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Mesmo antes de haver uma pandemia, muitas famílias migrantes e desabrigadas já enfrentavam 
grandes dificuldades para ter acesso a cuidados de saúde, alimentação e para conseguir um lar 
estável. A diretora-executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Henrietta 
Fore, alerta que "a pandemia pode devastar a vida de refugiados, migrantes e desabrigados de um país 
caso não sejam tomadas medidas internacionais urgentes”.1

A UNICEF (2020) informou que “estima-se que no mundo haja 31 milhões de crianças que tiveram 
que abandonar suas casas. Destes, 17 milhões são desabrigados internos, 12,7 milhões são refugiados 
e 1,1 milhão são pessoas em busca de asilo político. A maioria não tem a possibilidade de ligar para um 
médico, lavar as mãos sempre que precisam ou praticar o distanciamento social para frear a 
transmissão da doença”.

Por outro lado, em muitos países da América Latina, os migrantes devem aguardar seu processo 
de legalização em "acampamentos improvisados, em situação de rua, em comunidades ou abrigos, 
onde nem sempre os protocolos sanitários são implementados”.2

As situações são tão diversas em cada país e região, que o denominador comum em todos os 
casos é a situação de vulnerabilidade na qual grande parte da população migrante se encontra. 
Estima-se que cerca de 10.000 imigrantes da América Central tenham sido expulsos dos Estados 
Unidos depois que seus vistos legais foram suspensos.

Outro exemplo de destaque é o fechamento das fronteiras entre o Panamá e a Costa Rica ou 
entre El Salvador e Honduras. De acordo com a ONU, “O Panamá enfrenta um desafio particular 
devido à sua posição geográfica e ao fechamento da fronteira com a Costa Rica, o que resultou na 
instalação de mais de 2.500 migrantes irregulares no país e, apesar dos esforços das autoridades, 
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Uma das populações mais expostas ao contágio pela covid-19 é a população migrante. 

É quase impossível tomar os cuidados necessários quando muitos deles não têm um lar fixo e 
vivem em abrigos precários.

ainda existem condições de superlotação. e acesso limitado a serviços de saúde, informação, 
alimentação, água e saneamento. Em Honduras, a situação de algumas pessoas presas na fronteira 
com El Salvador é preocupante, pois a maioria delas carece destes serviços básicos”.3

Por sua vez, os emigrantes venezuelanos estão espalhados por vários países do nosso continente, 
concentrando-se principalmente no território colombiano, onde a difícil situação econômica que 
estão enfrentando piorou a tal ponto que se estima que entre 14.000 e 21.000 venezuelanos 
tenham sido forçados a voltar para a Venezuela.4

Entre as consequências da crise econômica, está previsto um aumento no "tráfico de seres 
humanos e no contrabando de migrantes dos países mais afetados para os destinos mais ricos", de 
acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). O tráfico é um crime 
que consiste em forçar ou extorquir uma pessoa para explorá-la sexualmente em trabalhos de 
diferentes tipos.

Segundo o diretor da Fundação Doulos, Daniel Bravo, que trabalha com a população migrante em 
várias partes da Colômbia, “o fenômeno da Covid-19 tem mostrado a realidade dos migrantes em 
toda a sua dureza. Ironicamente, eles também são os mais negligenciados no momento. À medida em 
que a situação piora, a assistência que eles recebem é cada vez mais escassa.”

Daniel Bravo comenta que “não são tempos fáceis para igrejas, ministérios e organizações do setor 
social, particularmente aquelas com programas e / ou projetos focados no atendimento aos migrantes. 
A crise gerada pela Covid-19 tem restringido severamente a capacidade de continuar mobilizando 
recursos de todos os tipos para atender a essa população.”

"À medida em que superamos o trauma gerado, nossos esforços têm se concentrado na adaptação de 
intervenções às regulamentações governamentais e na busca de novos recursos para a atenção 
prioritária às comunidades mais vulneráveis". Segundo Bravo, a principal tendência esperada do 
“setor social” é um esforço que privilegie a cooperação como elemento estratégico de resposta. 
"Esta é uma oportunidade de se estender a generosidade ao estrangeiro que sofre com mais dificuldade 
dos efeitos da pandemia”.
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1    https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/covid-19-podria-devastar-vida-de-refugiados-migrantes-desplazados
2    https://www.acnur.org/
3    https://www.oacnudh.org.gt/index.php/sala-de-prensa/noticias-y-comunicados/302-preocupa-la-extrema-vulnerabilidad-de-las-personas-en-movilidad-ante-la-pandemia-por-covid-19-onu-
derechos-humanos
4   https://www.france24.com/es/20200504-migrantes-refugiados-afectados-covid19-pandemia-coronavirus
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