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Introdução.  

 

 O presente trabalho, realizado no âmbito da disciplina de Asilo e Refugiados, 

versa sobre a Coreia do Norte. 

 A escolha do tema prendeu-se com três aspetos fundamentais: o meu 

interesse pela temática, já existente mesmo antes de todo o aparato mediático que 

este país tem vindo a ser alvo; a forma como este tão imperscrutável protagonista 

internacional se relaciona com as questões de asilo e refugiados, ainda que sejam 

divulgadas parcas histórias sobre o assunto; e finalmente, porque a temática 

possibilita uma certa quebra com o tipo de trabalhos que estamos habituados a fazer, 

não em termos de exigência e rigor, mas sim no que ao âmbito monopolizador do 

jurídico e do positivamente vigente concerne.  

 É inegável o apelo da Coreia do Norte, qual caixa de Schrödinger, na medida 

em que, o que se vai passando naquele pedaço circunscrito de terra passa, amiúde, 

despercebido do olhar Internacional. Seja pela sua peculiaridade ou excentricidades 

bélicas, a Coreia do Norte corporiza atualmente o último grande pequeno império do 

oriente, onde o desenvolvimento está ao alcance de um número restrito e o mundo 

exterior é retratado como um dos sete círculos do inferno de Dante. 

  Posto isto, tentaremos explorar os meandros deste tão misterioso país tendo 

em vista uma acomodação com o que foi lecionado durante o semestre e os 

elementos disponibilizados. Atendendo a que não há uma vasta gama de livros ou 

artigos históricos e científicos decidimo-nos por uma abordagem sui generis 

socorrendo-nos de todo o material possível e relevante para a análise, desde um livro 

de banda desenhada, até artigos de jornais. 

Não almejamos um tratamento exaustivo da questão, até porque não seria 

possível, tanto pela pequena percentagem de informação que atualmente existe como 

por razões de âmbito material de número de páginas ao nosso dispor.  

O presente trabalho está estruturado em quatro capítulos, sendo a abordagem 

escolhida de caráter indutivo, partindo de um olhar generalista sobre a Coreia do Norte 

e focando posteriormente na questão dos refugiados, mormente no que concerne à 

sua real situação, países de acolhimento e a inserção, ou não, social dos refugiados. 
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Capítulo I - O Último Pequeno Grande Império. 

 

1. O Passado Unificado e a Presença Nipónica. 

 

A Coreia do Norte, um pequeno país “à beira mar plantado” situa-se na Ásia, 

constituindo uma península, mais concretamente a este da China, ainda fazendo fronteira com a 

Rússia, encontrando do lado oposto do mar o Japão, tendo, claro está a sul a Coreia do Sul. 

Até ao séc. XIX o espaço geográfico atualmente composto pela Coreia do Norte e 

Coreia do Sul foi ocupado por diversos reinos e consequentes mudanças geopolíticas1/2, sendo 

que, já em 1592 o Japão viria a realizar a sua primeira investida neste país. Desde meados do 

séc. XIX, mais concretamente 1897 até inícios do séc. XX a Coreia foi governada pelo Império 

Coreano, enquanto nação unificada, tendo o seu jugo terminado em 1910, quando o Império do 

Japão conquista este país e procede à sua anexação como um protetorado, nunca mais as duas 

Coreias se iriam unificar. 

Em 1945, fruto dos bombardeamentos de Hiroxima e Nagasáqui, o Japão viria a render-

se na II Guerra Mundial, dando lugar a uma divisão territorial e ideológica entre as duas 

Coreias, no norte sentia-se a influência soviética, criando-se um comité provisório de cariz civil 

para a governar, encabeçado por Kim-Il-Sung, enquanto no sul o terreno ia sendo populado por 

forças americanas. A demarcação foi operada no conhecido paralelo 38, atualmente um área de 

forte presença militar.  

Uma breve nota impõe-se relativamente ao processo de formação da derrota do Japão e 

consequente criação da Coreia do Norte, vislumbrando já a manipulação Estadual operada. Em 

boa verdade, perante o olhar nebuloso dos cidadãos norte-coreanos, a história da separação é 

bem diferente. O papel dos Estados Unidos da América foi deixado de parte dando lugar a uma 

apologética criação hipotética de um papel determinante da Coreia na destruição do Japão, 

perpetuada no arco do triunfo norte-coreano3. 

                                                      
1 Não nos deteremos com uma exposição exaustiva da criação da Coreia enquanto nação autónoma desde 

a sua génese em 2333 a.C. até 1897, data da criação do Império Coreano. Optamos por assim o fazer por 

duas razões, estaríamos a fugir à temática que aqui nos trouxe e assim como olvidando o caráter 

instrumental desta secção como contextualizador de partes subsequentes do trabalho. 
2 Para um maior aprofundamento das questões históricas veja-se o site da Wikipedia  

http://en.wikipedia.org/wiki/North_Korea, ou o livro de José Luís Peixoto “Dentro do Segredo – Uma 

viagem na Coreia do Norte”, Quetzal, 5.ª ed., 2013, p. 25. 
3 Cfr. Delisle, Guy, Pyongyang – A Journey in North Korea, Dawn & Quarterly Books, Montreal, 2003, 

p.78. 
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Após a libertação das Coreias, foi tentada em 1948 a sua reunificação, tendo falhado no 

seu intento. As duas potências mundiais foram retirando as suas tropas do sul e do norte, algo 

que não passou despercebido a Kim-Il-Sung, que viu a Coreia do Sul cada vez mais 

enfraquecida. Dois anos depois, em 1950 iria ser iniciada, pela Coreia do Norte, a guerra pela 

reunificação. Conflito armado que se prolongou durante os 3 anos seguintes, sendo Pyongyang, 

a capital norte-coreana, bombardeada inúmeras vezes durante este período, dando lugar, no fim 

da guerra, a uma cidade completamente devastada. Viria então a ser criada, como que de raiz, 

uma nova Coreia do Norte pela mão do grande líder – Kim-Il-Sung. Sendo este trabalho 

direcionado para a temática de asilo e refugiados, terminando este introito histórico à nação que 

nos cabe tratar, procederemos agora a um olhar contemporâneo da Coreia do Norte. 

