RESTABELECIMENTO
DE LAÇOS
FAMILIARES

FOLHETO

AS FAMÍLIAS DEVEM PERMANECER UNIDAS

Acreditamos em um mundo onde todas as pessoas
possam manter os laços com os seus entes queridos
e sejam protegidas contra separações e desaparecimentos.

Em tempos de paz ou durante uma crise, faremos todo o possível para evitar que as
pessoas sejam separadas dos seus entes queridos ou desapareçam. Restauramos e
mantemos os laços familiares e a unidade familiar, esclarecemos a sorte e o paradeiro
dos desaparecidos e apoiamos as famílias deixadas para trás. Os familiares podem ser
separados ou desaparecer como consequência de conflitos, desastres, ao longo de uma
rota migratória ou durante outras situações que exijam uma resposta humanitária. Isto
pode gerar muitos anos de angústia e incerteza.

A Estratégia de Restabelecimento de Laços Familiares (RLF) do Movimento Internacional
da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho 2020-2025 tem como objetivos:
EVITAR a
separação de
famílias e o
desaparecimento
de pessoas,
mantendo os
laços familiares

Aumentar a
ACESSIBILIDADE
e a disponibilidade
dos serviços
de RLF

Melhorar o
oferecimento de
RESPOSTAS
às famílias

Prestar APOIO
personalizado
às famílias
de pessoas
desaparecidas
e famílias
separadas

por meio de um apelo para:
A participação de pessoas e comunidades afetadas no desenvolvimento dos serviços de RLF
Investimentos no fortalecimento da capacidade e da resposta à emergência da estratégia de RLF
A proteção de indivíduos por meio da proteção de dados pessoais
A promoção e a comunicação sistemática e direcionada das atividades de RLF
A mobilização e a parceria com outros atores
O foco nas necessidades de RLF dentro do contexto da migração

MANTEMOS AS FAMÍLIAS UNIDAS
Queremos garantir que as famílias fiquem juntas. Ajudamos a
proteger os laços familiares recuperando o contato entre os
seus membros ou reunindo-os com os entes queridos.
Entramos em cena quando os sistemas de comunicação
deixam de funcionar para dar aos familiares a chance de
retomarem o contato entre si.

PODEMOS SER CONTATADOS EM QUALQUER PARTE
Queremos que as famílias saibam que podemos ajudá-las.
Queremos que possam entrar em contato conosco de maneira
fácil e que se sintam seguras ao fazê-lo, onde quer que
estejam. Temos uma rede global de funcionários e voluntários
prontos para ajudar, e podemos ser contatados pessoalmente,
através de um site ou de uma linha direta. A nossa Rede de
Laços Familiares mantém uma presença física ao redor do
mundo e oferece ferramentas para que toda pessoa possa
acessar os nossos serviços, mesmo de forma remota.

OFERECEMOS RESPOSTAS
Tentamos informar as pessoas, o mais breve possível, sobre o
que aconteceu com os seus entes queridos. Nossos funcionários
e voluntários buscam os desaparecidos para oferecer respostas
às famílias. Prestamos apoio aos Estados para garantir que
cumpram com as suas obrigações de esclarecer a sorte e o
paradeiro das pessoas desaparecidas. Adaptamos a nossa busca
às circunstâncias e ao contexto de cada caso, prosseguindo
durante o tempo que for necessário. Asseguramos que a nossa
gestão de dados não coloque as pessoas em risco e protegemos
os dados pessoais de quem ajudamos.

ESCUTAMOS E PRESTAMOS APOIO
Ninguém deveria sofrer sozinho ou em silêncio. Enquanto
buscamos um desaparecido, apoiamos as famílias ao longo de
todo o processo. Estamos aqui para escutá-las e ajudá-las
com os desafios que enfrentam.

Ajudamos pessoas no mundo inteiro afetadas por conflitos armados
e outras situações de violência, fazendo todo o possível para proteger
a sua dignidade e aliviar o seu sofrimento, muitas vezes em parceria
com a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho. Também procuramos
evitar as dificuldades com a promoção e o fortalecimento do Direito
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Humanitário e a defesa dos princípios humanitários universais.

