
O ACNUR 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR) iniciou seus trabalhos em 1950, com o objetivo de 
proteger e amparar as pessoas deslocadas em todo o mun-
do e encontrar soluções duradouras para elas. Assim, os 
indivíduos que se veem obrigados a deixar seus lares por 
conta, normalmente, de guerras e perseguições encon-
tram no ACNUR uma última esperança. Desta forma, a 
Agência da ONU para refugiados colabora de modo estrei-
to com governos, organizações regionais e internacionais e 
organizações não-governamentais (ONG’s) para então pro-
teger essas pessoas. Atua em 126 países, em zonas de con-
flito, áreas atingidas por catástrofes naturais e em opera-
ções de repatriação de refugiados. Além do mais, o ACNUR 
procura reduzir as situações de deslocamen-
to forçado motivando os países a criar condições de vida 
adequadas e prezarem pela proteção dos direitos humanos 
e resolução pacífica de conflitos.  

 

ACNUR e a OMS 

À vista disto, o ACNUR  trabalha em parceria com 
a Organização Mundial da Saúde, sobretudo, nas crises de 
refugiados, dado que uma das cláusulas da OMS é o acolhi-
mento destas pessoas expatriadas. Na última cri-
se, contudo, a ONU expôs que fatores como a movimenta-
ção em massa da população, falta de água, saneamento e 
de abrigos adequados aumentam os riscos de doenças 
transmissíveis. Portanto esta parceria (ACNUR e OMS) de-
pende que hospitais e centros de saúde das regiões que 
mais recebem refugiados estejam bem equipados para, 
também, diagnosticar e tratar infecções e outras doenças.  

 

 

 

 

ACNUR e sua relação com a crise de refugiados por conta 
do surto de Ebola 
O ACNUR se envolveu ativamente na luta contra o Ebo-
la em 2014 e estará, também, presente nesta crise de 
2018. Este importante ator irá permanecer em constante 
comunicação com os diversos Estados e membros observa-
dores para resguardar qualquer e todo tipo de direito que 
um refugiado possa ter. Um exemplo de atuação da Agên-
cia da ONU para refugiados no surto de 2014, foi a transpo-
sição de pessoas da Costa do Marfim, região muito afetada 
pelo vírus, para campos de refugiados na Libéria. Este é um 
dos vários cursos de ações tomados pelo ACNUR que pode 
acontecer durante esta atual crise. 
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