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restAbelecimento  
de lAços FAmiliAres
A cada ano, centenas de milhares de pessoas 
são separadas dos seus entes queridos como 
resultado da guerra ou de desastres naturais. 
Nestas situações catastróficas, famílias são 
separadas, populações inteiras são deslocadas 
ou obrigadas a se exilarem, os mais velhos são 
deixados para trás, crianças são perdidas no 
meio do caos, muitas pessoas desaparecem 
e os mortos podem ficar sem identificação. 

De todo o sofrimento causado pela guerra ou por 
desastres naturais, talvez a maior angústia esteja 
em não saber o que aconteceu com um familiar. 
Quando as pessoas são separadas por conflitos 
ou desastres, todo o possível deve ser feito para 
determinar o paradeiro delas, restabelecer o 
contato entre elas e, se necessário, reuni-las. Esta 
tarefa é essencial – e os desafios são enormes.

O Movimento Internacional da Cruz Vermelha 
e do Crescente Vermelho (o Movimento) têm 
muita experiência e conhecimento nesta área. A 
Rede de Restabelecimento de Laços Familiares 
do Movimento - formada pelos serviços de busca 
das Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e 
do Crescente Vermelho, as agências de busca 
nas delegações do CICV e a Agência Central 
de Busca do CICV - está bem posicionada para 
atender às necessidades das pessoas que não 
têm notícias das suas famílias.
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Ações concretAs
A Estratégia para Restabelecimento de Laços 
Familiares (RLF) é apoiada por um plano de ação 
que indica as medidas concretas a serem tomadas 
pelas Sociedades Nacionais. Concentra-se nas 
seguintes ações:
•	 compreender o que é RLF e as necessidades 

relacionadas de pessoas separadas e 
perdidas;

•	 fortalecer a apropriação do programa para as 
atividades de RLF;

•	 aumentar a visibilidade do programa RLF e 
melhorar o seu posicionamento;

•	 reforçar a capacidade e os serviços de RLF;
•	 melhorar a cooperação entre as Sociedades 

Nacionais e toda a Rede de Restabelecimento 
de Laços Familiares;

•	 coordenar de forma mais eficiente e 
consistente;
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•	 compreender e melhorar a coordenação 
com autoridades e outras organizações que 
também prestam serviços nessa área.



respostAs  
Aos desAFios
Durante muitos anos, o Movimento prestou 
serviços humanitários essenciais com o 
objetivo de restabelecer os laços familiares 
(RLF). Reuniu incontáveis famílias, organizou 
a troca de notícias entre familiares, encontrou 
indivíduos no mundo todo e cadastrou tanto 
crianças quanto adultos para evitar o seu 
desaparecimento. Em coordenação com 
autoridades nacionais, recolhe, gerencia 
e encaminha informações sobre pessoas 
falecidas e desaparecidas.

Hoje, o trabalho de RLF acontece em um 
contexto de muitas mudanças ao qual o 
Movimento deve responder e se adaptar. A 
natureza mutável dos conflitos armados e 
outros tipos de violência, o aumento no número 
de desastres naturais e causados pelo homem, 
deslocamentos e migrações em massa, além do 
surgimento de novas tecnologias tiveram um 
efeito na proposta adotada pelo Movimento 
nas suas atividades de RLF.

Para garantir que a Rede de Restabelecimento 
de Laços Familiares responda a estas mudanças, 
o Movimento desenvolveu uma estratégia para 
um período de dez anos que se baseia nos 
pontos fortes e conhecimento dos serviços de 
busca das Sociedades Nacionais individuais e 
na experiência e no saber do CICV.

A Federação Internacional também tem o 
compromisso de apoiar esta Rede integrando 
atividades de RLF na gestão de desastres e 
no desenvolvimento institucional geral das 
Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho.

“A cruz Vermelha foi muito 
importante ao ajudar a trazer de 
volta à vida alguém que eu achava 
que estava morto. Até o último dia 
da minha vida vou me lembrar do 
que a cruz Vermelha fez por mim...” 

beneficiário, edmonton, canadá
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oFerecimento de umA 
VAriedAde de serViços
O restabelecimento de laços familiares é um 
termo que abrange várias atividades, todas 
com o objetivo de aliviar a dor da separação 
entre entes queridos.