2. O Último Bastião Estalinista. 

 

A Coreia do Norte, construída à imagem de Kim-Il-sung cresceu, sob a ideologia e apoio 

soviético, ainda que Estaline não tenha cedido aos pedidos do líder norte-coreano aquando da 

guerra com a Coreia do Sul. Fruto disso e de forma a consagrar o seu poder e magnanimidade, 

foram criadas obras arquitetónicas procurando enaltecer os feitos do povo norte-coreano como 

também dos seus líderes4.  

O país vive de um mise-en-scènce social e político que é tentado perpassar aos turistas que 

nos últimos anos têm ido a este país, viagem só possível a partir da vizinha China. Os grandes 

monumentos graníticos e os eventos comunitários, as paradas militares sincronizadas e 

coreografadas até à exaustam dão lugar a uma realidade mais insólita. A Coreia do Norte 

encontra-se incapaz de uma distribuição cabal de eletricidade sendo que as pessoas mais idosas 

passam os seus últimos anos nos seus apartamentos porque se encontram fisicamente incapazes 

de sair; em contrapartida a eletricidade é focalizada num punhado de monumentos e edifícios 

afetos ao regime e envergando frases motivadoras ou imagens dos grandes líderes. Os serviços 

municipais de jardinagem e limpeza da cidade são mantidos por “voluntários” que grassam 

pelos jardins de Pyongyang, imaculados. 

A Coreia do Norte é um dos países mais adversos à influência estrangeira. Os turistas não 

podem levar obras literárias, na medida em que, consubstanciam objetos adversos ao regime; 

rádios é algo expressamente proibido, e os telemóveis não passam da fronteira, sendo entregues 

no final da viagem.  

                                                      
4 Exemplo paradigmático encontramos nas gigantescas estátuas de Kim-Il-Sung e Kim-Jong-Il, primeira 

paragem dos turistas aquando da sua chegada a este país. 
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De um prisma interno, a música e programas televisivos são regulados pelo governo, o 

único cinema existente passa filmes enaltecendo a grande República Democrática da Coreia, 

assim como as óperas descrevendo feitos militares. Os homens assumem uma aparência 

homogénea envergando vestes escuras idênticas, enquanto as mulheres, como José Luís Peixoto 

refere, assemelham-se a túlipas, fruto dos seus vestidos bicolores cintados, o que num país onde 

o cinzento do granito impera não deixa de ser um paradoxo de salientar.  

O aparelho estadual controla também as informações que passam para o exterior 

proveniente dos turistas. Toda a estadia é meticulosa e rotineiramente preparada. Há apenas três 

hotéis em Pyongyang, sendo os únicos sítios onde há entretenimento, entenda-se cafés ou 

discotecas, sendo aí que turistas e membros das ONG’s se encontram. As fotografias são 

cuidadosamente controladas por guardas fronteiriços. 

Assiste-se a um culto da personalidade dos líderes (algo inerente a qualquer estado 

totalitário) norte coreanos, Kim-Il-Sung, Kim-Jong-Il e Kim-Jon-Un. Podem ser encontrados 

quadros dos dois primeiros em todos os edifícios e habitações, sendo proibido afixar nessa 

parede (mesmo nas habitações privadas). Os habitantes envergam um de dois crachás com os 

bustos dos dois anteriores líderes, não sendo um acessório ao alcance dos estrangeiros.  

A clausura nacional controlada pelo Estado e a propaganda apologética das grandes figuras 

do Estado, aliada ao desconhecimento extrafronteiras5 e manipulação mediática, transformaram 

a Coreia do Norte atual num sítio onde os seus habitantes apoiam fervorosamente as políticas 

nacionais, há exceção de alguns como infra verificaremos.  

Ainda que se veja este país como uma excentricidade política nas mãos de uma “dinastia 

comunista”6 familiar, não podemos descurar que o seu desenvolvimento e prosperidade (seleta 

onde parte da população morre à fome) não foi um simples acaso. Após a cisão, a Rússia e a 

China apoiaram economicamente a ascensão da Coreia do Norte, como resultado, esta nação 

sustentou a sua economia em ajuda externa de países circunscritos na órbita soviética. No início 

dos anos 90, em virtude da guerra fria e das consequentes mudanças políticas e económicas, a 

Rússia e a China centraram-se no modelo económico americano, ainda que com certas 

inflexões, e a Coreia do Norte tornou-se um aliado insustentável. Como resultado previsível, a 

economia norte-coreana colapsou, o que serviria de preludia para a abertura internacional deste 

país a partir de 1995 buscando ajuda estrangeira e a intervenções de ONG’s.  

                                                      
5 Ainda assim note-se que determinados norte-coreanos podem sair do país em trabalho, nomeadamente 

com direção à China, contudo somente os trabalhadores casados e com filhos é que o podem fazer. 
6 Delisle, Guy, ob. cit., p.36. 
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O colapso económico, a par de outras situações paralelas na europa soviética do leste, 

estenderam-se ao sector primário, onde as terras eram controladas pelo Estado e a sua 

exploração se tornou insustentável7.  

Capítulo II – Os Refugiados Norte Coreanos. 

 

1. Aproximação ao Conceito de Refugiado. 

 

Antes porém de nos debruçarmos sobre os refugiados norte coreanos, cabe-nos uma breve 

referência ao conceito de refugiado tendo em vista uma mais cabal contextualização dos tipos de 

refugiados que abordaremos e dos requisitos inerentes a essa qualidade.  

