociedade Alemã de
Psiquiatria e Psicoterapia (DGPPN, na sigla em alemão) e da
Subseção de Psiquiatria Intercultural e Migração. Ele pode ser
contatado através do endereço manzoul.ev@gmail.com.

Manzoul é uma organização não-governamental solidária, fundada
em Berlim, em 2019, por sírios e alemães de origem síria. A
organização trabalha para apoiar os sírios na sua integração efetiva
na Alemanha e fornecer ajuda e apoio aos refugiados e pessoas
deslocadas vivendo na Síria e nos países vizinhos.
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Esperamos que estas atividades continuem para lá do fim da pandemia, dado o
impacto positivo que tiveram e à oportunidade única de comunicação e de alívio do
fardo da alienação proporcionada aos indivíduos da diáspora.
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Seguindo uma tendência global de fuga de capital humano e em busca de melhores
oportunidades, cada vez mais jovens talentos tunisinos deixam o seu país de origem
para adquirir novos conhecimentos, iniciar as suas jornadas profissionais e aumentar o
seu impacto numa nova sociedade. Embora a maioria deles conquiste um bom padrão
de vida e obtenham posições importantes, as saudades da sua terra natal não cessa e o
sonho de ver o seu país e os seus entes queridos em melhores condições não para de
crescer.

Apesar de que, no passado, as remessas de fundos tenham sido as principais
contribuições, hoje, com o aparecimento das ferramentas de colaboração
descentralizada e das plataformas digitais, existe um enorme potencial de criação de
valor inexplorado, bem como oportunidades ilimitadas de partilha de conhecimento e
recursos que poderiam aproximar a diáspora dos habitantes locais, ultrapassando
todas as fronteiras. Além das oportunidades de negócios que podem ser
impulsionadas e ampliadas através de diferentes contribuições e da cooperação; as
iniciativas e projetos inovadores relacionados com o desenvolvimento sustentável são
particularmente atraentes para os membros da diáspora que buscam gerar um
impacto.

Apesar das conexões emocionais e das grandes sinergias que podem surgir da
colaboração entre a diáspora e os ecossistemas locais, os desafios estruturais, os
obstáculos burocráticos e a falta de visibilidade ainda limitam as oportunidades
quando se trata de interações sociais e económicas transfronteiriças. 

As atuais soluções tradicionais de financiamento, gestão e funcionamento de projetos
multinacionais e com participação de múltiplos parceiros geralmente não oferecem a
flexibilidade e eficácia necessárias para a maioria das organizações da diáspora e
internacionais, especialmente quando se trata da capacidade de apoiar atividades
informais de forma dinâmica e de recompensar microcontribuições individuais de
diferentes redes espalhadas pelo mundo. 

Criação de moedas globais para o desenvolvimento
sustentável 

 
 
 

Karim Chabrak

Imagem: Logotipo da Coinsence. Com a permissão do autor
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Para que a diáspora se envolva intensamente na sociedade civil, na educação e na
economia, são necessárias novas ferramentas que os envolvam diretamente na tomada
de decisões e na governação e que transformem as reflexões coletivas e as visões
comuns em ações conjuntas eficazes com resultados tangíveis.

Nesta linha, as moedas comunitárias podem oferecer o meio necessário para estimular
as atividades e a troca de valores entre as diásporas e os habitantes locais. Com o uso
da tecnologia blockchain na criação deste tipo de moedas, a experiência e os recursos
da diáspora podem ser mobilizados, geridos e utilizados de uma forma mais
descentralizada e flexível. As contribuições podem ser reconhecidas e valorizadas
globalmente.

Graças ao apoio do Fundo de Inovação da UNICEF e da Agência Alemã de
Desenvolvimento (GIZ, na sigla em alemão), a Coinsence foi capaz de passar de um
primeiro protótipo para a oferta de uma plataforma digital expansível, bem como uma
estrutura para novas iniciativas e redes de todo o mundo, e está a iniciar os seus
primeiros projetos-piloto com comunidades e parceiros internacionais. 

Após a criação de uma plataforma de colaboração descentralizada de código aberto
que permite que as comunidades criem as suas moedas, realizem transações e
partilhem recursos e conhecimento, a Coinsence.org introduziu a primeira moeda
comunitária destinada a mobilizar a diáspora tunisina para colaborar e contribuir com
projetos em cooperação com iniciativas e parceiros locais no seu país de origem.

A Tunisia Impact COIN é emitida e atribuída de forma participativa e transparente a
projetos e iniciativas que contribuem para um impacto cultural, ambiental e
socioeconómico na Tunísia. Estas moedas são usadas como um instrumento de
recompensa para diferentes tipos de contribuição e podem ser utilizadas na troca de
valor entre pares dentro da rede. 

Considerando o fato de que muitas contribuições da diáspora são de natureza
financeira, a Coinsence aprimorou ainda mais sua plataforma com uma solução
tokenizada para transações financeiras. Esta solução foi selecionada pelo Banco
Central da Tunísia dentro do seu quadro regulamentar de sandbox. Os doadores e
investidores de impacto podem comprar, em tempo real, moedas estáveis que podem
ser transferidas entre membros e levantadas por qualquer beneficiário na Tunísia. Além
da nova capacidade de realizar microtransações rápidas e não bancárias a um baixo
custo, o uso de blockchain aporta uma nova camada de segurança e confiança, onde
doadores e investidores podem rastrear as transações financeiras e gerir coletivamente
fundos e gastos de uma forma mais flexível, eficaz e transparente. 
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Através de uma combinação das ferramentas digitais necessárias para a organização
descentralizada, bem como as moedas comunitárias e criptoativos que criam liquidez e
estimulam a criação e troca coletiva de valor, os inovadores, empreendedores e
ativistas sociais agora podem superar restrições financeiras e obstáculos burocráticos.
Isto abre uma nova esfera de casos e oportunidades emergentes. Os membros da rede
podem conectar-se a projetos e indivíduos para cocriar soluções e partilhar o valor
criado. Como resultado, qualquer indivíduo, organização ou empresa disposta a apoiar
este tipo de solução agora terá mais oportunidades. Também podem oferecer
serviços, recursos ou descontos para apoiar os projetos de impacto e as comunidades
envolvidas de forma direta ou indireta. 

Por meio do reconhecimento e da funcionalidade de recompensa, as Tunisia Impact
COINS criam a ponte perfeita e preenchem a lacuna entre o mundo filantrópico sem
fins lucrativos e o mundo do investimento económico. As COINS arrecadadas, que
mostram o valor quantificado da contribuição de cada membro, podem ainda ter uma
utilidade económica, podem aumentar o seu valor e podem ser gastas nos benefícios
oferecidos dentro da rede.

Enquanto as atividades atuais têm como objetivo mobilizar globalmente as
organizações sem fins lucrativos, empresários e diáspora para projetos de inovação e
de impacto na Tunísia, a Coinsence oferece uma plataforma aberta e acessível e apoia
iniciativas e redes que consideram a introdução das suas próprias moedas para
mobilizar pessoas e organizações para fins comuns e para conseguir um impacto
social.

“A Coinsence representa uma nova forma de organizações, parceiros de negócios,

empreendedores, agentes de mudança e inovadores em todo o mundo poderem unir

forças para resolver problemas locais e trabalhar coletivamente para resolver

desafios globais”, diz Oula Tarssim, Gerente de Projeto da GIZ para o projeto “ProGreS
Migration, mobilization of the diaspora” (“ProGreS Migração, mobilização da
diáspora”).

Embora a tecnologia blockchain ainda seja nova para a maioria das pessoas,
organizações e reguladores, os criadores do Coinsence acreditam numa visão na qual
a democracia e a governação podem ultrapassar as fronteiras, a soberania e a
transformação começam com a capacidade das comunidades de criarem as suas
próprias moedas e os instrumentos financeiros são construídos para promover o
crescimento inclusivo e sustentável. Agora, cabe aos jovens libertar o seu potencial da
hierarquia imposta e das velhas estruturas e trilhar os caminhos evolutivos que
permitam conexões a qualquer hora, em qualquer lugar.
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O Dr. Karim Chabrak é o fundador do Coinsence.org, uma
plataforma descentralizada de colaboração, criação de valor e troca
que permite que organizações e comunidades criem as suas próprias
moedas de impacto para financiar projetos relacionados com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e mobilizar
recursos. Karim nasceu na Tunísia. Após o ensino secundário, ele
mudou-se para a Alemanha para estudar engenharia, onde
completou o seu doutoramento em Telecomunicações em 2006.
Além de seus interesses em inovação social, economia de
tokenização e finanças justas, a principal área de especialização de
Karim é em como usar tecnologias para reinventar organizações e
criar novos modelos económicos e de governação descentralizados
e expansíveis que sejam maior capacidade para enfrentar os desafios
globais sociais e ambientais da atualidade. 

Você pode encontrá-lo em:
https://www.linkedin.com/in/karim-chabrak-57815677
https://coinsence.org
karim@coinsence.org 
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Como o Clubhouse se conecta com a diáspora ganense
 
 
 
 

Kirstie Kwarteng

 
 

Imagem: logo da Coinsence. Cortesia da autora
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A diáspora ganense é grande, com um número estimado de 3 milhões de ganenses
espalhados pela Nigéria, Estados Unidos, Reino Unido e muitas outras nações ao redor
do mundo. Apesar da dispersão global, comunidades individuais de diáspora ganense,
especialmente aquelas nas grandes cidades, são próximas e unidas. Elas são mantidas
juntas por organizações e instituições criadas por imigrantes ganenses.

Nos primórdios da formação da diáspora ganense, envolvimento dentro das
comunidades da diáspora focava em criar associações de compatriotas da mesma
cidade natal, associações de grupos étnicos, instituições religiosas, e em replicar
práticas culturais ganenses. O envolvimento da diáspora com a terra natal era feito
através de visitas presenciais, envio de remessas, e comunicação através de cartas ou
telefonemas. Conforme as mídias digitais evoluíram, o envolvimento da diáspora
ganense evoluiu também. Ganenses na diáspora agora usam apps de fintechs como
WorldRemit para enviar remessas, e apps de redes sociais populares como o
WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram agora têm um papel importante na conexão
entre o povo de Gana e a diáspora. A pandemia criou uma demanda maior para
conexão digital na diáspora, uma vez que oportunidades de viajar para Gana e se
envolver presencialmente em comunidades da diáspora ficaram limitadas. Um novo
app de rede social, Clubhouse, ficou popular entre os jovens da diáspora ganense e
aparentemente os está ajudando a satisfazer seu crescente desejo de se envolverem
uns com os outros digitalmente.

Lançado em março de 2020, o Clubhouse é um app exclusivamente de áudio com
mais de 10 milhões de inscritos que permite aos usuários ouvir conversas sobre
diferentes tópicos em tempo real. O Clubhouse permite aos usuários seguir ou
participar de clubes que são alinhados com seus interesses, assim como ouvir e
participar de discussões entre moderadores do clube e convidados em diferentes
tópicos, como música, política e acontecimentos atuais. 



O app ficou popular entre a diáspora ganense porque permite que eles se
comuniquem em tempo real e se conectem de formas que outros apps de rede social
não permitem. Um usuário do Clubhouse da diáspora ganense com quem falei disse
que parecia “milagroso” encontrar e conversar com membros da diáspora ganense em
diferentes fusos horários sobre suas experiências diaspóricas compartilhadas. Outros
usuários da diáspora ganense que contatei disseram que o recurso de conexão em
tempo real do app tornava fácil entrar em contato e fazer conexões com outros
usuários da diáspora. Ao reduzir a distância entre as pessoas na diáspora ganense
global, o Clubhouse foi capaz de criar e manter conexões em um tempo em que
interações presenciais são limitadas.

 A busca por “Gana” no Clubhouse vai resultar em mais de 50 clubes, o que reflete
uma gama ampla de necessidades de envolvimento e demografias dentro da
comunidade diaspórica. Por exemplo, muitos clubes frequentados por jovens
diasporanos tendem a espelhar organizações de jovens da diáspora do mundo real ao
funcionar usando uma identidade pan-ganense, e incluir salas focando no aprendizado
de línguas ganenses, herança e cultura, compreendendo o que é necessário para voltar
a Gana, fazer contato com jovens ganenses que compartilham as mesmas opiniões, e
aprendendo como podem usar seu tempo e habilidades para apoiar o
desenvolvimento de Gana. Existem também clubes que servem como grupos de
interesse ao conectar ganenses que compartilham interesses em determinados
tópicos, como o Ghanaian Music Lounge, clubes para ganenses da mesma faixa etária
ou gênero, como o Ghana Girls We Dey, e clubes para ganenses da mesma
comunidade étnica, como o Ewe Vibes ou o Ga Language University. 