Estas compreendem:
• organizar a troca de notícias familiares;
• buscar indivíduos;
• fazer o cadastro e o acompanhamento 

de indivíduos para evitar o seu 
desaparecimento e permitir que as famílias 
sejam informadas sobre o seu paradeiro;

• reunir e repatriar famílias;
• coletar, gerenciar e divulgar informações 

sobre pessoas falecidas;
• promover e apoiar o estabelecimento de 

mecanismos para esclarecer a sorte das 
pessoas desaparecidas.

Os serviços de RLF exigem uma equipe 
comprometida e voluntários que recebem 
treinamento e coordenação apropriados. É 
essencial que as mesmas habilidades e posturas 
sejam adotadas por todo o Movimento, 
assim os serviços de RLF serão consistentes e 
eficientes no mundo todo.
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“perdi a minha esposa e os meus dois 
filhos há muito tempo. toda minha 
existência foi tomada pela tristeza, 
mas hoje eu recuperei a vida...  
não estou mais sozinho. estou com o 
meu irmão, pelo menos. É um sonho 
que se tornou realidade.”
  
salih Ashgar, darfur, sudão



FortAlecimento dA rede 
de restAbelecimento de 
lAços FAmiliAres
O Movimento estabeleceu um objetivo 
ambicioso para os serviços de RLF:
Sempre que as pessoas são separadas, ou não 
têm notícias, dos seus entes queridos como 
consequência de conflitos armados, outras 
situações de violência, desastres naturais ou 
outras situações que exijam uma resposta 
humanitária, o [...] Movimento responde de 
forma eficiente e efetiva mobilizando os seus 
recursos para restabelecer os laços familiares.

Para garantir que possa cumprir esse objetivo, o 
Movimento adotou uma Estratégia de RLF para 
um período de dez anos em 2007. A Estratégia 
propõe ações concretas para desenvolver 
capacidades e aumentar o nível de preparação. 
Procura elaborar uma postura consistente que 
visa melhorar o trabalho de RLF tanto no nível 
local como mundial.

A Estratégia de RLF cobre elementos cruciais 
como a necessidade de análise, recursos 
(humanos, técnicos e financeiros), comunicação, 
acessibilidade e propriedade dos serviços pelas 
Sociedades Nacionais individualmente e pelo 
Movimento como um todo.

Incentiva o Movimento a fazer o investimento 
necessário de longo prazo para garantir que a 
Rede de Restabelecimento de Laços Familiares 
seja robusta e satisfaça as necessidades 
dos indivíduos e populações envolvidas, 
melhorando o uso de habilidades e recursos.

“Achei que o meu irmão mais novo 
estava morto, mas graças à cruz 
Vermelha, agora posso abraçá-lo.” 

Adelina, Guatemala
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melhoriA  
do desempenho 
O objetivo maior da Estratégia de RLF é satisfazer 
as necessidades de indivíduos e populações 
inteiras da forma mais adequada, melhorando o 
desempenho da Rede de Restabelecimentos de 
Laços Familiares.

Há três objetivos principais na Estratégia:
1. melhorar a capacidade e o desempenho

 Isso exige compromissos de longo prazo 
para aprimorar e usar habilidades e recursos. 
Desenvolver capacidades exige metodologia 
coerente, mobilização eficiente de recursos 
humanos, treinamento e troca sistemática de 
informações para garantir que as melhores 
práticas sejam empregadas

 
2.  consolidar a cooperação e a coordenação 

dentro do movimento
 Aperfeiçoar a capacidade de responder 

rapidamente em emergências, aumentando 
a cooperação e a coordenação dentro do 
Movimento a cada instante e fortalecendo 
a interação com as autoridades e outras 
organizações é algo necessário para 
melhorar o desempenho em toda a Rede. 

3.  Fortalecer o apoio para restabelecer os 
laços familiares

 Para liderar na área da RLF, o Movimento deve 
posicionar o seu trabalho sobre uma base 
sólida, encorajar e motivar funcionários e 
voluntários a adotarem a sua visão e as suas 
práticas, e refinar a comunicação para assumir 
uma posição forte no setor humanitário.
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Alívio da dor
Todo mundo tem o direito de saber o que aconteceu com um parente 
desaparecido ou de se comunicar com familiares de quem foram separados. Como 
a única organização com uma Rede de Restabelecimento de Laços Familiares 
mundial, o Movimento está bem posicionado para ajudar famílias separadas. A 
implementação da Estratégia de RLF permitirá que o Movimento cumpra com as 
suas responsabilidades em relação a essas famílias e reduza o seu sofrimento.
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Comitê Internacional da Cruz Vermelha
19, avenue de la Paix
1202 Genebra, Suíça
T +41 22 734 60 01 F +41 22 733 20 57
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