O conceito de refugiado encontra-se plasmado na Convenção de Genebra de 1951 

(doravante CG de 1951) no artigo 1.º, e no Protocolo de Nova Iorque por remissão para aquele 

diploma legal, mais concretamente no artigo 1.º. 

Concretizando, para efeitos de aplicação da CG de 1951, atendendo ao parágrafo 2.º, da 

Secção A do artigo 1.º, refugiado por ser “… qualquer pessoa que, receando com razão, ser 

perseguida em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou 

das suas opiniões políticas, se encontra fora do país de que tem nacionalidade e, em virtude 

daquele receio, não possa, ou não queira pedir a proteção daquele país…”, atente-se ainda que 

qualquer uma destas características podem ser putativas, ou seja, imputadas sem qualquer 

fundamento fática à pessoa perseguida. 

No que aos refugiados norte coreanos concerne relevam para efeitos expositivos os 

elementos fundamentais do receio fundado, da perseguição (ainda que posterior como veremos), 

as opiniões políticas, encontrar-se fora do país8 e não querer ou não poder pedir proteção ao seu 

país de origem, tanto mais quando é o seu país de origem que os persegue. 

O receio fundado é constituído por dois elementos, um de âmbito subjetivo remetendo para 

a existência de um motivo relevante. Atendendo à vertente subjetiva deste elemento, as 

declarações do interessado assumem um papel preponderante. Porém é necessário atentar 

também ao elemento objetivo do receio fundado, ou seja, a situação fática que lhe subjaz, o que 

ficará em grande parte a cargo do país que recebe o pedido de ajuda de investigar, não podendo 

                                                      
7 Para mais desenvolvimentos sobre o colapso económico da Coreia do Norte veja-se, entre outro, 

Lankov, Andrei, Real North Korea – Life and Politics in the Failed Stalinist Utopia, kindle edition, pp.75-

82. 
8 Amiúde na China ou na Coreia do Sul. 
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olvidar que se trata de pessoas, a mais das vezes, debilitadas e receosas, onde os seus discursos 

e alegações nem sempre primam pela coerência9. 

A perseguição, tal como o receio fundado incorpora elementos subjetivos e objetivos, tanto 

mais que não existe uma definição unívoca do conceito, ainda que o artigo 33.º número 1 da CG 

de 1951 proceda a uma aproximação ao conceito apontando para a ameaça à vida ou liberdade. 

Ainda assim não podemos descurar a importância das vivências pessoais do interessado e da 

forma como as interpretam, sendo necessário moldar o conceito ao caso concreto (elemento 

subjetivo)10. Este elemento envergará uma relevância incontornável na sua vertente posterior, ou 

seja no que aos refugiados sur place respeita.  

Os restantes elementos supra referidos não carecem de uma abordagem inicial sendo o seu 

escopo e ratio claros, assim como ao longo da exposição será percetível, atendendo às 

circunstâncias referenciadas o seu preenchimento, não sendo necessário agora relegar a sua 

definição ao etéreo lugar das situações hipotéticas. 

2. Os Refugiados Norte Coreanos. 

 

Em momento anterior referimo-nos à degradação económica de um pais que se sustentava 

com ajuda externa, como tal, o colapso económico em finais dos anos 80 e início dos anos 90 

gerou as primeiras vagas de norte coreanos a fugir clandestinamente do seu país, se os podemos 

classificar como refugiados ou não, iremos descortinar em seguida.

 

Gráfico 1 – Número de norte-coreanos que saíram do país clandestinamente nas últimas duas 
décadas. 

                                                      
9 Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Manual de Procedimento e Critérios a 

Aplicar para Determinar o Estatuto de Refugiado – de acordo com a Convenção de 1951 e o Protocolo de 

1967 relativos ao Estatuto de Refugiados, Genebra, Janeiro 1992, pp.11-14. 
10 Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ob. cit., p.15. 
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Posto isto, esta secção irá prender-se com os conceitos prementes concernentes aos 

refugiados (lato sensus como se verá em seguida devido às causas económicas) norte coreanos, 

sendo eles: as migrações económicas, os refugiados sur place e finalmente os meios de 

perseguição. 

 A Desresponsabilização Chinesa – as “migrações económicas”.  

Decidimos centrar a explanação no país de destino em questão na medida em que, recebe a 

maior parte dos refugiados norte-coreanos, como país de destino ou meramente transitório, 

sendo que abordaremos a questão da perspetiva da Coreia do Sul em momento oportuno. A 

importância da China enquanto país de acolhimento deve-se essencialmente a questões 

materiais de proximidade geográfica, não sendo portanto de estranhar que os 

refugiados/migrantes económicos norte-coreanos acedam ao país pela fronteira do nordeste, 

como aqui se deixa claro nesta imagem. 

               

Fig. 1 – Fronteira entre a China e a Coreia do Norte. 

Com os anos 90 e a diminuição acentuada dos apoios externos a Coreia do Norte mergulhou 

num período conformado pela fome. O modelo económico soviético de autossuficiência havia 

falhado num país que nunca possuiu bons solos e sempre adotou uma feição industrial 

fortemente sustentada na utilização de fertilizantes. Em 1995 e 1996 o país viria a ser assolado 
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por cheias11, agudizando o panorama nacional e levando ao racionamento e maior escassez de 

alimentos12. 

Em 1995 a Coreia do Norte é alvo de ajuda externa, abrem-se brechas na cidadela 

comunista, e algumas ONG’s entram no país. Desde logo o trabalho destas organizações foi 

dificultado pela estrutura de racionamento desenvolvida pelo governo norte coreano por classes, 

havendo dois grupos determinantes – a população tida como útil e a população impura. 