O maior e mais notável clube ganense, o Ghanaian Lounge, é um clube pan-ganense
que tem 16.900 membros e 10.500 seguidores. Como o mais proeminente clube
ganense, o Ghanaiam Lounge se tornou um microcosmo do uso do Clubhouse
ganense e mostra como os ganenses estão usando o Clubhouse para atender suas
necessidades de envolvimento diaspórico digitalmente. O Ghanaian Lounge hospeda
diversas salas semanalmente incluindo salas de conversação para sete línguas
ganenses para ajudar jovens ganenses a aprender suas línguas maternas, salas para
discutir acontecimentos atuais ganenses, salas para contatos profissionais, e salas de
encontros para quem está procurando aquele alguém especial. Além dos eventos
semanais, o Ghanaian Lounge também hospeda salas de eventos especiais que são
feitos uma vez só. Essas salas receberam uma variedade de convidados, da artista de
dancehall ganense Shatta Wale até o Ministro da Informação de Gana.

Algumas das salas do Ghanaian Lounge deram ênfase específico nas relações
diáspora-terra natal, incluindo conversas sobre os privilégios da diáspora e se a
cidadania é um direito de nascença para ganenses em diáspora. 
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Em 2019, o governo de Gana lançou o Ano do Retorno, uma iniciativa de um ano de
turismo focada na diáspora ganense e na diáspora africana geral. O Ano do Retorno
recebeu uma significativa atenção da mídia, o que aumentou o interesse em Gana e na
sua relação com as diásporas ganense e africana. O Clubhouse se tornou um lugar
para dar continuidade às discussões que o Ano do Retorno criou, principalmente sobre
cidadania, pertencimento e retorno.

O uso do Clubhouse pela diáspora ganense mostra como métodos digitais podem ser
usados para fortalecer e manter as relações diáspora-terra natal. A diversidade de
discussões que acontece no espaço do Clubhouse ganense ilustra a variedade de
interesses que a diáspora ganense tem e como estão usando o Clubhouse como
espaço digital para envolver esses interesses. Além disso, o uso do Clubhouse ganense
revela a importância de três elementos chave do envolvimento digital diaspórico.
Primeiro, esclarece a importância de prestar atenção em qual plataformas de redes
sociais são populares na comunidade em diáspora de interesse, para melhor se
envolver com eles. Também, mostra a importância das redes sociais para se envolver
com gerações mais jovens da diáspora. Envolver jovens da diáspora pode ajudá-los a
se sentirem conectados ao seu país de ancestralidade, o que dará a eles mais
incentivos para criar suas próprias conexões únicas com a terra natal que são
diferentes das conexões de seus pais. E por fim, o Clubhouse mostra a importância de
entender as necessidades da diáspora para usar as redes sociais como uma ferramenta
efetiva para o engajamento da diáspora. Isso tornará mais fácil para as diásporas se
envolverem, já que sabem que suas preocupações serão levadas a sério.

O tempo dirá se o Clubhouse permanece uma parte integral do envolvimento digital
da diáspora ganense depois da pandemia, mas nesse meio tempo, o espaço do
Clubhouse ganense continuará a servir de exemplo para o envolvimento diaspórico na
era digital.

 

Kirstie Kwarteng é contadora e curadora de histórias. Ela é
atualmente candidata a um doutorado na SOAS, Universidade de
Londres no Departamento de Estudos do Desenvolvimento e
recebeu o Royal Geographical Society Dudley Stamp Memorial
Award. Ela também é fundadora do The Nana Project, uma
plataforma on-line dedicada a preservar a história de Gana através
de relatos pessoais da história de Gana.

31

https://www.bbc.com/news/world-africa-51191409
https://www.linkedin.com/in/oula-tarssim-b21b72163/


Muito antes da COVID-19 transformar o mundo em virtual, havia uma divisão digital na
educação, especialmente em contextos não formais e de emergência. Minha amiga e
colega Casey Myers entendeu isso. Em 2017, Casey passou um ano voluntariando
para a Movement on the Ground, uma ONG holandesa que fornece educação e
serviços sociais a alguns dos milhares de refugiados morando nos campos de
refugiados de Kara Tepe e Moria na Grécia, no coração da crise de refugiados
europeia. Refugiados do Afeganistão, Síria, Iraque, Camarões e outros países foram
forçados a deslocar completamente suas vidas. Uma pesquisa simples mostrou uma
história em comum: todas as pessoas que Casey conheceu nos campos queriam
aprender inglês para que pudessem conseguir emprego. Mas a maioria deles nunca
havia nem mesmo ligado um computador, que dirá aprender a digitar, buscar na
internet, ou usar plataformas digitais de aprendizado de línguas. E mesmo assim
esperava-se que eles reunissem documentação, procurassem empregos e se
integrassem na sociedade digital, tudo isso sem nunca terem sido ensinados.

Diminuindo a disparidade no letramento digital para

requerentes de asilo no México

 
 
 

Melanie Stanek

Imagem: One Digital World Lab em Tijuana. Cortesia da autora
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Algumas vezes as melhores soluções são as mais simples. Na Grécia, a solução de
Casey foi construir um laboratório de informática dentro do campo e então treinar os
participantes em tudo, desde construir computadores até digitação, usar a internet,
escrever currículos e criar contas de e-mail, e se conectar pelo Zoom. Em 2019, Casey
voltou à Grécia para lançar um curso piloto de letramento digital em Samos, Grécia.
Mais de 400 mulheres concluíram esse curso e desenvolveram as habilidades
necessárias para conectarem-se na esfera digital. Enquanto algumas ainda estão na
Grécia, esperando reinstalação, elas podem usar parte de seu tempo para continuar
fazendo cursos on-line e se comunicar com amigos e família ao redor do mundo.
 
Em média, um refugiado ou asilado leva sete anos para se integrar ao seu novo
ambiente após a reinstalação. Mas essa estatística não leva em conta o tempo e
esforço que um requerente de asilo emprega para se tornar refugiado ou asilado – um
status legal conferido pela ACNUR ou agências governamentais. Nos Estados Unidos e
México, milhares de requerentes de asilo estão atualmente fugindo de situações
econômicas e políticas deteriorantes na América Central e do Sul – particularmente El
Salvador, Honduras, Guatemala e Venezuela. A maioria deles precisa deixar o país às
pressas, após terem sido ameaçados ou sofrido violência extrema. Eles viajam a pé ou
de ônibus até a fronteira EUA-México, onde pretendem pedir por asilo e serem
recebidos nos EUA. Muitos já têm família ou amigos próximos vivendo lá.

Infelizmente, a realidade se prova diferente. No último ano, os Estados Unidos
invocaram uma medida de saúde pública da década passada conhecida como Title 42
que dá ao governo poder de emergência para expulsar todos os novos requerentes de
asilo, a despeito da condenação dos oficiais de saúde pública. Depois de passar
semanas – ou meses – sob o risco de sequestro, desidratação, e outros perigos no
caminho para a fronteira, os requerentes de asilo são recebidos com um “vão embora”.
Em resposta, milhares deles construíram acampamentos improvisados em lugares
como estacionamentos e parques ao longo da fronteira EUA-México, determinados a
passar para os EUA assim que as coisas “abrirem”. Mas desinformação, exposição a
clima severo, e extorsão ou sequestro por gangues locais fazem essa situação de vida
muito difícil e perigosa.
 
Comunidades locais estão construindo abrigos para receber os migrantes
temporariamente, mas eles ficaram cheios rapidamente. Muitas pessoas estão
esperando no México há mais de seis meses, alguns até por um ano e meio. E
enquanto esperam pela abertura da fronteira, eles não podem trabalhar legalmente e
sustentar suas famílias. Não há muitas opções.

Casey fundou a One Digital World em resposta a essa crise acontecendo na nossa
porta. Somos um grupo de educadores e defensores apaixonados pelos direitos dos
refugiados, e a única organização sem fins lucrativos na fronteira, trabalhando na
Califórnia e no México, a fornecer educação digital para requerentes de asilo. 
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Até agora, construímos três laboratórios de informática dentro das comunidades de
abrigos no norte do México e acabamos de concluir nosso primeiro curso de
letramento digital de cinco semanas para os residentes. Com computadores e acesso à
internet, os requerentes de asilo podem não somente adquirir letramento digital e
aprender inglês, mas também conseguem acesso a serviços essenciais como saúde
pública, moradia, e aconselhamento legal gratuito. Nossa presença em campo nos
permitiu conectar requerentes de asilo com fornecedores de serviços nos EUA com o
objetivo de reduzir o tempo que leva para se integrar uma vez que um requerente de
asilo se torna um “asilado” (semelhante ao status de “refugiado”).
 
Esperamos por um futuro onde requerentes de asilo tenham todas as informações e
habilidades necessárias para ganharem suas causas e se integrarem com sucesso em
um novo país. Acesso digital é uma peça essencial na integração – uma que é
frequentemente ignorada. Ao trazer computadores e internet aos requerentes de asilo,
estamos não apenas possibilitando futuras integrações; estamos fornecendo acesso a
uma rede mais ampla de apoio de asilados e membros da comunidade, o que pode
mudar o curso de suas vidas.

 

Melanie Stanek é estudante de pós-graduação da Kroc School of
Peace Studies em San Diego, California e contribuidora da One
Digital World. Ela acredita que ter acesso à educação de qualidade é
um direito humano e que nenhum ser humano é ilegal. Você pode
segui-la no Twitter @mellymary e saber mais sobre One Digital
World em onedigitalworld.net.
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“i” é um conectivo

“O conectivo bósnio/croata/sérvio “i” (significando “e” em português) no nosso

nome significa conectividade, inclusividade, união. O “i/e” no nosso nome se refere a

nós na diáspora “e” a nós na Bósnia a Herzegovina (BiH), a nós aqui “e” a nós lá.

Com essa abordagem de conexão, ligamos questões relacionadas à economia “e”

cultura, igualdade de gênero “e” cooperação científica, conservação ambiental “e”

representação política. Nós simplesmente nos opomos a divisões e, em vez disso,

queremos criar redes. Queremos conectar pessoas”, responde Nikola Burić , CEO da
i-platform/i-dijaspora, quando perguntado sobre o “i/e” no nome. Nikola ainda explica:
“Acima de tudo, somos uma rede, guiados pelos princípios da construção de redes,
onde desenvolver laços humanos fortes e construir confiança são priorizados. 

Diáspora da Bósnia e Herzegovina na Suíça

De acordo com a pesquisa de 2014 feita pelo Fórum Suíço para Estudos de Migração e
População (SFM) da Universidade de Neuchâtel, mais de 60.000 emigrantes
originários de BiH moram e trabalham na Suíça. Pessoas chegaram na Suíça vindas da
BiH em três ondas separadas de imigração, onde a primeira e segunda ondas (anos
1960 e 1980) foram principalmente de trabalhadores, enquanto a terceira e mais
numerosa onda de refugiados foi causada pela guerra de 1992-95 na Bósnia e
Herzegovina. 

Abordagens inovadoras no envolvimento da diáspora: i-

platform/i-dijaspora conectando a diáspora da Bósnia e

Herzegovina na Suíça

 
 
 
 
 

Aida Ibričević

Legenda para a imagem principal: Em 2018, i-platform organizou a
série de eventos (H)AJMO! Em Berna e Zurique, Suíça

Cortesia de i-dijaspora/i-platform.
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Nikola Burić discute o papel da i-dijaspora/i-platform na vida da diáspora da BiH na
Suíça: “A organização i-diaspora foi fundada em 2014 e é do tipo semi-aberto, já que
existem vários procedimentos para se tornar um membro. Depois de dois anos de
operações bem sucedidas e incontáveis encontros bilaterais e multilaterais com várias
instituições, ficou claro para nós que precisávamos de uma plataforma maior, uma
rede com uma adesão mais ampla. Em 2016, lançamos um projeto de ampla adesão
para indivíduos, instituições, ONGs e empresas”. Em seguida, a rede i-dijaspora/i-
platform se juntou à Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação (SDC) para
criar uma plataforma autossustentável com o objetivo principal de fortalecer a
cooperação econômica, educacional, cultural e social entre a Bósnia e Herzegovina e a
diáspora da BiH na Suíça. 

A crise de COVID-19 como oportunidade: conectando a diáspora da BiH on-line

Conectividade transnacional aumentada resultando da crise de COVID-19 foi vista
como uma oportunidade real pelos membros da i-dijaspora/i-platform. Dos primeiros
lockdowns em diante, eles começaram a desenvolver abordagens inovadoras para
conectar a diáspora da BiH na Suíça com a terra natal, assim como a diáspora da BiH
no mundo todo. Como Nikola Burić explica: “Antes da crise de COVID-19, fizemos

vários fóruns, eventos culturais, cursos de verão, intercâmbios estudantis presenciais

– tivemos eventos onde as pessoas podiam se encontrar e compartilhar experiências.