No primeiro grupo inscrevem-se, de forma decrescente de importância, as personalidades do 

regime, os filhos de mártires de guerra, e determinados cidadãos. Estas pessoas têm direito tanto 

a uma maior distribuição de alimentos, como também, acesso às melhores escolas e sítios para 

viver, assim como oportunidades de emprego. Por seu turno, no segundo grupo encontramos os 

tidos como desleais ao governo, p. ex. familiares de norte coreanos que auxiliaram o Japão, 

donos de propriedades (o que em boa verdade é um contrassenso quando membros do partido 

construíram fortunas a vender partes das indústrias sitas nas suas propriedades), e uma 

amálgama invisível de cidadãos a que a mão alimentadora do Estado não chega13.  De forma a 

sistematizar, optamos por colocar uma ilustração do livro de Guy Delisle que ilustra de forma 

cabal o acabado de abordar. 

 

Fig. 2 – Ilustração do racionamento de alimentos. 

A classe a que se pertence apresenta-se como uma característica virtualmente imutável 

atendendo a que remete para o contexto familiar. 

                                                      
11 Não abordaremos a questão dos refugiados ambientais, não por falta de interesse do tema, mas sim 

porque atualmente a problemática não ganha especial relevância, servindo outrossim como uma das 

causas para a atual situação económica do país. 
12 Haggard, Stephen, Noland, Marcus, Hunger and Human Rights – The politics of famine in North 

Korea, U.S. Committee for Human Rights in North Korea, 2005, pp.14-15. 
13 Haggard, Stephen, Noland, Marcus, The North Korean Refugee Crisis: human Rights and International 

Response, U.S. Committee for Human Rights in North Korea, 2006, p.16. 
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Em 2005 estimava-se que 2,6 milhões de norte-coreanos (sensivelmente 10% da população) 

haviam morrido devido à escassez de alimentos e ao mau direcionamento da ajuda existente. 

Atente-se que se fala aqui de estimativas realizadas por ONG’s ou investigadores em nome 

próprio, na medida em que o Estado norte-coreano nunca divulgou os números reais desta 

catástrofe14. 

Aqui chegados e tendo em devida conta que o que incentiva os norte coreanos a sair do seu 

país são as más condições económicas, dito sem mais, trata-se de migrações económicas, o que 

neste caso em particular da Coreia do Norte mais não é do que uma das faces da mesma moeda, 

como iremos ver, no que concerne ao refugiados sur place mais adiante. 

Entende-se por migrante económico, alguém que sai do seu país de origem procurando 

melhores condições de vida, podendo essa migração ser voluntária ou forçada consoante o 

elemento volitivo que lhe subjaz.  

No caso norte-coreano assistimos a uma emigração económica forçada, centrando-se o fator 

push na fome. No que aos fatores pull concerne a questão já se torna menos clara. Como se 

deixou expresso, o contacto com o exterior é coartado pelo Estado, a informação que perpassa 

pelos media é manipulada e os acontecimentos atuais, em maior ou menor medida redundam 

num enaltecimento da grande nação da Coreia do Norte, ainda que se tenha assistido 

ultimamente a uma maior tomada de conhecimento, por parte do povo norte-coreano 

relativamente, à real situação do mundo15. Posto isto, os fatores push cingem-se a rumores, à 

informação transmitida de boca-em-boa, ou se almejarmos uma definição mais jurídica, cum 

granus salus, o que em processo penal é apelidado de depoimento indireto16/17. 

Em suma, e concretizando, aquando da sua saída do país, os norte-coreanos procuram uma 

situação económica melhor e são compelidos a deixar o seu país devido à escassez de alimentos 

e economia moribunda, num país, que paradoxalmente detém o 4.º maior exército do mundo.  

As tendências mundiais dos migrantes económicos encontram expressão nos migrantes 

norte-coreanos, nos últimos anos tem-se assistido à feminização dos migrantes norte-coreanos. 

O que levanta novos problemas, que não nos cabem aqui retratar, contudo convém realçar que 

as mulheres norte-coreanas que conseguem atravessar a fronteira deparam-se com perigos 

                                                      
14 Cfr. Haggard, Stephen, et al. Hunger and…, p.18. 
15 Para mais desenvolvimentos veja-se a crónica de Andrei Lankov no jornal The Guardian 

http://www.theguardian.com/world/2013/apr/16/north-korea-threats-domestic-discontent. 
16 Cfr. Artigo 129.º do Código de Processo Penal. 
17 Veja-se Haggard, Stephen, et al., The North Korean Refugee…, p.20. 
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acrescidos, tais como tráfico de mulheres ou a casamentos forçados, visto que em certas partes 

mais rurais da China, em virtude da política do filho único há cada vez menos mulheres18. 

Esta é a situação apresentada pela China quando toca a cidadãos norte-coreanos de forma a 

repatria-los para a Coreia do Norte. 

Contudo, esta posição da China, prima facie condenável, carece de maiores 

esclarecimentos, os quais serão agora expostos. 

A desconsideração da qualidade de refugiado por parte das autoridades chinesas, 

classificando os norte-coreanos como migrantes económicos não é despicienda de efeitos 

jurídicos relevantes. Desde logo os migrantes económicos não se inserem na qualidade de 

refugiados, exposta supra. Desta perspetiva, o repatriamento mais não é do que um direito que 

assiste a um país de reenviar os emigrantes ilegais para o seu país de origem, contudo o que 

realmente está a ser operado pela China é uma violação da proibição do nonrefoulement 

ancorada na premissa de que se trata de meros emigrantes. 

Esta proibição tem a sua consagração legal no artigo 33.º da CG de 1951, diploma ratificado 

(juntamente com o Protocolo de Nova Iorque) pela China em 1982 , segundo este preceito, no 

seu número 1, “Nenhum dos Estados contratantes expulsará ou repelirá um refugiado, seja de 

que maneira for, para as fronteiras dos territórios onde a sua vida ou a sua liberdade sejam 

ameaçadas em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou 

opiniões políticas.”. Segundo este princípio, os Estados signatários estão proibidos de expulsar 

um refugiado para onde a sua liberdade e vida esteja em risco de ser lesada. Em boa verdade, 

mesmo quando se trata de Estados que não sejam signatários, esta imposição será de lhes 

aplicar, sendo de considerar uma norma jus cogens19. Ainda que um Estado não esteja obrigado 

a conceder asilo, não significa que tenha a faculdade de rejeitar a entrada no seu território e 

proceder ao seu repatriamento, deverá, isso sim, adotar as medidas necessários para atender às 

necessidades do interessado, o que poderá passar pela aplicação da proteção temporária. 

Aqui chegados a atuação da China perante os norte-coreanos é claramente no sentido de 

evitar a assunção de uma violação da CG de 1951, não será despiciendo atentar também para o 

acordo celebrado entre a China e a Coreia do Norte em 1986, o Protocolo de Cooperação Mútua 

para a Manutenção da Segurança Nacional e Ordem Social nas Áreas Fronteiriças. No artigo 4.º 

deste protocolo ambas as nações se comprometem a combater a transposição ilegal fronteiriça. 

Não deixará de ser insólito a China ter ratificado este protocolo sem reservas, mormente face a 

este artigo, a não ser para se desresponsabilizar perante a comunidade internacional de zelar 

                                                      
18 Para um maior aprofundamento do tema veja-se Haggard et al., ob. cit., p.23. 
19 Neste sentido e para mais desenvolvimentos, veja-se, Constantino Gonçalves, Maria, O Princípio do 

Nonrefoulement, ULDF, 2008, pp.5-7 e p.15. 
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pelos refugiados norte-coreanos, caso contrário é-nos alheio o carater de beneficio bilateral 

desta cláusula, a não ser, claro está, que haja um número assinalável de cidadãos chineses que 

clandestinamente atravessem a fronteira para ir admirar, fervorosamente, as kimjonguílias20 em 

flor.  

O grande problema com esta construção fabulada é que a China, conscientemente, ignora as 

repercussões que a saída ilegal da Coreia do Norte carrega, ou seja e primando pela 

objetividade, ao saírem ilegalmente da Coreia do Norte os foragidos estarão automaticamente a 

violar legislação penal que tem como cominação a enclausura num dos campos de trabalho do 

país ou até a morte.  

O que com isto queremos significar, é que após a saída ilegal do país, os norte-coreanos se 

regressarem tornar-se-ão invariavelmente alvos de perseguição por parte do regime norte-

coreano, perseguição essa encapotada de jurisdição legítima, tornando estas pessoas em 

refugiados sur place, algo que a China recusa reconhecer. 

Ainda assim ressalva-se o papel do ACNUR face a esta situação, sendo esta organização 

que em primeira linha contacta com os refugiados oriundos dos mais diversos quadrantes do 

globo com destino à China, vê a sua atuação barrada no que concerne aos norte-coreanos, não 

lhes sendo sequer possível o contacto com os mesmos. Com o argumento de que se trata de 

migrantes económicos o acesso aos norte-coreanos pelo ACNUR e outras ONG’s tendente a um 

processo de apoio e atribuição da condição de refugiado é logo à partida impossibilitado21 

quando estas organizações nem acesso à fronteira chinesa-norte-coreana têm acesso. 

Em 1999 o ACNUR, após auxiliar interessados norte-coreanos na qualidade de refugiados, 

foi repreendido pelo governo Chines. Poderemos extrapolar que uma atuação mais incisiva por 

parte do ACNUR de forma a pressionar a China a reconhecer a real situação que tem em mãos 

seria o melhor caminho de ação. Porém, e atendendo à realidade fatual e conduta deste país, 

uma atuação “musculada” (no sentido de imposição de condutas) por parte do ACNUR poderia 

levar, muito simplesmente, ao retraimento das políticas chinesas perante os refugiados e criar 

uma atmosfera de animosidade perante o ACNUR, ONG’s e até futuros refugiados, que não 

seria nem proveitosa, nem tão pouco controlável pelo ACNUR. 

Aqui chegados cabe-nos então abordar a questão dos refugiados sur place e da perseguição 

que são alvo. 

                                                      
20 Flor norte-coreana, apelidade por referência a Kim-Jong-Il, existe ainda a kimsunguília. 
21 Haggard, Sthephen, ob. cit., pp.37-40. 
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Os Refugiados Sur Place – uma visita aos campos de trabalho. 

Antes porém de passarmos à análise do caso concreto, impõem-se uma breve definição do 

conceito de refugiado sur place, ainda que será de fácil vislumbre atendendo às aproximações 

ao conceito que temos vindo a realizar. 

Trata-se de refugiados que quando deixaram o seu país ainda não o eram, em regra porque, 

o elemento do receio fundado ainda não se verificava. Atendendo ao caso concreto, e 

preenchendo este conceito, referimo-nos a norte-coreanos que quando saíram do seu país não 

eram perseguidos pelo governo norte-coreano, nem tão pouco se verificava o receio de 

perseguição, contudo isso tornou-se uma realidade a partir do momento em que saíram 

ilegalmente do país e chegaram a território chinês. 

A saída ilegal da Coreia do Norte consubstancia um crime capital, podendo haver 

circunstâncias agravantes como condutas pró-ativas de cariz político no país de destino. 

Invariavelmente a saída do país comporta, no mínimo uma pena de 2 anos nas instituições de 

reforma que se encontram no norte do país, podendo nos casos mais graves redundar na morte 

do desertor. Duas notas quanto ao que se deixou dito: a saída do país automaticamente rotula 

quem o fez como desertor atuando contra o Estado; as instituições de reforma mais não são que 

estruturas ao estilo GULAG soviético nas áreas mais inóspitas da nação. 