Pudemos então apoiar iniciativas e ideias criadas dentro dessas interações.

Paradoxalmente, enquanto estávamos todos presos em casa na Suíça e em BiH, uma

oportunidade excelente surgiu: a oportunidade de nos conectarmos on-line com

nossa diáspora espalhada pelo mundo todo”. Usando as maravilhas da TIC, os
diálogos da diáspora e encontros para comunidades locais da BiH e uma série de
eventos temáticos on-line foram criados.

Avec la permission d'i-dijaspora/i-platform
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Diálogos da diáspora: saindo, chegando e pertencendo

Diálogos da diáspora constroem comunidades usando um “formato de diálogo” fixo
desenvolvido por Katalin Hausel, uma artista, designer e educadora húngaro-suíça, em
cooperação com Collaboratio Helvetica. Os diálogos da diáspora discutem
experiências de deixar a terra natal, a chegada na Suíça e a criação do pertencimento
em ambos os países. O formato do diálogo se baseia em questões introspectivas,
como “Quem sou eu?”; “Do que sinto falta?”; “A que lugar pertenço?”; “Como me
tornei quem sou hoje?”; “Onde me sinto em casa?”; “O que é lar?”; “Pertencimento,
que tipo de sentimento é esse?”; “Onde me sinto em meu corpo?”. Os participantes do
diálogo dão respostas individuais a essas questões em pares, e então trocam suas
observações com o grupo. Os princípios básicos do diálogo são falar com intenção e
ouvir com atenção; trocar aconselhamento por curiosidade intelectual; e criar um
ambiente seguro e estimulante onde todos os participantes se sintam seguros para
revelar suas vulnerabilidades.

Encontros para comunidades locais

Em vez de ver a diáspora como um todo monolítico e de alguma forma abstrato, uma
abordagem translocacional sugere a existência de muitas diásporas diversas, focadas
no pertencimento de comunidades pequenas e locais. Reconhecendo a realidade de
muitas diásporas diferentes, o i-dijaspora/i-platform organizou encontros virtuais para
diásporas do mundo todo de cidades da BiH: Zenica, Živinice, Bijeljina e Kladanj. Em
conversa com Dalida Karabdić, representante da -dijaspora/i-platform em Kladanj,
soubemos que o modelo de Kladanj de envolvimento da comunidade local se provou
bem sucedido. “De outubro do ano passado até hoje, tivemos nove encontros on-line

com a ideia básica de reconstruir confiança mútua com a diáspora de Kladanj.

Como uma pequena comunidade local de aproximadamente 13.000 habitantes,

temos a maravilhosa oportunidade de cooperar com a nossa diáspora, de construir

um grande time. Queremos trabalhar juntos – famílias em Kladanj e famílias no

exterior, indivíduos, instituições educacionais, culturais e esportivas, assim como a

Municipalidade de Kladank, com a qual um Memorando de Cooperação foi

assinado. Uma vez que somos uma comunidade muito unida, a maioria se conhece
bem, e é comum que alguns membros de uma família vivam em Kladanj, enquanto
outros podem estar nos EUA, Suíça, Itália, França ou Alemanha. Esse tipo de
envolvimento da diáspora é pessoal, próximo e, acima de tudo, baseado em
confiança”, disse Karabdić.
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Encontros on-line da diáspora, noites literárias e eventos temáticos

Para aproveitar oportunidades para envolvimentos da diáspora altamente específicos,
a i-dijaspora/i-platform organizou discussões online sobre uma variedade de tópicos
como bilingualismo, conservação ambiental, assim como noites literárias e uma
conferência sobre democracia deliberativa. “Somos uma rede e tentamos encorajar as

pessoas a oferecerem seu conhecimento e experiências, para que todos possamos

nos beneficiar. Nossa base conjunta de recursos é impressionante, e nossa

abordagem é baseada em auto-organização e auto-gerenciamento, porque se nós

não agirmos, então quem vai? Se não agora, então quando?” As palavras conclusivas
de Nikola Burić apontam para a urgência do envolvimento da diáspora e para as
extraordinárias oportunidades oferecidas pela crescente digitalização de tal
cooperação.

Aida Ibričević

Dr Ibričević é uma pesquisadora independente de estudos da
migração e diáspora baseada em Saravejo, Bósnia e Herzegovina,
afiliada como Global Fellow ao Centro de Migração no Instituto de
Pesquisa da Paz de Oslo (PRIO), Noruega, e Research Fellow no
Centro para Estudos da Diáspora na Escola de Ciência e Tecnologia
de Saravejo. Sua pesquisa mais recente foca em retorno e
reintegração, o nexo entre cidadania, lar e pertencimento, voto no
exterior, e em emigração altamente qualificada. Aida ofereceu
serviços de consultoria para várias agências de desenvolvimento
internacionais, incluindo a Organização Internacional para as
Migrações (OIM), o Programa da Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) e a Agência para Desenvolvimento
Internacional dos Estados Unidos (USAID). Ela também é revisora
para vários periódicos acadêmicos internacionais. Seus diplomas de
bacharelado e mestrado são em Economia pelo Middlebury College,
Estados Unidos, e na Central European University, Hungria. Seu
doutorado é em Ciência Política da Istanbul Bilgi University, Turquia.
Para mais informações e contato, visite
https://www.linkedin.com/in/aidaibricevic/ e
https://www.researchgate.net/profile/Aida-Ibricevic
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No final de dezembro de 2020, Bree’ya Brown se deparou com a conta Central
American News no Instagram. Apesar de ter crescido em uma família panamense,
encontrar notícias sobre a América Central sempre foi raro, especialmente na mídia de
massas dos EUA. Para Bree’ya, o Central American News se tornou uma ferramenta
digital para saber dos acontecimentos atuais da região e conversar com sua avó sobre
a América Central, o que fortaleceu seu laço intergeracional. Ela viu a relevância de ter
um veículo de mídia criado por membros da diáspora para construir uma ponte entre
nossos países de origem e o exterior.

Muito frequentemente, a mídia dos EUA publica notícias sensacionalistas de
“caravanas de migrantes”, “surtos” de migrantes, e gangues violentas. Essa abordagem
demonstra falta de interesse genuíno nas sociedades centro-americanas, ignora
noções culturais, revela preconceitos e simplifica fenômenos demasiadamente.
Simultaneamente, a mídia de massas ignora as formas como os EUA intervieram nas
regiões da América Central durante o século XX e participaram de banhos de sangue
durante a Guerra Fria, desestabilizando o tecido social das gerações futuras. Os ecos
dessa história ainda impactam nossas famílias.

Mais de 3,5 milhões de centro-americanos vivem nos Estados Unidos e milhares de
outros buscam asilo no Reino Unido e Espanha. Décadas de guerras civis, intervenção
estrangeira, fraqueza econômica e desastres climáticos forçaram nossos pais, e agora
nossos contemporâneos, a fugir. 

Central American News: a mídia da diáspora que conecta a

América Central e o exterior

 
 

Melissa Vida et Bree’ya Brown

Arte por Xiomara Garay no Instagram. 
Cortesia da artista
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Hoje, por exemplo, um quarto dos nacionais salvadorenhos moram fora de El Salvador.
A grande, e crescente, diáspora centro-americana busca informação consistente e
diversa sobre suas terras de origem, mas não sabem por onde começar ou não falam
espanhol.

Bree’ya passou a ler em voz alta a newsletter do Central American News para sua
família, focando particularmente no Panamá. Isso ofereceu a ela a chance de formar
suas próprias opiniões sobre cultura, sociedade, economia e política da América
Central sem depender da mídia de massas dos EUA.

O Central American News fornece uma perspectiva atualizada da região ao dar
espaço para que os próprios centro-americanos, na região e no exterior, produzam as
notícias. É libertador decidir quais notícias destacar, construir narrativas e escolher
nossas palavras com cuidado. Nós jamais teríamos qualificado os movimentos
migratórios recentes como “surtos”, por exemplo, porque a palavra gera medo dos
nossos povos.

Toda semana, um time voluntário de 14 pessoas investe algumas horas no Central

American News. Nós condensamos uma semana de notícias da Guatemala, Belize,
Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá, assim como sobre migrações.
Ao citar uma variedade de fontes de notícias sobre cada país dentro da região, os
leitores então têm a liberdade de navegar por veículos de mídia locais para mais
informações. Artes e cultura frequentemente dão um bonito equilíbrio às notícias
sobre desastres ambientais ou corrupção. Para nós, mostrar uma imagem mais
completa da América Central é imperativo.

O Central American News nasceu no verão de 2018 em meio a “caravanas de
migrantes”, repressão estatal violenta de manifestantes na Nicarágua, e o nascimento
de uma comunidade digital de centro-americanos na diáspora,
“#CentralAmericanTwitter”. Os centro-americanos no exterior frequentemente se
sentiam isolados dos outros, então plataformas digitais tiveram um papel importante
na criação de uma comunidade.

A jornalista salvadorenha e belga Melissa Vida, a fundadora e agora editora chefe da
newsletter, viu a necessidade de fornecer notícias regulares da região para combater
os preconceitos da imprensa internacional e ciclos de notícias em um formato simples:
uma newsletter. Conforme mais e mais membros da diáspora centro-americana
assinavam – assim como outros jornalistas, pesquisadores, ativistas e oficiais do
governo – o time em crescimento criou contas nas redes sociais e no Patreon e, então,
um podcast.
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José Luis Martínez, um texano descendente de salvadorenhos, fundou o Central

American News Podcast para oferecer à audiência uma recapitulação concisa da
newsletter, junto com a co-host Cecilia Rivas. O primeiro episódio foi lançado em
fevereiro de 2020 e continuou, semana após semana, fornecendo notícias da América
Central para ouvintes em vez de leitores. “Minhas habilidades são em narração digital e
aprendi muito com ideias de projetos de fora, que podem então serem transferidos
para o Central American News”, disse José, que estuda jornalismo. Durante a
pandemia, José também criou um mapa interativo da COVID-19 na América Central
usando uma ferramenta de visualização de dados e estatística. Apesar dos registros
públicos terem tornado a tarefa difícil algumas vezes, José cuidadosamente registrou
estatísticas da COVID-19 de governos e ONGs na América Central.

Frequentemente, recebemos recados de nossa audiência, com mensagens como
“MUITAS gracias por existirem e compartilharem as notícias realmente importantes

da América Central <3 muito amor e positividade para vocês!” ou “Amo a newsletter!

Vocês todos fazem um grande trabalho. Sou aluno de graduação em Nova Jérsei.

Sou originalmente de Honduras e esse é o melhor jeito de ficar informado”. 

Hoje, a newsletter tem mais de 1000 assinantes, 50% dos quais abrem a newsletter
toda semana. Milhares de outros seguem nas redes sociais e ouvem ao podcast.
Aqueles que doam para a newsletter pelo Patreon se beneficiam de entrevistas
exclusivas com especialistas na região. Conversas aprofundadas no nosso podcast e
uma conta no TikTok estão prontos para alcançar uma audiência ainda mais diversa.

Em abril de 2021, Bree’ya entrou para o time do Central American News para curar
notícias do Panamá. Como arquivista, ela quer entender o passado e o presente da
América Central. Para ela, permanecer conectada com sua cultura panamenha e
compartilhá-la vai ajudar a construir um sentimento de pertencimento na diáspora,
assim como destacar a beleza do país de sua avó.

Bree'ya Brown trabalha como Arquivista de Projeto para o Projeto do Comércio de Escravos
Domésticos do Texas e é curadora da seção do Panamá para o Central American News. Ela é
da segunda geração de panamenhos-americanos. Ela tem um mestrado em Estudos da
Ciência da Informação da Universidade do Texas em Austin e um mestrado em Artes na
História da Universidade Estadual da Califórnia, Long Beach.

Melissa Vida é uma jornalista multimídia freelance salvadorenha e belga com publicações no
The New York Times, Foreign Policy e El Faro. Ela também editora de América Latina na
Global Voices e editora chefe do Central American News. Em 2019, ela fez o documentário
Resucitaré (“Renascerei”) sobre o legado de Oscar Romero em El Salvador.
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Em setembro de 2020 a Egypt Diaspora Initiative (EDI) fez uma campanha bem
sucedida para estabelecer a renovação da identidade nacional egípcia como um
serviço consular permanente no mundo todo em meio à crescente necessidade dos
países de expandir, exportar ou “emigrar” serviços públicos remotos e eletrônicos
(ePS) aos seus cidadãos no exterior.

Hospedado na plataforma de rede social Instagram, o EDI é um encontro virtual
independente e inclusivo de mais de 50.000 migrantes egípcios globais. Tem servido
como fonte de notícias, fórum para debates, rede de suporte e catalisador de
mudanças desde 2017, abordando questões conceituais e práticas que afetam a
diáspora egípcia.