Iremos agora prender-nos com uma aproximação à realidade destes campos de trabalho de 

forma a ilustrar a nossa posição, no sentido de se verificar a existência de um receio fundado, 

abordando posteriormente a perseguição e os seus meios. 

Um dos campos mais conhecido e analisado internacionalmente é o campo 22, encerrado 

recentemente, expecta-se que existam aproximadamente uma dezena de campos de trabalho 

forçado. O campo 22 é uma estrutura massiva com 50 km de comprimento e 40 km de largura22. 

As principais atividades nos campos de trabalho centram-se na extração de minério, mormente 

carvão, e agricultura.   

Ainda que a Coreia do Norte recorra a molduras penais como o nosso sistema jurídico-

penal, muitos dos norte-coreanos que são enviados para este campos não têm direito a um 

julgamento justo, em boa verdade, alguns deles nem a um julgamento têm direito, numa justiça 

direta um pouco à imagem dos tribunais populares da Revolução Francesa. Como tal, não raras 

vezes, a permanência nestes campos prolonga-se por hiatos assinaláveis, por vezes dezenas de 

anos, outras até à morte. Não é inédito alguns campos ter no seu interior verdadeiras cidades, de 

forma a proporcionar, aos filhos dos desertores, algum tipo de educação através da construção 

                                                      
22 Hawk, David, North Korea’s Hidden Gulag: Interpreting Reports of Changes in the Prison Camps, 

HRNK, 2013, p.16. 
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de escolas, como p. ex. no campo n.º 1823, porém não nos deixemos iludir pela crueldade e 

atentados aos Direitos Humanos que ocorrem nestes locais. 

A melhor forma de retratarmos esta realidade será recorrendo ao testemunho de Shin24, um 

norte-coreano que nasceu num desses campo de trabalho e passados mais de 20 anos depois 

conseguiu escapar, tendo sido posteriormente sujeito a inúmeros testes de polígrafo para atestar 

a veracidade da sua história. 

Shin nasceu em pleno campo n.º 14, como muitas outras destas infraestruturas os atos de 

tortura, execuções sumárias e violações das mulheres eram comuns. Quando ainda era uma 

criança, apercebendo-se de que a Mãe falava com o seu irmão sobre um possível plano de fuga, 

delatou a progenitora sem quaisquer remorsos, o que invariavelmente culminou na execução da 

Mãe e irmão de Shin, acreditando ele que se não o tivesse feito toda a família morreria. 

 Um outro sobrevivente de um destes campos relata que as situações de fome eram tão 

extremas que as mulheres grávidas, se os oficiais encarregues pela gestão e administração dos 

campos não as fizessem abortar ou as matassem, e que conseguissem levar a bom termo a 

gravidez teriam de se alimentar de ratos que calcorreavam os campos, dando os fetos das 

ratazanas caçadas aos recém-nascidos. Atente-se que, ainda que a temática deste trabalho se 

centre nos refugiados e o que leva à sua qualificação como tal, não podemos conseguimos, nem 

tao pouco o pretendemos, ficar indiferentes a este tipo de atropelos aos mais Direitos 

Fundamentais.  

Se o receio de um foragido norte-coreano ser enviado para um destes campos por ter 

atravessado a fronteira ilegalmente ser uma realidade quase inabalável, algo que uma vez mais 

não é reconhecido pela China, as consequências agudizam-se, na medida em que, desde Kim-Il-

Sung vigora uma política designada de “três gerações, culpa por associação”. Em termos 

sucintos, esta política de detenção implica que a deslealdade de um membro extravasa para as 

gerações próximas, sejam pais, avós ou filhos25, em última ratio, o que é pretendido pelo 

governo norte-coreano é o extermínio das famílias de desertores, como aliás o refere Shin ao 

afirmar que as possibilidades de o seu pai se manter vivo após a sua fuga não chegariam a 1%. 

A mortalidade nestes campos deve-se a uma pluralidade de fatores, como tal atenderemos 

aos mais relevantes. Desde logo e como já se deixou perceber a fome desempenha um papel 

determinante na morte dos cativos, sendo a má-nutrição uma constante; aliada à fraqueza física 

                                                      
23 Hawk, David, ob. cit., p.25. 
24 A história de vida de Shin foi retirada de uma notícia encontrada no jornal The Guardinao online de 19 

de Setembro de 2013. 
25 Hawk, David, ob. cit., p.35. 
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encontramos as más condições laborais e intensivo trabalho manual, como David Hawk26 o 

refere, seria demasiado até para alguém saudável; como consequência de todas estas variáveis 

os acidentes de trabalho multiplicam-se, seja nas minas ou no corte de madeira. 

Aqui chegados resta-nos analisar, ainda que brevemente os meios persecutórios à disposição 

do governo norte-coreano, uma vez mais para sustentar a premissa que o regresso à pátria por 

parte dos norte-coreanos é uma sentença, no mínimo, de trabalho penoso com poucas 

possibilidades de sobrevivência, tentada legitimar pela sua consagração enquanto lei penal, 

ainda que atente contra os diplomas internacionais em matéria de Direitos Humanos, que a 

Coreia do Norte ratificou. 

Os Meios Persecutórios e as Migrações Delatórias.  

O aspeto curioso para que Guy Delisle chama à atenção, e que damos aqui reproduzido, 

prende-se com as migrações internas que se verificam na Coreia do Norte, devem-se, numa 

percentagem que avulta aos 50% a cidadãos delatores que pelos seus feitos contra outros 

cidadãos norte-coreanos, mesmo que se deva única e exclusivamente a alguém que seja 

proprietário de um rádio que tenha mais do que as estações do regime, encontraram a sua 

chance e gratificação bastante para se relocalizarem na capital. 

 

Fig. 3 – O sistema de delatores como meio de promoção social. 

 A entidade estatal responsável pela apreensão de norte-coreanos adversos ao regime, 

onde se inserem os desertores, é o Departamento de Segurança do Estado (DSE), que funciona 

como uma polícia secreta. Mais que um órgão policial, é uma instituição composta por mais de 

50.000 elementos27. Dos vinte departamentos que compõem o DSE, é o departamento de 

segurança fronteiriço que tem como prerrogativa o controlo das entradas e saídas ilegais do país, 

procedendo à apreensão e captura de desertores, cooperando numa relação funcional estreita 

com a entidade competente chinesa para o controlo fronteiriço. 

                                                      
26 Hawk, David, ob. cit., p.36. 
27 Gause, Ken E., Coercion, Control, Surveillance, and Punishment – Examination of the North Korean 

Police State, Committee for Human Rights in North Korea, 2012, p.17. 
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Ainda que o DSE, numa metáfora pinturesca e recorrendo à mitológica criatura composta 

por uma cabeça e corpo de leão, cauda de cobra e uma cabeça de bode no seu dorso – a quimera, 

não subsiste e opera, somente, na estreita legalidade dos poderes que lhe foram conferidos, em 

boa verdade uma parte substancial da sua atuação e controlo de cidadãos, assim como 

monitorização é deixada a cargo das duas outras cabeças, falamos agora de associações de 

moradores (in-min-ban) e de grupos de civis ad-hoc28.  

O controlo levado a cabo pelo DSE é constante, assente numa estrutura piramidal no que 

aos informadores respeita, as rusgas rotineiras são recorrentes. Quando um desertor político é 

apreendido, nos quais inserimos os foragidos ilegais porque o seu comportamento é interpretado 

como um atentado ao país e portadores de ideologias políticas adversas, o DSE procede ao seu 

interrogatório que poderá durar até 10 dias. Convenientemente, se o departamento de ação 

judicial achar necessário pode estender o prazo. Tratando-se de criminosos políticos, não têm 

direito a um julgamento sendo enviados para os campos de trabalho. 

Quando um norte-coreano é detido a atravessar ilegalmente a fronteira com a China é 

entregue à DSE para interrogatório, que em média dura entre uma a duas semanas, incidindo nas 

seguintes questões: os antecedentes e profissão do suspeito; qual a rota que utilizou para 

alcançar a China, e se foi auxiliado; como é que esperava sobreviver na China; se teve contato 

com sul-coreanos enquanto estava na China; se foi exposto aos media internacionais, enquanto 

se encontrava na China29. 

Capítulo III – A Periclitante Luz da Liberdade – obstáculos à 

inserção social e o caso concreto da Coreia do Sul. 

 

Como já se deixou antever, os principais países de destino dos norte-coreanos em fuga são a 

China e a Coreia do Sul, sendo que o périplo até este último, amiúde demonstra-se árduo e 

capaz de implicar a travessia de outros países asiáticos, como p. ex. a Mongólia ou o Vietname. 

Aquando da sua chegada a solo Chinês, os refugiados/migrantes norte-coreanos 

demonstram, não raras vezes, sintomas idênticos aos do stress pós-traumático, fruto das 

experiências passadas, observação das atrocidades perpetradas pelas autoridades norte-coreanas 

e do receio inerente à própria fuga. 

                                                      
28 Para maiores desenvolvimentos veja-se, Gause, Ken E., ob. cit., pp.42-52. 
29 Cfr. Gause, Ken E., ob. cit., pp.61-62. 
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Tabela 1 – Países de preferência dos norte-coreanos aquando da sua saída ilegal. 

Os entraves linguísticos, o violento embate com uma realidade que sempre lhes foi 

escondida e a falta de aptidões redundam na incapacidade de arranjar ou manter qualquer 

trabalho. Como resultado duas situações, tendencialmente, ocorrem, ou os norte-coreanos são 

postos a exercer profissões com salários irrisórios que, amiúde, não compensaram os riscos das 

mesmas, ou então vivem à custa de ajudas monetárias dos nacionais. 

Como já referido a situação das mulheres refugiadas é diferente e mais preocupante, ainda 

que os seus salários, comparativamente, sejam mais elevados, a maioria dos casos deve-se à sua 

inserção no mercado do trabalho sexual30. 

1. A Coreia do Sul. 

 

O principal objetivo da maioria dos norte-coreanos é alcançar a Coreia do Sul, perspetivada 

como um El dorado de oportunidades, o que nem sempre se verifica. 

Os cidadãos norte-coreanos que chegam à Coreia do Sul têm desde logo o direito à 

cidadania sul-coreana, em boa verdade este país ainda hoje advoga a reunificação. Aquando da 

sua chegada a este país, os norte-coreanos são ilegíveis para usufruir de certas ajudas 

pecuniárias atribuídas pelo governo sul-coreano. Têm direito a um subsídio para a instalação, 

que usualmente redunda nos 9 mil dólares, sendo entregue de forma faseada; um subsídio 

direcionado para a educação destes novos cidadão, que tem como base os 1.800 dólares; e 

finalmente um terceiro subsídio reservado a figuras ilustres ou de patente militar elevada do 

exército norte-coreano. 

O Estado sul-coreano oferece ainda aulas direcionadas para uma mais cabal inserção no 

mundo capitalista aos norte-coreanos (centros educativos apelidados de hanawon). Durante este 

                                                      
30 Haggard, Stephen, ob. cit., pp.19-23.  



21 

 

período é-lhes apresentado a cultura sul-coreana, assim como os prepara para a realização de 

atividades mais práticas, como operar computadores, cozinhar, aprender a conduzir, usar um 

telemóvel, como se movimentar na rede de metro, como efetuar compras no supermercado, 

havendo ainda lugar a uma educação de cariz religioso31.  

Não obstante, após esta primeira diligente receção os norte-coreanos são alocados nas suas 

novas habitações e libertados à sua sorte neste novo país que também é seu.  