De todos as consultas recebidas pela EDI, aquelas sobre os cartões de identidade
estão entre as mais frequentes. Necessários para emissão de passaportes, participação
eleitoral, registro de propriedade, transações bancárias e quase todo caso
administrativo relacionado ao Egito, um cartão de identidade válido é a ferramenta
fundamental e símbolo de cidadania.

Serviços eletrônicos de emigração: insta-defesa diaspórica e

o processo de renovação do cartão de identidade egípcio

 
 Nadine Loza

Foto da autora
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Antes da pandemia, renovar um cartão de identidade egípcio no exterior era
desafiador e demorado. Envolvia contatar o consulado mais próximo para expressar
interesse no serviço e então esperar até que no mínimo 500 pedidos desses se
acumulassem, quando um comitê do Departamento de Status Civil Egípcio viria para
analisar os pedidos, com a entrega dos cartões prevista para oito semanas depois.

Em contraste, egípcios no Egito podem enviar um pedido de renovação a qualquer
hora – pessoalmente, por telefone ou pelo portal oficial de ePS – e ter seu novo cartão
de identidade pronto em vinte e quatro horas.

Quando as restrições de mobilidade da COVID-19 levaram a uma suspensão indefinida
das missões de identidade enviadas ao exterior, a demanda por cartões de identidade
não apenas permaneceu mas se multiplicou, já que emigrantes que teriam feito o
pedido durante viagens ao Egito adiaram seus planos de viagem. Percebendo esse
problema crescente, em agosto de 2020 a EDI propôs aos decisores políticos a ideia
de uma linha telefônica ou portal consular e conduziu uma votação on-line na qual
90% dos respondentes concordaram que nacionais não residentes deveriam ter a
opção de um método alternativo de renovação.

Nossos esforços por encontrar uma solução se provaram frutíferos: egípcios no
exterior logo ganharam o direito de renovar seus cartões de identidade em
embaixadas e consulados egípcios diretamente, o ano todo. Esse passo promissor
permitiu àqueles que moram longe desses lugares a viajar até eles quando lhes for
mais conveniente, em vez de terem que se apressar e ficarem restritos a uma pequena
janela de acesso quando um comitê estaria presente. 

Captura de tela de post da EDI

43

https://psm.gov.eg/
https://s3.amazonaws.com/media.muckrack.com/portfolio/items/11724302/Braving_Borders_and_Frontlines.pdf


Eliminar o elemento da pressão temporal e otimizar o processo de forma que pudesse
ser parcialmente completado por correio ajudou a manter as medidas de
distanciamento físico, já que as chances de filas ou aglomerações são minimizadas.

A pandemia revelou a urgência de melhorar a resposta às crises consulares através de
investimentos em digitalização; mas mesmo fora de uma emergência, a velocidade da
era digital exige ciclos de reação consular mais rápidos. Introduzir opções mais
flexíveis, remotas e virtuais baseadas em tecnologia ágil, expansível e focada nas
pessoas permitirá que a entrega do serviço seja responsiva a situações instáveis e
demandas crescentes.

A digitalização poderia ainda melhorar os serviços consulares ao aumentar a eficiência
e reduzir custos. Enquanto no Egito existem três níveis de preço para renovação do
cartão de identidade dependendo da velocidade do processo e começando com o
equivalente a $2,00, egípcios fora do país precisam pagar uma taxa fixa de
aproximadamente $100,00. 

A possibilidade de realizar serviços consulares eletronicamente ainda está sendo
explorada porque há um número de fatores a serem considerados, principalmente
autenticação e o desenvolvimento de uma infraestrutura digital segura. Para se igualar
à variedade inovadora e conveniente do premiado sistema de serviço público interno
egípcio, qualquer projeto de serviço público eletrônico focado na diáspora também
terá que ser complementado com opções analógicas.

Captura de tela de post da EDI
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O artigo 36 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963, à qual o Egito
aderiu em 1965, foca nas comunicações entre estados de origem e seus nacionais com
a visão de facilitar o exercício das funções consulares.

No contexto contemporâneo, isso significa fortalecer os fluxos de feedback,
desenvolvendo políticas de forma conjunta e continuamente aperfeiçoando os
sistemas de serviço público eletrônicos com base em avaliações. Uma preocupação
central é que serviços consulares não têm um entendimento intuitivo e baseado em
fatos de como os cidadãos respondem a diferentes tipos de serviços para que
experiências e opiniões não quantificáveis pudessem ser consideradas junto com
estatísticas e dados. Envolver os principais participantes logo no início vai ajudar a
garantir que os projetos de digitalização são vistos de uma perspectiva do cidadão e
não apenas como um esquema modernizador.

Fornecer serviços públicos digitais para emigrantes é útil em termos de velocidade,
custo e comunicação, mas podem não ser sempre a melhor opção de entrega de
serviço. Um diálogo transparente, multilateral e constante entre investidores e canais
de comunicação e uma comparação das melhores práticas vai ajudar todos os
consulados a se adaptarem a longo prazo.

Nadine Loza é Diretora Fundadora da Egypt Diaspora Initiative, que
tem o objetivo de levantar questões de interesse de egípcios
vivendo no exterior e dar voz às suas preocupações; estabelecer
uma ligação próxima entre comunidades de egípcios em todo o
mundo e no Egito, ultrapassando afiliações políticas e religiosas,
idade e gênero, e livre de interesses comerciais; e fortalecer a
solidariedade com o Egito entre os egípcios em diáspora.
Você pode contatar a EDI pelo e-mail
egyptdiasporainitiative@gmail.com ou no Instagram
@egyptdiasporainitiative.
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Depois do surto de COVID-19 em 2020, os países implementaram restrições para
limitar a disseminação do vírus, afetando a mobilidade ao redor do mundo. Um
relatório das Nações Unidas estima que, assumindo um crescimento zero no número
de migrantes entre 1º de março e 1º de julho de 2020, o número de migrantes
internacionais pode ter decaído em quase 2 milhões em comparação com as
expectativas iniciais. Como resultado, missões internacionais e outros atores
precisaram adotar uma nova abordagem para envolver membros da sua diáspora, além
de lidar com preocupações humanitárias, políticas e socioeconômicas.

O envolvimento da diáspora depende de como atores externos como governos e
outras organizações interagem com os membros de sua diáspora, além de como a
própria comunidade em diáspora coopera com seu povo e instituições como atores
internos. Todos trabalham juntos para aproveitar o desenvolvimento de suas terras
natais e países de residência. Um indivíduo ou organização dentro de uma diáspora
não é apenas um reflexo do país para o qual migraram, é também um reflexo do seu
país de origem.

Quebrando barreiras do envolvimento da diáspora através de

comunicação midiática eficaz

 
 

Theresa R. Fianko

Imagem por fauxels no Pexels
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Em geral, quando as pessoas pensam em aproveitar o poder da diáspora, pensam em
remessas e como os investimentos financeiros serão direcionados às suas terras natais.
Isso é realmente uma parte integrante do desenvolvimento da diáspora, considerando
que estudos mostraram que em 2020, os fluxos de remessas ultrapassaram a soma de
Investimentos Exteriores Diretos ($259 bilhões) e assistência ao desenvolvimento
exterior ($179 bilhões) em países de baixo e médio rendimento. No entanto, focar
somente em remessas significa perder contato com perspectivas mais amplas sobre o
poder da diáspora.

O envolvimento da diáspora tem o objetivo de maximizar e aproveitar o poder dos
recursos e da capacidade de atores múltiplos. Dr. Martin Russel, conselheiro no
Networking Institute e um reconhecido defensor global do envolvimento com a
diáspora, disse em um artigo que é preciso fazer três perguntas desde o início para
garantir o envolvimento efetivo da diáspora: Quem é a sua diáspora? Onde eles estão?
O que eles fazem?

Uma falta de dados é de longe o maior obstáculo para o envolvimento da diáspora
porque é a ferramenta que permite políticas e desenvolvimento efetivos. O acesso a
dados é caracterizado por pouco ou nenhum mapeamento da diáspora e pouca
consciência sobre a existência de organizações e suas iniciativas. Isso frequentemente
leva a envolvimento seletivo, o que não empodera comunidades em diáspora.

A comunicação digital é fundamental para corrigir as falhas comunicacionais no
envolvimento efetivo da diáspora. A digitalização foi elevada pelo impacto da COVID-
19, e mais do que nunca os canais de comunicação da mídia de massas tradicional
como televisão e rádio têm sido complementados por plataformas modernas
multimídia. Isso colocar a questão: como as diásporas globais podem aproveitar essas
plataformas digitais para promover a consciência desejada, fornecer dados e levar ao
desenvolvimento?

É urgente que as comunidades em diáspora mantenham um diretório de seu povo,
grupo e organizações. A maioria das organizações da diáspora, no entanto, são auto-
financiadas e frequentemente não têm recursos para desenvolver e manter um site ou
aplicativos de celular da diáspora, por exemplo. Apoio de governos e outros parceiros
do desenvolvimento ajudariam a aproveitar o poder das plataformas de redes sociais
para comunicar sua mensagem. 

Defensores estão gradualmente se tornando mais ativos nas mídias da diáspora, e há
vários exemplos de diferentes organizações e indivíduos usando seu poder para
quebrar a barreira de comunicação. 
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O Diaspora Digital News, por exemplo, é uma plataforma de transmissão on-line de
impacto social focada principalmente em divulgar os trabalhos de organizações da
diáspora, seus participantes e outros que estão tendo impacto transnacional sem
perderem suas identidades. Através dessa plataforma, é possível conhecer o trabalho
de novas e existentes organizações e personalidades da diáspora, para que as
comunidades possam usar seu conhecimento e especialização para desenvolvimento
interno do país. Enquanto isso, o Global Irish Diaspora Directory, com apoio do
Governo da Irlanda, inclui 1000 organizações irlandesas de bem-estar, culturais,
esportivas, de negócios e sociais ao redor do mundo, fornecendo dados que sua
diáspora pode acessar. Essa história de sucesso é um bom estudo de caso para o
envolvimento com a diáspora. Defensores do envolvimento da diáspora, como Loksan
Harley, também estão usando plataformas de mídia on-line para discutir e trazer
soluções para questões a respeito de migração e diáspora através do podcast
Migration & Diaspora.

Por fim, nesse relatório recente, Shabaka, em associação com a EU Global Diaspora
Facility (EUDiF), recomenda que para envolver propriamente as diásporas em tempos
de crise, precisamos criar canais de comunicação direcionados e conteúdo para e pela
diáspora, além de desenvolver comunicação focada nos recursos da diáspora e
mobilização de capacidades. Um bom exemplo do uso da comunicação midiática em
tempos de crise é um grupo de vloggers do YouTube da diáspora chinesa, que estão
orientando seu discurso para dar destaque a informação urgente sobre saúde durante
a pandemia.

Viver na era digital nos deu a oportunidade de ininterruptamente conscientizar sobre
povos, organizações e atividades dentro da diáspora, e fornecer dados importantes
para promover o envolvimento adequado. Com comunicações midiáticas
aperfeiçoadas sendo desenvolvidas a cada dia, as possibilidades do que podemos
fazer quando aproveitamos esse poder do envolvimento da diáspora são infinitos.

Theresa R. Fianko é Profissional de Comunicação de Marketing/Mídia Integrados e editora
gerente do Diaspora Digital News. Baseada em Dubai e tendo vivido em diáspora por mais de
treze anos, ela usa sua experiência, conhecimento e especialização para defender o
envolvimento da diáspora. Ela acredita no poder da mídia como ferramenta para moldar
mentes de forma positiva e então defende a capitalização desses ganhos, especialmente dentro
da diáspora.
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Com uma razão remessas-PIB de mais de 25%, a migração internacional é crucial para
a economia do Nepal. Todo ano, centenas de milhares de nepaleses emigram,
particularmente para o Oriente Médio e Malásia para trabalhos de contrato temporário.
Considerando que a pandemia evoluiu de forma diferente no Nepal e em países de
destino, o uso das redes sociais por migrantes nepaleses pode ser visto sob duas
lentes.

Primeiro, quando a COVID-19 impactou ao mesmo tempo os países de destino e o
Nepal em 2020, as redes sociais ofereceram um meio para os migrantes “presos” no
exterior buscarem informação e ajuda material de fontes formais e informais. Depois,
em 2021, com uma segunda onda que devastou o Nepal enquanto a situação estava
relativamente melhor em vários países de destino, as redes sociais permitiram aos
migrantes oferecer apoio emergencial ao Nepal.

Primeira onda: países de destino e o Nepal simultaneamente impactados 

Milhares de nepaleses no exterior ficaram impedidos de voltar devido às restrições de
viagem e lockdowns provocados pela COVID-19. Muitos foram deixados no limbo por
causa de perdas de emprego, contratos expirados e voos cancelados devido a
proibições de viagens repentinas. 