Ainda que haja histórias de sucesso, estas são esporádicas e individualizáveis, não raras 

vezes, subsumem-se a personalidades do regime norte-coreano que desempenhavam funções 

artísticas ou até culinários, o mesmo não acontece aos cidadãos comuns que encontram um 

panorama bem menos favorável. 

Antes porém de atendermos a essas dificuldades, apenas uma breve nota relativamente à 

situação da Coreia do Sul face a esta vaga, recente, de emigrantes. Ainda que a Coreia do Sul 

perpetue a imagem de uma Coreia reunificada, e por isso proponha-se prontamente a receber os 

desertores no seu país, não é indiferente à, não tão longínqua, reunificação da RDA e da RFA e 

da crise económica que se lhe seguiu fruto da integração de um país falido. 

Relativamente aos obstáculos mais comummente referenciados pelos norte-coreanos 

residentes na Coreia do Sul encontramos, novamente, a falta de acesso a postos de trabalho, 

dominados pela existência de lobbys internos que dão primazia aos seus nacionais; os problemas 

de saúde relacionados/fruto da má-nutrição e trauma psicológico; e ainda que, prima facie, 

pareça de difícil compreensão, problemas linguísticos. 

A barreira linguística é consequência da colisão dos norte-coreanos com o mundo 

globalizado ao qual eram alheios. Ainda que o idioma seja idêntico em ambas as Coreias, 

devido à abertura da Coreia do Sul, não raras vezes, são utilizados estrangeirismos, tanto na 

oralidade como na escrita, desde a inserção de caracteres chineses ao recurso a palavras anglo-

saxónicas32. 

Em suma, uma percentagem assinalável de norte-coreanos vive atualmente na Coreia do Sul 

em plena pobreza, o que, espantosamente, ainda assim vivem numa situação melhor do que a 

que tinham na Coreia do Norte. Os que não se conseguem adaptar ou definham 

economicamente podem enveredar por vidas ligadas ao crime, como tem crescentemente vindo 

a suceder, outros optam por retornar à Coreia do Norte, suportando os riscos inerentes a tal 

decisão. 

                                                      
31 Haggard, Stephen, ob. cit., pp.60-61. 
32 Haggard, Stephen, ob. cit., p.64. 
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Capítulo IV - Os Espectros de Pyongyang – nota conclusiva. 

 

 Não é difícil deixar-nos embrenhar na construção megalómana que é a Coreia do Norte. 

Num mundo cada vez mais globalizado encontramos um pequeno país governado por um 

pequeno tirano esmiuçando até à última centelha o seu pequeno poder. Não raras vezes vemos a 

Coreia do Norte como um pária no grande palco internacional, um fóssil soviético que não se 

moldou ao passar dos tempos, onde as novas tecnologias teimam em não entrar e onde os líderes 

são tratados como deuses na terra. 

Porém, por detrás desta encenação existe uma realidade incontornável que os media 

teimam em ignorar. Os atropelos aos Direitos Humanos são relegados para segundo plano 

quando confrontados com as excentricidades dos antigos e novo líder. A Coreia do Norte vive 

uma fome persistente desde 1990 que só se tem vindo a agudizar, os campos de trabalho ainda 

que alguns tenham sido encerrados ninguém sabe ao certo o que aconteceu aos prisioneiros 

desses campos.  

 As idiossincrasias do “reino ermita”, como é conhecido na comunidade internacional, 

cada vez mais conseguem encontrar o seu caminho até aos meios de comunicação 

internacionais, o que denota uma permeabilidade crescente da Coreia do Norte. Este fenómeno 

apresenta-se bilateral, se por um lado a comunidade internacional vai recebendo mais 

informações sobre a realidade insólita que impera nesta nação do oriente, os seus residentes, 

ainda que de forma limitada e insapiente começam também a ter contacto com o exterior.  

De modo algum queremos aqui transmitir a ideia de que a Coreia do Norte se encontra 

num procedimento de abertura, se tanto a Coreia do Norte encontra-se num desenrolar de 

acontecimentos entrópico que, só ainda não tomou lugar, devido ao pensamento extremamente 

calculista dos seus líderes, façanha muitas vezes descurada, e pela conduta paternalista da 

China. 

Como se deixou patente a posição da China face aos refugiados norte-coreanos, é 

criticável. Desde logo estamos perante verdadeiros refugiados, se os queremos rotular de 

migrantes económicos num primeiro momento, porém se persistirmos em ignorar por completo 

que a consequência de saírem do país ilegalmente comporta a detenção num campo de trabalho 

ou a morte sem qualquer julgamento formal, já não se tratará de uma nomenclatura 

cronologicamente criticável porém aceitável, mas sim de pura hipocrisia política ancorada em 

convenções antigas e um ascendente que até hoje apenas se ousa especular, que a Coreia do 

Norte detém sobre a China. Notícias recentes apontam para a questão nuclear, departamento 

onde a Coreia do Norte não poupa capitais. 
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Assim sendo, se aceitarmos que num primeiro momento trata-se de migrantes 

económicos, será por demais evidente que após a sua travessia ilegal da fronteira e a chegada a 

um novo país os torna refugiados sur place. Não é razoável, nem humanamente exigível que se 

possa repatriar alguém para o seu país quando se sabe de antemão o destino que o aguarda 

ancorando a sua decisão em interpretações aberrantes da lei internacional ou barrando a atuação 

do ACNUR. 

Os entraves dos refugiados norte-coreanos não cessam com a chegada à China, nos 

raros casos em que a qualidade de refugiado é concedida, nem tão pouco quando alcançam a 

almejada Coreia do Sul após um périplo sobre-humano. A pobreza, indiferença social e parcas 

oportunidades de trabalham ditam a inadequação do processo de socialização dos norte-

coreanos aos tempos modernos. Condenando estes sobreviventes a nada mais que espectros num 

país que também lhes pertence. 
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