Uso das redes sociais por migrantes nepaleses durante a

pandemia

 
 

Upasana Khadka

Imagem: nepaleses impedidos de sair dos EAU fazem live no Facebook
para contar suas histórias após não terem recebido apoio adequado

das autoridades. Fonte: Kalim Miya.
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Distanciamento social foi difícil em quartos apertados com banheiros precários
compartilhados e refeitórios lotados. Isso, somado ao fato de que as taxas de infecção
no Nepal eram baixas nos primeiros meses, fez o Nepal ser visto como relativamente
seguro, o que aumentou a pressão para voltar para casa.

Em meio ao caos, as redes sociais foram fundamentais para os migrantes se
conectarem não apenas com suas famílias em casa, mas também com redes de
contato formais e informais no exterior. Elas forneceram uma plataforma para os
migrantes expressarem suas preocupações e acessar informação atualizada sobre
protocolos da COVID-19 para viagens, quarentena e distanciamento social em
nepalês, assim como buscar apoio para comida e ajuda material de redes formais e
informais. As páginas do Facebook das embaixadas e aquelas gerenciadas por grupos
de migrantes nepaleses e líderes comunitários se tornaram recursos indispensáveis.

Em páginas do Facebook e grupos de redes sociais (IMO, WhatsApp,Viber), pedidos
de ajuda foram compartilhados e dúvidas respondidas. Embaixadas em capitais se
organizaram em grupos de redes sociais para encorajar grupos de migrantes e líderes
comunitários espalhados pelo país para fornecer comida e outros materiais de suporte.
Governos de países de destino como o Quatar e a Coreia do Sul também
concentraram esforços para transmitir informações de serviços públicos em nepalês
através de plataformas de redes sociais com apoio de líderes comunitários nepaleses.
 
Um exemplo notável é um programa informacional semanal ao vivo no Facebook
organizado pela embaixada no Nepal na Malásia. Oficiais da embaixada atualizam os
nepaleses sobre informações importantes, enquanto respondem às suas dúvidas. Com
embaixadas com equipes pequenas incapazes de dar conta do surto de ligações
recebidas, esse programa facilitou a comunicação em duas vias com uma larga escala
de migrantes. As redes sociais também permitiram aos profissionais médicos
nepaleses nos países de destino oferecerem cuidado em “telemedicina” no idioma
local mesmo quando não havia estrutura formal para serviços de consultas remotas.

Mesmo então, o apoio a migrantes era inadequado e só o volume dos problemas já era
grande demais para ser superado. Curiosamente, migrantes impedidos de voltar
dependeram das redes sociais para cobrar as autoridades. Ao recorrer a lives no
Facebook para compartilhar suas histórias em resposta à apatia das embaixadas, eles
levantaram a questão das realidades locais e o sistema de apoio insuficiente, o que
estimulou o público e a mídia nepaleses a defender sua proteção e repatriação.
Imagens que apareceram nas redes sociais se espalharam como incêndios e se
tornaram marcos importantes da pandemia. No Kuwait, voos de repatriação de
trabalhadores informais patrocinados pelo governo do Kuwait se atrasaram por causa
das regras confusas do governo nepalês sobre voos de chegada. 
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Nos EAU, um grupo de trabalhadores sem documentos abandonados pelo seu
empregador não recebeu apoio da embaixada do Nepal. Em ambos os casos, essas
tentativas desesperadas em lives do Facebook e a subsequente pressão pública
levaram as autoridades à ação.

Outros migrantes ficaram receosos de compartilhar informação porque tinham medo
de represálias. Migrantes compartilharam fotos de suas condições de moradia e
trabalho em anonimato com ativistas e mídia. Entre eles, Yubaraj Khadka, do Top
Glove na Malásia, foi demitido depois de ter sido identificado como o delator que
vazou imagens mostrando a falta de distanciamento social no ambiente de trabalho.

Segunda onda: Nepal é um local crítico, enquanto vários países de destino
principais, descontando a Índia, estão indo bem 
 
O Nepal está abalado por uma segunda onda de COVID-19 que arrasou a
infraestrutura de saúde. Migrantes em países de destino que interromperam o trabalho
novamente recorreram às redes sociais para enviar ajuda ao país. Em uma campanha
chamada “Vamos enviar oxigênio ao Nepal e salvar vidas”, os migrantes no Oriente
Médio conseguiram levantar doações para centenas de migrantes na região para
enviar 560 cilindros de oxigênio, uma vez que havia escassez do recurso no Nepal. De
acordo com os coordenadores da campanha, as redes sociais permitiram o
planejamento e execução dessa campanha.
 
Um longo caminho a percorrer
 
Apesar dos resultados gerados pelas redes sociais, restam lacunas.
 
Proibições de plataformas como o Facetime ou Whatsapp em múltiplos países do
Golfo são um obstáculo. Em várias instâncias, o uso de telefones é restrito pelos
empregadores, especialmente no caso de trabalhadores domésticos, devido à
desconfiança e preocupações com privacidade e produtividade. Além disso, acesso a
smartphones e internet pode ser difícil, e mesmo alfabetização funcional é um desafio. 
Há jeitos de contornar isso: alguns aplicativos de redes sociais têm opções de
gravação de áudio para aqueles que não sabem ler, e muitos migrantes vivem em
espaços compartilhados. No caso de setores isolados como trabalhadores domésticos,
o boca-a-boca nas redes de contato pessoais ou migrantes nas vizinhanças, como em
lojas que frequentam, podem ser importantes recursos para conectar com líderes
migrantes ou autoridades relevantes. Mas muitos migrantes continuam a tropeçar nos
obstáculos.
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Upasana Khadka é consultora do Banco Mundial sobre assuntos de
mobilidade laboral na Ásia, e atuou previamente como Especialista
em Consultoria Política/Migração no Ministério do Trabalho,
Emprego e Seguridade Social do Nepal. Como colunista do Nepali
Times (“Labour Mobility”), ela analisa tendências afetando os
trabalhadores do Nepal no exterior e já escreveu do Nepal, Líbano e
Malásia. Ela tem um mestrado em administração pública e
desenvolvimento internacional da Kennedy School of Government,
Harvard University, e um diploma interdisciplinar em Economia e
Matemática do Reed College.
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A disseminação de desinformação, incluindo fake-news incitando o medo, podem ser
especialmente danosas durante situações de crise. Além disso, autoridades como
embaixadas ainda precisam se dar conta do potencial total das redes sociais para
envolver migrantes incluindo iniciativas tangíveis de conscientização ou programas de
telemedicina. Por fim, enquanto as redes sociais permitem que os migrantes
compartilhem suas realidades, o medo das repercussões em meio à vigilância elevada
e preocupações com privacidade frequentemente impedem migrantes de se
expressarem.
 
Apesar dessas lacunas na inclusão e acessibilidade das redes sociais, a pandemia
colocou em foco o seu potencial de mudar a forma como os migrantes se comunicam
com suas famílias em casa e com comunidades de migrantes onde estão instalados.

https://www.nepalitimes.com/here-now/from-letters-to-landlines-phones-to-facebook/


Sheela (pseudónimo) é uma mulher de 38 anos de Querala, na Índia, que sustenta a
sua família. Ela não concluiu a licenciatura devido a dificuldades financeiras. Há quatro
anos, como muitas outras na sua situação, ela foi para a Arábia Saudita como
empregada doméstica de uma família de nove pessoas. Agora de volta a Querala, ela
recorda aqueles dois anos passados na Arábia Saudita e as dificuldades com que se
deparou. 

Uma pessoa amiga da família, que na altura estava a trabalhar no Golfo, arranjou-lhe
um visto. O marido de Sheela morreu num acidente de viação e ela ficou com dois
filhos em idade escolar para sustentar, para além de ter de assumir os empréstimos
contraídos para a construção da casa e outras dívidas. Ela recorda o alívio nos rostos
dos seus pais idosos quando o visto chegou, pensando que a vida deles seria melhor
quando ela começasse a mandar 'dinheiro do Golfo' para casa. No entanto, Sheela
estava apreensiva com a ideia de ir sozinha para um país desconhecido. As imagens do
filme em língua malaiala, Gaddama, vinham-lhe constantemente à cabeça. Ela não
partilhou os seus pensamentos com ninguém, pois a perspetiva de emigrar para o
Golfo e ganhar dinheiro era tentadora. Além disso, para ela, esta era uma oportunidade
única de salvar a família e garantir uma vida melhor para os filhos.

Durante o tempo que passou na Arábia Saudita, ela sentiu-se deslocada e maltratada.
Ela contou-me: 'Eu não sabia que devia ter comprado um cartão SIM no aeroporto,

ninguém me tinha dito que o fizesse. Foi um erro. Como estava muito ansiosa, só

pensava em chegar ao meu local trabalho. Eu estava mais preocupada com o que

iria encontrar quando lá chegasse. Assim, tive que pedir várias vezes ao meu patrão

que me arranjasse uma ligação telefónica. Quando finalmente o fez, só me deixavam

usar o meu telemóvel uma vez por semana para falar brevemente com a minha

família em Querala. Não sabia onde obter os cartões de recarga, pois não tinha

permissão para sair, nem sequer para fazer compras pessoais.'

Mulheres móveis sem telemóveis: empregadas domésticas
indianas no Golfo

 
 

Divya Balan

Fotografia gentilmente cedida pela autora
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Ela fazia o seu trabalho por toda a casa seguindo as instruções recebidas, muitas vezes
sem intervalos e sem refeições adequadas. As interações com os colegas de trabalho
eram escassas, uma vez que estas não eram bem vistas pelo patrão. Era obrigada a
trabalhar mesmo quando estava doente, e a sua carga de trabalho duplicava quando o
patrão recebia visitas. Ela enfrentou privações sociais, discriminações e preconceitos
baseados no seu género, idioma, religião, classe e até mesmo região de origem.

'Felizmente, não sofri abusos sexuais, mas o meu patrão costumava espancar-me,

mesmo quando eu fazia bem o meu trabalho. Numa ocasião pensei que ia morrer

devido à violência dos maus tratos, mas não disse nada aos meus pais, para não os

preocupar. Ainda não sabem tudo o que sofri. Eventualmente, a tortura física e a

carga de trabalho acabaram por afetar a minha saúde mental a ponto de não

conseguir dormir à noite. Muitas vezes senti-me como se estivesse a cair num buraco

negro ao qual não se via o fundo, mas não sabia como ou a quem pedir ajuda.

Cheguei a um ponto em que decidi voltar a casa, para desagrado da minha família.'

A minha entrevista com a Sheela é um vislumbre da vida de muitas empregadas
domésticas indianas nos países do Golfo. A Índia é um dos principais países de origem
de empregadas domésticas no Golfo, especialmente dos estados de Querala, Tamil
Nadu, Carnataca, Andra Pradexe e Telanganá, no sul da India, e os estados do de Utar
Pradexe e Biar, no norte. Como se pode ver no caso de Sheela, a migração para o
Golfo é uma estratégia de subsistência para as mulheres indianas analfabetas ou com
baixo nível educativo.

O recurso generalizado a práticas irregulares de migração, recorrendo a vistos de
turismo ou de visita familiar, e a dependência de agentes de recrutamento
fraudulentos excluem-nas das bases de dados oficiais e tornam-nas suscetíveis à
exploração e abuso por parte de recrutadores, patrocinadores e/ou empregadores. As
lacunas no sistema de controlo de passaportes indiano, nomeadamente nos com a
Verificação de Emigração Necessária (ECR) , também as impedem de aceder a uma
formação antes da partida e a mecanismos de proteção social. Sujeitas ao tão
criticado sistema "kafala", estas trabalhadoras migrantes também são excluídas dos
regulamentos nacionais de trabalho e proteção social nos estados do Golfo.

A pandemia do COVID-19 agravou as já precárias condições de trabalho e de vida das
empregadas domésticas, que vivem nos isolados 'espaços privados' das casas dos
patrocinadores ou patrões, muitas vezes sem acesso ao uso de telemóveis ou outras
tecnologias de comunicação digital. As restrições governamentais relacionadas com o
COVID-19 reduziram a sua já de si limitada mobilidade e o número de fins-de-semana
ocasionais, e restringiram o seu acesso a serviços como a saúde, polícia e à assistência
jurídica e social em caso de perigo. A palavra "isolamento", frequentemente usada no
contexto do confinamento, adquire um novo significado literal quando olhamos para a
situação crítica a que estão sujeitas estas empregadas domésticas.
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A falta de acesso a informações úteis e a mecanismos de reparação eficazes são
problemas que as empregadas domésticas enfrentam, no seu dia-a-dia, nos países do
Golfo, mas a situação agravou-se durante o COVID-19. É aqui que o telemóvel e as
competências digitais são úteis para poderem contactar e pedir ajuda às suas famílias,
amigos, redes comunitárias formais e informais ou embaixadas.

Capacitá-las digitalmente irá fornecer-lhes um maior controle sobre as fases da
migração anteriores à decisão e à partida. Com acesso a formação, elas poderão
verificar a credibilidade do recrutador, as especificidades do visto e os
correspondentes direitos laborais em diferentes portais governamentais, antes de
empreenderem a viagem. A informação disponível nos sites do governo indiano e de
agências estatais como a NORKA ROOTS e a sua aplicação móvel podem, até certo
ponto, ajudar a evitar fraudes e exploração. Adicionalmente, a formação em
competências digitais deveria ser obrigatória antes da partida, e deveria incluir
orientação sobre como, em caso de perigo, instalar e usar aplicações móveis e
baseadas na Internet como as aplicações eMigrate ou MigCall. A informação sobre
regras laborais relevantes, direitos dos trabalhadores e mecanismos de reclamação e
reparação existentes devem ser difundidos por meio de folhetos impressos e
eletrónicos nas suas línguas maternas, com uma lista de verificação do que se deve ou
não se deve fazer, incluindo a obtenção de um cartão SIM e a recomendação de nunca
entregar o passaporte e telefone ao empregador, mesmo que ele insista nisso.
Também devem incluir os números de telefones de urgência de embaixadas e
consulados, bem como de outras organizações relevantes. Juntar-se a grupos de
organizações comunitárias através das redes sociais também é uma estratégia prática,
pois, às vezes, enviar um pedido de socorro através de mensagem pode levar alguém
a prestar ajuda. Sobretudo, as embaixadas indianas no Golfo devem alcançar este
grupo de migrantes vulneráveis, tanto online como presencialmente.

Antes de sair da sua casa semiacabada, perguntei a Sheela sobre os seus planos. Com
um suspiro profundo, disse-me: 'Acho que partirei novamente, pois temos que

terminar a construção desta casa, e o meu filho mais velho irá para a faculdade no

próximo ano. Mas, desta vez, tentarei ir para o Dubai e serei mais cautelosa.'

A Dra. Divya Balan é professora assistente de Estudos sobre a
Migração e Diáspora na Universidade FLAME, na cidade de Pune, na
Índia. Ela leciona cursos sobre migração internacional e interna,
governação das migrações, diáspora indiana e estudos sobre
refugiados na FLAME. A Dra. Divya também foi investigadora
convidada do Instituto de Estudos Globais Europeus da
Universidade de Basileia, na Suíça. Ela é uma escritora profícua e
conferencista de temas relacionados com a migração e a diáspora. 
Email: divya.balan@flame.edu.in
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-divya-balan-6480984b/
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As comunidades da diáspora, constituídas por pessoas que vivem fora dos seus países
ou continentes de origem, são uma força cada vez mais influente nas sociedades de
proveniência, para as quais contribuem através da transferência de diversos recursos
(humanos, materiais e financeiros). Esses esforços e iniciativas buscam complementar
os esforços da governação local e dos setores de prestação de serviços para melhorar
a vida de seus compatriotas menos afortunados.

Portanto, foi com essa visão que a Rede Médica e de Pesquisa Afro-europeia
(AEMRN) foi fundada em 2006 em Berna, na Suíça, por um migrante da Serra Leoa, o
Dr. Charles Senessie. Esta rede da comunidade da diáspora, acreditada pelo Conselho
Económico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), visa reduzir as diferenças de
conhecimentos entre os países do Norte e do Sul global, assim como entre os países
do Sul. 

Gerar e partilhar informação bem fundamentada, baseada em provas e com aceitação
local é muito inspirador e, quando essa informação é convertida em conhecimento,
pode ser um poderoso catalisador para reforçar e promover mudanças
comportamentais e outras. Os membros da AEMRN, incluindo representantes de
todos os continentes ao redor do mundo, contribuem com seu conhecimento e
experiência com o objetivo de melhorar a qualidade de seu trabalho e beneficiar as
pessoas com as quais interagem, independentemente das suas raças, crenças e
origens sociais.

A diáspora AEMRN: Reduzindo o fosso digital e a lacunas de
conhecimento entre os países do sul e do norte global e entre
os países do Sul por meio de tecnologias digitais inovadoras

 
 Charles Edward Lahai Senessie

Logotipo da AEMRN
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A nossa visão para a AEMRN é servir como uma plataforma onde profissionais ativos
de disciplinas como a educação, a saúde pública e a medicina clínica, a engenharia, a
enfermagem, a obstetrícia, bem como grupos religiosos e da sociedade civil, possam
interagir através de diversas iniciativas. Entre estas estão as conferências através da
internet nas quais os participantes compartilham competências e conhecimentos,
fomentando o intercâmbio cultural e promovendo a paz global enquanto contribuímos
para os nossos continentes e países de origem.

Promovemos a troca de informações, conhecimentos, competências e experiências
em benefício das comunidades locais por meio de várias tecnologias de informação e
comunicação (TIC), estimulando assim os membros da AEMRN e outros a pensar
localmente e a agir globalmente. À medida que tecnologias (TIC) inovadoras e
avançadas transformam o mundo numa 'aldeia global', a diáspora da AEMRN organiza
regularmente sessões de educação virtual para que as nossas comunidades proactivas
beneficiem do conhecimento e experiência de especialistas de todo o mundo.

Metodologia

Juntamente com os nossos colegas em países de baixo e médio rendimento, que
continuam a ampliar os seus conhecimentos tendo em vista a melhoria da saúde, os
membros da AEMRN na diáspora têm usado tecnologias de e-learning simples e de
baixa resolução, como o Elluminate, e outras tecnologias mais avançadas, como o
Microsoft Teams, Zoom, WhatsApp, Skype, Webex e a Comunidade de Prática
EZcollab da AEMRN e da Organização Mundial da Saúde (OMS), para conectar
indivíduos e instituições de diferentes países. Estes colegas estão dispostos a aprender
uns com os outros e a partilhar os seus conhecimentos para que, juntos, possamos
enfrentar os nossos desafios, especialmente em tempos difíceis de surtos pandémicos
como o Ébola e o atual COVID-19.

AEMRN à volta do mundo

57

https://ezcollab.who.int/km4ph/aemrn/


Estas ferramentas também foram usadas para a angariação de fundos durante as crises
humanitárias anteriormente mencionadas e também noutras, como no deslizamento
de terra na Serra Leoa em 2017, bem como para o apoio psicossocial tão necessário
após este tipo de catástrofes.

Apoiando as novas gerações na partilha e troca de conhecimentos.
Fotografia gentilmente cedida por AEMRN. 

Consequentemente, estas ferramentas ajudam a melhorar consideravelmente os
projetos que realizamos nas nossas comunidades, especialmente quando não as
podemos visitar facilmente nem interagir fisicamente com elas, como costumávamos
fazer quando tínhamos clínicas móveis. Desta forma, continuamos a ser capazes de
transmitir conhecimento - um dos principais legados sociais que lhes deixamos
enquanto complementamos os seus esforços. Conectamo-nos com os nossos
membros, que se encontram em países de todos os continentes do mundo,
otimizando os nossos esforços de forma a maximizar os nossos resultados. 

Monitorização e avaliação

A equipe da AEMRN, liderada por uma unidade especial de monitorização e avaliação,
examina regularmente os nossos esforços e intervenções para que aprendamos com
os nossos desafios e possamos progredir com as nossas vitórias, no sentido de
beneficiar as comunidades mais difíceis de alcançar. Também nos concentramos nos
jovens, que serão os futuros líderes de amanhã, tendo em mente que a juventude é um
estado de espírito e não uma condição física.
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Conclusão

As nossas experiências confirmam continuamente que a partilha de informação
mediante abordagens inovadoras, incluindo parcerias Norte-Sul e Sul-Sul, pode
influenciar positivamente a prestação de cuidados de saúde e outros esforços
humanitários, criando sinergias com vista à obtenção de melhores resultados e garantir
a sustentabilidade das nossas iniciativas. Encorajamos toda a gente a aderir e/ou a criar
iniciativas semelhantes, sob o lema da AEMRN: 'Juntos podemos conseguir'.

Charles Senessie
Dr. Charles Senessie, é doutor em medicina (Universidade da Serra
Leoa), tem uma pós-graduação em Epidemiologia (Universidade de
Londres), mestrado em Dermatologia (Universidade de South Wales,
Reino Unido) e doutoramento em (Ciências da Saúde) Investigação
e Educação em Saúde Internacional (Califórnia, EUA) e está a
concluir um segundo doutoramento em Epidemiologia e Saúde
Pública (Universidade de Walden, EUA). Trabalha como médico para
o Governo Federal da Suíça e também no sector privado, e vive com
a sua família em Berna, a capital federal da Suíça. Fez vários serviços
de consultoria para a sede da Organização Mundial de Saúde (OMS),
em Genebra. Faz parte da diáspora originária da Serra Leoa, na
África Ocidental. O Dr. Senessie apareceu juntamente com o ex-
presidente Obama, o reverendo Jesse Jackson, a Oprah Winfrey,
entre outros, no livro intitulado The Most Influential Contemporary
African Diáspora Leaders (Os lideres contemporâneos mais
influentes da diáspora africana). Em 2019, recebeu o prémio dos 100
melhores líderes do sector sanitário, atribuído pelo Fórum
Internacional dos EUA, por avanços nos cuidados de saúde.
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A Albânia tem uma das maiores taxas de emigração do mundo. Quase 1,7 milhões de
albaneses vivem fora do país, maioritariamente na Europa, mas também têm uma
presença significativa na América do Norte, assim como em outras regiões. As
remessas de fundos dos emigrantes têm sido uma fonte significativa de capital ao
longo dos anos, atingindo uma média de 1,15 biliões de euros por ano durante o
período de 2008 a 2017, o que é equivalente a aproximadamente 12% do PIB do país.
Hoje em dia, os políticos albaneses e as agências de desenvolvimento perceberam que
a diáspora está a tornar-se cada vez mais importante para o desenvolvimento da
Albânia. 

O programa da diáspora 'Envolva a Diáspora Albanesa no Desenvolvimento Social e
Económico da Albânia' foi implementado pela OIM Albânia em 2018, com
financiamento do Ministério Italiano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
Internacional, e com o apoio operacional da Agência Italiana de Cooperação para o
Desenvolvimento (AICS) na Albânia.

Manoela Lussi juntou-se à OIM em 2018 como gestora do Programa da Diáspora. Ela
tem uma vasta experiência de trabalho tanto para o governo italiano como para
organizações internacionais, principalmente na conceção, gestão e monitorização de
programas de desenvolvimento. Manoela é doutorada em Políticas Transfronteiriças
pela IUIES, tem dois mestrados, um em Análise e Gestão de Projetos de
Desenvolvimento e Design e outro em Gestão de Projetos Europeus, e é licenciada em
Ciências Políticas Internacionais pela Universidade de Pádua, em Itália. Ela também
possui vários certificados de pós-graduação em áreas como o direito e política da
União Europeia em termos de imigração e asilo. 

Tornar o país de origem um lugar melhor através dos
programas da diáspora: Envolvendo a diáspora albanesa

durante a pandemia
 Bardha Qokaj

Fotografia gentilmente cedida pela IOM Albânia
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O impacto do COVID-19

Como gestora do Programa da Diáspora, Manoela Lussi relembra, 'Estávamos a meio
da implementação e lançamento de novos mecanismos para o envolvimento da
diáspora albanesa, quando nos deparamos com a pandemia do COVID-19, que
mudou, de formas inesperadas, o nosso modo de vida. E considerando que o nosso
programa visava principalmente a diáspora albanesa na Itália, um dos países mais
afetados no início, podemos dizer que a pandemia também afetou o “estilo de vida” do
programa. Como tantos outros agentes, fomos obrigados a descobrir como continuar
recorrendo a meios não tradicionais. Trabalhamos com pensamento positivo e
criatividade expedita.'

O primeiro passo do Programa da Diáspora, na sua adaptação à nova normalidade, foi
a formação de formadores em Gestão do Ciclo de Projetos e Angariação de Fundos,
que tem por objetivo apoiar as recentemente criadas instituições de envolvimento da
diáspora albanesa, reforçando as suas capacidades de fomentar o envolvimento da
diáspora albanesa no estrangeiro. A formação foi planeada para ser ministrada
presencialmente, na Escola Albanesa de Administração Pública (ASPA), a funcionários
relevantes, mas o confinamento e o distanciamento social impossibilitaram-no.
Lussi acrescenta, 'Em consenso com o doador do Programa e com os parceiros
institucionais, conseguimos adaptar todos as formações e atividades offline para
online. Consideramo-nos, com orgulho, percursores no uso, pela primeira vez, da
tecnologia utilizada pela ASPA para a realização de formações, o que se tornou uma
prática comummente usada pela ASPA durante a pandemia. ' 

A criação do Connect Albania, um novo mecanismo de incentivo ao investimento
estrangeiro, com o intuito de apoiar o envolvimento da diáspora albanesa no
desenvolvimento do país de origem, foi outra etapa pela qual o Programa passou
durante a pandemia. Esta foi mais uma iniciativa em que se utilizou tecnologia.

O Connect Albania envolve a diáspora albanesa enquanto agente de desenvolvimento,
tendo em vista o aumento dos investimentos diretos e indiretos na Albânia. O
Programa recompensa a diáspora oferecendo uma bonificação por cada empregado
contratado por empresas estabelecidas com o seu apoio. “O lançamento do Connect
Albania, no contexto da crise global, foi uma atividade difícil para o Programa da
Diáspora da OIM na Albânia, mas não impossível. Depois de muitas discussões e
preparação com os doadores e parceiros da diáspora albanesa, lançamos o Connect
Albania em 18 de dezembro de 2020. O Connect Albania neste momento está
totalmente operacional, facilitando a participação dos membros da diáspora albanesa
enquanto agentes de desenvolvimento ativos. Através do suporte tecnológico, fomos
capazes de converter os eventos offline, para a diáspora albanesa e potenciais
investidores na Itália, para online, assistidos por uma campanha digital que alcançou
mais de 300.000 membros da diáspora.
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Congratulamo-nos que a diáspora albanesa tenha demonstrado interesse no novo
mecanismo Connect Albania, candidatando-se para se tornarem agentes de
desenvolvimento. Já foram emitidos os certificados para inúmeros agentes de
desenvolvimento da diáspora ', afirma a Manoela. 

Atrair a diáspora remotamente 

A pandemia provou-nos que a diáspora albanesa não é apenas um recurso no país
anfitrião, onde contribui para setores críticos como a saúde, a cadeia de abastecimento
alimentar e outros serviços importantes, mas também pode estar empenhada no
desenvolvimento do seu país de origem a partir de onde quer que estejam os seus
membros, através da partilha de capacidades e conhecimentos. Por exemplo, o mais
recente esquema de bolsas do Programa para a UE foi elaborado e implementado com
o objetivo de envolver e mobilizar 35 profissionais da diáspora altamente qualificados,
independentemente do seu local de residência. Eles darão o seu apoio e experiência a
áreas prioritárias que a Albânia deve adotar como parte do processo de adesão à UE.

Além disso, há bolseiros, membros do Conselho Consultivo Técnico e outros membros
destacados a apoiar o envolvimento das instituições e comunidades da diáspora
albanesa - a maioria delas remotamente. ‘Atrair a diáspora albanesa, funcionários e
consultores espalhados por diferentes países, não seria possível sem as ferramentas
inovadoras que a tecnologia nos oferece hoje em dia, possibilitando e facilitando o
trabalho diário e as comunicações. E isto tornou-se particularmente evidente durante a
pandemia”, destaca Lussi. O Programa também destacou algumas das contribuições
da diáspora albanesa durante o COVID-19 em algumas regiões da Itália.

Lussi conclui: 'Estou muito satisfeita por dirigir uma iniciativa tão importante, com o
objetivo de estabelecer as raízes e as melhores práticas para o envolvimento da
diáspora e aplicar abordagens tecnológicas inovadoras, como com o Connect Albania.
E também sinto orgulho em poder dizer que, graças ao Programa da Diáspora da OIM,
pela primeira vez, o Relatório Intercalar da Comissão Europeia sobre a Albânia, de
junho de 2019, destacou os esforços do Governo albanês em questões relacionadas
com a diáspora, enfatizando que os esforços com vista ao envolvimento da diáspora
devem continuar. '
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A servidão por contrato começou no subcontinente indiano em 1834, após a abolição
da escravatura. Milhares de pessoas, principalmente das províncias centrais e orientais
da Índia, foram enviadas para plantações coloniais dentro do país e para locais como a
Guiana Britânica, a África do Sul, as ilhas Fiji, Malásia, etc. Estes trabalhadores
receberam o nome depreciativo de 'coolie'. A servidão por contrato explorava as
pessoas em todos os sentidos. Os descendentes do sistema de servidão por contrato
da Índia, ou seja, os descendentes dos 'coolies' indianos, hoje em dia estão instalados
em diferentes partes do mundo.

A palavra coolie originalmente tinha origens diferentes. No período britânico, os
trabalhadores eram frequentemente chamados de "coolies". Era um termo racial
negativo que aludia às pessoas que costumavam fazer trabalhos braçais ou de baixa
remuneração. Vários dicionários definem 'coolie' como um trabalhador não qualificado
empregado a baixo custo, especialmente quando era trazido da Ásia. Vários também o
consideram um termo pejorativo.

Recentemente, os descendentes deste sistema de servidão começaram a criar um
espaço para si próprios, onde retratam a sua cultura e a dos seus ancestrais através das
redes sociais. As redes sociais são, atualmente, uma parte integral das nossas vidas.
Não são apenas um meio de entretimento, mas uma parte essencial da nossa vida. As
pessoas podem partilhar, umas com as outras, conteúdos, fotos e vislumbres das suas
vidas, sem os entraves dos limites físicos. 

 

Instagram: uma nova identidade para os descendentes da
servidão por contrato

 
 Aratrika Ganguly

'Coolies' no depósito de Paramaribo antes de 1885. Fotografia de
Julius Eduard Muller, na Wikimedia Commons
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O Instagram é uma plataforma importante para essa psique social coletiva, onde se
tem uma espécie de 'vida digital' que se partilha com outras pessoas. 

Os descendentes da servidão por contrato são criadores de conteúdo e um público
muito ativos. Contas como @jahajee_sisters (Fig.3.) e @thebgdiaries realizam
regularmente eventos e fazem publicações sobre questões sociais relacionadas com a
diáspora da servidão por contrato. Por outro lado, contas como@coolie_tings (Fig. 4) e
@coolieconnections publicam memes que ajudam a confrontar a sua história violenta
com um toque de humor.

Os hashtags são uma outra forma de encontrar conteúdos, de maneira fácil e rápida,
sobre um tópico que nos interesse. No início, este estilo de agrupar os conteúdos por
categorias foi usado no Twitter. Mas acabou por ser adotado por outras redes sociais,
incluindo o Instagram. 
 

Fig. 1. A definição de servidão por
contrato

Fig. 2 Representação de um 'coolie' a
fumar ganja
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Alguns exemplos de hashtags populares para conteúdos sobre história da servidão por
contrato e o panorama atual são: #coolie, #indenturelabour, #girmitiya e
#indenturedservitude. No entanto, nem todas as publicações são sobre os 'coolies' do
sul da Ásia, uma vez que muitas outras comunidades também foram forçadas a
trabalhar como 'coolies'. Existem alguns usuários, como @breakingbrownsilence (Fig.
5) e @tessaalexanderart, que visam descolonizar a história e dar voz aos seus ancestrais
através das suas contas pessoais. Quando os 'coolies' saíram da Índia em direção a
outros países, eles levaram consigo os seus elementos culturais. Assim, alguns
permaneceram e aculturaram-se à nova sociedade. A conta do Instagram
@cutlasspodcast revela-nos, entre outras coisas, numa das suas publicações de 21 de
abril de 2021 (Fig.2), que um tipo de marijuana recreativa, com o nome indiano de
ganja, pode ter chegado às ilhas das Caraíbas através dos 'coolies' indianos.

 

Fig. 3. A conta de @jahajee_sisters Fig. 4. Os memes tornam-se um meio
de autoexpressão
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No seu livro, Diaspora Theory and Transnationalism (Teoria da Diáspora e
Transnacionalismo), o Prof. Himadri Lahiri descreveu a diáspora da seguinte forma: “O
conceito de pátria muda com as novas gerações de pessoas da diáspora. A diáspora é
um fenómeno que envolve o desenraizamento, forçado ou voluntário, de uma massa
de pessoas da sua pátria e o seu “re-enraizamento” no ou nos países de acolhimento.'
A memória do país de origem permanece; no entanto, e em simultâneo, dá-se a
assimilação cultural do país anfitrião, e as suas identidades assumem uma nova forma.
As diásporas estão enraizadas numa realidade espaciotemporal específica. O mesmo
se pode dizer a propósito da diáspora 'coolie'. Contas do Instagram como
@theindenturehistory, @cutlasspodcast, @thebidesiaproject, @coolie.women,
@jahajee_sisters (Fig.3) ajudam a encontrar a realidade espaciotemporal, e são um
ponto de vista dos descendentes da servidão por contrato. Na época atual, a distância
da diáspora deixa de existir graças à cultura visual do Instagram. Portanto, quando os
utilizadores veem publicações da conta @muslimindocaribbeancollective (Fig.6.),
sobre a marginalização das mulheres muçulmanas de ascendência indo-caribenha,
podem ter uma experiência mais atraente e envolvente do que ao ler sobre o mesmo
assunto através dos meios de comunicação tradicionais. Os utilizadores podem, ao fim
e ao cabo, entender a identidade multilingue e pluricultural destas pessoas. Muitos
descobrem as suas próprias origens vendo estas contas ou têm histórias familiares
relacionadas com a servidão por contrato.

Fig. 5. O Instagram torna-se uma
forma de descolonizar a mente e dar

voz aos descendentes da servidão
por contrato, os 'coolies'

Fig. 6. A marginalização das
mulheres muçulmanas indo-

caribenhas
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Estas contas ajudam-nos a criar arte, a relembrar a sua história, a criar uma identidade
partilhada com outros descendentes da servidão por contrato e promovem
intercâmbios transnacionais com pessoas de todo o mundo. Tornaram-se uma espécie
de arquivo histórico da 'coolitude' e um meio de conexão entre as gerações passadas e
atuais da diáspora.

O propósito de um mundo digital é podermos conectar-nos uns com os outros. O
Instagram, enquanto plataforma visual, fornece-nos um meio em que podemos ver
uma parte do 'outro', enquadrada na moldura de um dispositivo digital. Como o
Instagram faz parte de uma cultura muito visual, tem uma maior repercussão junto dos
seus utilizadores e públicos. Mesmo as pessoas que não têm um relacionamento
pessoal com a diáspora da servidão por contrato, podem sentir algum tipo de conexão,
já que a opressão subsiste de uma forma ou de outra, como acontece com os ciber
'coolies' que emigraram da Índia para várias partes do mundo. Alguns trabalhadores
indianos migram como trabalhadores forçados (dentro da Índia) para trabalhar como
operários de construção ou como empregadas domésticas ou, se tiverem pouca sorte,
podem mesmo acabar vítimas do tráfico humano. Muitas mulheres e homens são
regularmente persuadidos a migrar desde partes remotas da Índia com a promessa de
que ganharão uma grande fortuna e, em troca, tudo o que obtêm é opressão. As
contas do Instagram geridas pelos descendentes dos 'coolies' mostram-nos um
vislumbre do passado, fornecendo-nos conteúdos como fotografias antigas de
documentos, de família, de obras de arte, dos armazéns e entrepostos de 'coolies' e de
outros edifícios e lugares históricos; e capturam a vida dos descendentes
contemporâneos mostrando fotografias, pequenos vídeos, slogans, citações, memes e
obras de arte de vários lugares do mundo. O meio virtual do Instagram dissolve a
fronteira entre o país de origem dos seus antepassados e os seus países atuais,
mostrando-os juntos num único espaço virtual. Consequentemente, a fronteira vai-se
tornando mais porosa de dia para dia. 

Aratrika Ganguly está a fazer o doutoramento no Departamento de
Língua e Literatura Indiana Comparada da Universidade de Calcutá.
Atualmente, ela dá aulas, como professora convidada, em três
faculdades da Universidade de Calcutá. Ela é cofundadora e
coordenadora do Calcutta Comparatists 1919, um fórum
independente para investigadores de Humanidades e Ciências
Sociais. A área de pesquisa para seu doutoramento é os coolie e as
suas migrações e a sua literatura. O seu interesse foca-se nas áreas
do Sul da Ásia, Sudeste Asiático, literatura coolie, migração, narrativa
feminina, estudos da performance e literatura africana. Ela
completou um mestrado em Literatura Comparada pela
Universidade de Jadavpur, Calcutá. Ela também trabalhou como
bolseira do projeto UGC-UPE-II no departamento do CILL, na
Universidade de Calcutá. Contate-a em:
aratrikaganguly.95@gmail.com
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Os problemas inesperados que surgiram com o COVID-19 empurraram o mundo,
especialmente a África, para a beira da insolvência. Estes desafios forçaram muitos
governos a fornecer aos seus cidadãos mecanismos de proteção adequados e
soluções alternativas que lhes facilitassem a vida. Uma destas alternativas é uma
conexão virtual aberta de muitos países com sua diáspora. Embora o efeito do COVID-
19 tenha prejudicado a vida de muitos nigerianos, os nigerianos transnacionais
contribuíram enormemente para a gestão da pandemia a nível global.
Especificamente, os médicos nigerianos transnacionais que usam metodologia virtual,
pois tornaram-se num centro de atenção fornecendo informação, aconselhamento e
ajuda. Entre março e agosto de 2020, estes médicos nigerianos nascidos na diáspora
fizeram vários esclarecimentos pertinentes através do Twitter e de outras redes sociais.

Orientação através do Twitter e divulgação médica
digitalizada dos médicos nigerianos transnacionais para o seu

país de origem durante o COVID-19
 Abdul-lateef Awodele

Fotografia de Tima Miroshnichenko no Unsplash
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O espaço virtual e a chegada dos médicos digitais

O uso do Twitter como centro de colaboração entre nigerianos transnacionais e locais
aumentou desde o início da pandemia. Muitos nigerianos transnacionais criaram canais
para partilhar informação médica sobre como viver durante a pandemia. A declaração
de um confinamento nacional criou entre os nigerianos, especialmente os da classe
trabalhadora e os estudantes, a necessidade de explorar diferentes plataformas de
redes sociais. Esta situação acabou por trazer os médicos transnacionais nigerianos
para a ribalta, ao se aperceberem dos desafios enfrentados pelos cidadãos locais. Estes
médicos começaram a publicar nas suas contas conteúdos diretamente relacionados
com o COVID-19, como complemento às suas publicações diárias relacionadas com a
saúde. Representando uma nova etapa para os médicos transnacionais nigerianos, eles
tornaram-se na fonte de referência para atualizações fidedignas sobre o COVID-19 e
das melhores práticas para prevenir a sua disseminação.

Quem são estes especialistas médicos transnacionais e como é que eles se tornaram
incontornáveis no setor de saúde da Nigéria?

Os médicos transnacionais nigerianos vivem e trabalham fora da Nigéria, mas mantêm
ligações ao país de origem através do contacto digital com a população local. Antes da
pandemia, estes médicos transnacionais nigerianos usavam as redes sociais para
informar os nigerianos sobre as melhores formas de preservar a sua saúde, alimentação
saudável e outras informações relacionadas com a saúde. Estes dois utilizadores do
Twitter, @DrOlufunmilayo e @wakawaka_doctor, são médicos transnacionais
nigerianos e praticam medicina no Reino Unido e na Nova Zelândia, respetivamente.
Antes da ocorrência do COVID-19, eles usavam o Twitter para partilhar informações
diárias sobre saúde com os nigerianos. Eles começaram a tornar-se populares nas
redes sociais da Nigéria em 2018 e, no final de 2019, eles transformaram-se em
consultores médicos influentes no Twitter, com mais de 20.000 seguidores em janeiro
de 2020. 

Em pleno confinamento do COVID-19, após a transmissão ao país, em março, pelo
presidente Buhari, em que anunciava o encerramento total da economia do país, a
maioria dos nigerianos enfrentaram o desemprego, a instabilidade social e a extrema
pobreza. Este facto, juntamente com a deficiente infraestrutura sanitária do país, criou
vários problemas de saúde para os nigerianos. Paralelamente, a falta de intervenção
governamental, especialmente no que diz respeito à disponibilização de informações
fidedigna, e a falta de acesso a médicos, transformaram os médicos nigerianos na
diáspora em guias de cuidados de saúde. 
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Usando o Twitter, os Drs. Olufunmilayo e Wakawaka fizeram "remessas sociais" como
forma de contribuírem para a divulgação médica junto dos nigerianos do seu país
natal. 

O impacto dos médicos transnacionais na gestão do COVID-19 entre os nigerianos

Bien qu’une part de la population du pays n’ait pas eu accès à leurs publications sur les
médias sociaux, d’informations quotidiennes sur la recherche mondiale et les politiques
de gestion de la COVID-19 adoptées dans les pays du Nord, les informations diffusées
par ces médecins ont aidé de nombreux Nigérians qui n’avaient pas de connaissances
préalables sur les symptômes de la maladie mortelle et sur la manière de gérer
efficacement la situation sanitaire. 

Embora partes da população nigeriana não tivesse acesso às suas publicações nas
redes sociais, repletas de informações diárias sobre pesquisas mundiais e políticas de
gestão do COVID-19 adotadas nos países do Norte Global, a informação partilhada por
estes médicos ajudou muitos nigerianos que não tinham conhecimentos sobre os
sintomas desta doença mortal e não sabiam como gerir eficazmente esta situação
sanitária. 

Os seguidores destes especialistas em medicina, através do Twitter, aumentaram
rapidamente à medida que os nigerianos começaram a partilhar as suas informações
noutras redes sociais, o que incentivou mais pessoas a segui-los para poderem aceder
às suas atualizações. Muitos nigerianos consideraram que a qualidade do conteúdo
partilhado por estes médicos foi preponderante para a eficiência da sua comunicação
com as pessoas. Os entrevistados Odunola e Usmanoff revelaram que as mensagens
dos médicos transnacionais nas redes sociais foram muito importantes para eles. Na
sua entrevista por chat, Odunola explicou que 'os tweets de Olufumilayo ajudaram-

me a desmascarar várias afirmações controversas feitas por muitos nigerianos sobre

o tratamento do COVID-19'. Usmanoff também disse, num chat, que 'o Dr.

Olufunmilayo e o Dr. Wakawaka foram as primeiras pessoas a explicar-nos

detalhadamente os sinais e sintomas do COVID-19 e como minimizar a propagação

da doença quando se descobre que se tem esses sintomas antes do teste'.
Comentários aos seus Tweets reconhecem, de forma semelhante, o seu papel na
gestão do COVID-19, especialmente quando muitos dos centros de isolamento do país
estavam superlotados e o vírus se estava a espalhar entre os nigerianos. Dois
comentários marcantes a um dos tweets de Olufunmilayo, publicados por dois
utilizadores do Twitter, que testaram positivo para o COVID-19, e se trataram em casa
adotando os seus conselhos, seguindo a recomendação de uns amigos, provam a
influência das publicações destes médicos nas redes sociais e a ampla aceitação, das
informações que partilham, entre os nigerianos.
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Embora estes nigerianos transnacionais não tenham conseguido resolver
completamente os problemas de saúde associados ao COVID-19, eles partilharam
informação importante e necessária para muitos nigerianos durante a pandemia. Esta
estratégia alternativa para resolver problemas de saúde antes e durante a pandemia
cortou pela raiz as supostas queixas das elites sobre a inadequação do pessoal de
saúde da Nigéria.
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Diáspora é um termo usado para referir a população emigrada no exterior e a nova
geração nascida no estrangeiro, que podem ser cidadãos do seu país de residência.
Eles formam, frequentemente, uma comunidade de indivíduos em países estrangeiros,
dispersos por várias nações, que mantêm uma afiliação com seu país de origem. Eles
contribuíram sempre para o desenvolvimento dos seus países de origem, seja por meio
do setor privado ou público. Eles prestam auxílio através de remessas de fundos para o
país de origem, investimentos diretos, invenções e contribuições filantrópicas, entre
outros.

De acordo com as estimativas da Divisão de População das Nações Unidas, o número
de pessoas a viver fora de seu país de origem em 2020 era de 281 milhões, o que
representa 3,6% da população mundial; enquanto que as remessas de fundos para
países de baixo e médio rendimento (LMICs), em 2019, foi de US$ 554 biliões. Estima-
se que as remessas de fundos para os países com baixo rendimento vão recuperar e
aumentar para US$ 470 biliões em 2021 após sua queda em 2020 para US$ 445
bilhões.

As remessas de fundos têm sido uma grande tábua de salvação e têm um enorme
impacto nas economias dos países de origem, visto que são utilizadas para ajudar as
famílias a pagarem uma boa alimentação, a terem acesso a serviços de saúde, para
estabelecerem pequenas e médias empresas e para cobrirem as suas necessidades
básicas. As remessas de fundos têm sido particularmente úteis para aliviar o impacto
socioeconômico da pandemia. 

Ao longo do tempo, a tecnologia e as plataformas online têm sido usadas para obter
informações sobre o país anfitrião e para estabelecer conexões com outros imigrantes.
Também ajudam a transmitir ideias (remessas sociais), nos locais em que os migrantes
estão envolvidos no ativismo social ou político para criar consciência sobre os seus
países de origem no país de acolhimento e, assim, angariar fundos para apoiar as
comunidades do seu país de origem. 

A tecnologia facilitou a globalização. Os imigrantes conectam-se entre si para decidir
como podem ajudar os seus países de origem, especialmente quando se trata de
questões urgentes. 

Ferramentas tecnológicas para facilitar o envolvimento

transnacional das diásporas através do uso de aplicações

móveis e plataformas online para responder à pandemia:

impacto da tecnologia nos esforços culturais e políticos

das diásporas

 
 Kazeem Ojoye
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Esta participação não seria possível se não houvesse uma maneira de conectar os
migrantes em todo o mundo. Com o advento da tecnologia, o nível de participação
das diásporas aumentou. As ferramentas tecnológicas, como os dispositivos móveis,
blogs, aplicações para teleconferência ou redes sociais, facilitam a participação
transnacional que ajuda a manter um sentido de identidade nacional e a fortalecer
relações. 

Na Nigéria, os blogs foram usados durante a pandemia como uma ferramenta para a
publicação de artigos e partilha de informação relevante, com o intuito de manter as
pessoas atualizadas sobre o que se estava a passar no mundo e dar a conhecer os
progressos feitos na contenção da propagação da pandemia. Aplicações de
teleconferência como o Zoom, o Google Meet, o Skype, e outras, estavam a ser usadas
para organizar seminários para esclarecer as pessoas, e as redes sociais foram usadas
como meio de disseminar informações e estimular a participação.

As diásporas, na sua vertente filantrópica, responderam à pandemia de COVID-19
fornecendo alimentos, organizando seminários de sensibilização sobre higiene básica
para conter a propagação do vírus, oferecendo alívio paliativo, pagando cursos online
para estudantes universitários e apoiando programas educacionais que foram
transmitidos na televisão, em estações de rádio e também em algumas plataformas
sociais, onde os alunos tiveram acesso ao ensino de disciplinas fundamentais, de forma
a garantir que continuassem a aprender mesmo fora das escolas (ver figura 2 abaixo).

Numa tentativa de intervir e ajudar o Movimento da Diáspora Nigeriana durante a
pandemia, a African Youth Enlightenment Empowerment and Self-Sustainability
Initiative (AYEESSI) (Iniciativa para o Esclarecimento, Capacitação e Auto-
Sustentabilidade Juvenil Africana), uma organização internacional que se concentra
particularmente no esclarecimento e capacitação da juventude, contribuiu e
respondeu à pandemia em parceria com o governo do Estado de Oyo, na Nigéria. Eles
participaram na sensibilização pública e ajudaram na distribuição de material de
socorro e de gel hidroalcoólico aos residentes do Estado de Oyo, com o objetivo de
criar uma maior consciência sobre o vírus e de fornecer os materiais necessários para
se conter a sua disseminação no estado e em todo o país (veja a figura 1 abaixo). Para
além disso, a organização criou um programa denominado 'Reconhecimento do
Talento Verdadeiro' (ART), uma iniciativa que permite aos jovens nigerianos aceder a
diferentes formações como inteligência artificial ou reflexões sobre design, entre
outras, para ajudar a desenvolver as competências tecnológicas dos jovens. Os
participantes também tiveram oportunidade de melhorar as suas aptidões em termos
de relacionamento interpessoal e comunicação, entre outras.
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Fig. 2 Beneficiários do programa de sensibilização do COVID-19
organizado pelo governo do Estado de Oyo, em parceria com a

AYEESSI
 

Kazeem Ojoye, o fundador da African Youth Enlightenment
Empowerment and Self-Sustainability Initiative (AYEESSI), nasceu na
Nigéria, mas mudou-se no início dos anos 90 para a Alemanha, onde
fez o ensino secundário e superior. A sua paixão pelas obras de
caridade e pela formação e autonomização do maior número
possível de jovens nigerianos levou-o a fundar a AYEESSI. Ele foi,
durante 2 mandatos, Secretário Financeiro da Organização da
Diáspora da Nigéria na Alemanha (NIDOG) e é o seu atual
Presidente na Baviera, na Alemanha, desde 2020.
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Fig. 1. A executiva da AYEESI com o Exmo. Comissário para o
desenvolvimento da juventude do Estado de Oyo durante um

programa de sensibilização do COVID-19
 






