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移民研究３０年のフィールドノートから
島袋伸三(琉球大学名誉教授）
３０年前の６月１８日はパカエブサッカ-場で催された移民７０周年記念式典に予備調査のため

私と石川先生が出席しました。現在の天皇・皇両后陛下が皇太子ご夫妻のころで，ガイゼル大

統領と共にオープンカーから皆さんに手を振っておられた様子が思い出されます。

南米での現地調査は１９７９年から開始し，ブラジル調査は1979年１２月から１９８０年２月の約
３ヶ月かけて実施。調査はアンケート用紙による面接調査の方法を取った。所要時間は－人当

り６０分から９０分ほど。調査実施においてブラジル沖縄県人会の全面的協力を仰ぎました。会
長の屋比久孟清氏，副会長の嘉陽相備氏と徳田有二郎氏。事務局長の金城考氏，会計担当の長

堂忠三氏，そしてポルトゲースの堪能な庶務担当の宮城富次郎がその都度カンポグランデやジ
ュキア，ロンドリーナなどの支部と電話で連絡を取っていただき，予定通り調査を実施するこ

とができました。有効面接表は二人で５２７件(中山２７１，島袋256)。移民の皆さんはかつて働き

住んだことのある鉄道線，ファゼンダ，植民地の地名を驚くほど明確に記憶されていた。モジ

アナ線，アララクアラ線，ドラデンセ線，パウリスタ線，ノロエステ線，パウリスタ延長線，
ソロカバナ線，ジュキア線の鉄道沿線を通して移民の皆さんの空間移動をしっかりと捉えるこ
とができた。移動は仕事の場所を替えまた作物も変ることを意味する。これは職業変遷として
とらえることができる。ファゼンダや植民地でのコーヒー生産，綿花，米，サトウキビ，バナ

ナなどの生産。開拓前線での森林伐採，鉄道工夫，サントスでの港湾荷役作業，木炭焼など。

社会上昇のプロセスをみると，コロノに始まり，カマラータ，歩合作，小作そして自作農へ
と移行。近郊ではシヤーカラ。戦前移民のほとんどは農業関係の仕事に従事した。ブラジル移
民の行動の特徴の一つに上げられるのが頻繁な空間移動である。情報があると移動する。移動

の理由は｢もうかる｣からであった。しかし，多くの場合皆さん決してもうかっていない。１０回
から２０回ほどの事例が多かった。日本移民全体では平均6.5回も移動しているとの報告がある。
第二次大戦後,移民の皆さんがサンパウロ大都市圏や地方都市に移動するのは１９５０年代から
1960年代にかけてである。都市近郊に移動しても資本技術は限られ，おのずとシヤーカラやフ
ェイランテの経営が一般的であった。

移民は子だくさん。１０名，１５名の子供数は珍しくない。しかし，移民にとって子だくさんは

幸いした。それぞれ能力に応じて子供達は発展し，しっかりとパパイとママイを支えた。沖縄
移民は集団形成し自分たちのコミュニティをつくる。カンポグランデ，ジュキア，アララクア
ラ，カンピナス，サントス，ロンドリーナなど。現在約７０％はサンパウロ大都市圏に居住して
いるという。その中でも特異な集団形成が見られる。

呼寄せ移民は戦前から見られるが，戦後の沖縄から南米移民の大半は呼寄せ移民である。
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Registro de 30 anos de Pesquisa sobre a Imigração
Shinzo Shimabukuro
Há 30 anos atrás, em 18 de junho, eu e o professor Ishikawa participamos na Cerimônia de Aniversário de
70 anos de Imigração Japonesa, realizada no estádio de futebol Pacaembu, na ocasião da nossa visita no Brasil,
devido as nossas pesquisas preliminares. Lembro-me que o atual Imperador e a Imperatriz, na ocasião
Príncipe e Princesa, juntamente com o Presidente Geisel acenaram para o aplauso da platéia, dentro do carro
aberto.
A investigação na América do Sul foi iniciada em 1979 e realizamos a coleta de dados no Brasil p~r cerca
de 3 meses, no período de dezembro de 1979 até fevereiro de 1980. O método adotado para a coleta foi
através de entrevistas, utilizando um formulário de questionário. O tempo requerido para a entrevista foi de 60
a 90 minutos, por pessoa. Na realização dessa investigação, solicitamos a total cooperação da Associação
Okinawa do Brasil. Pudemos contar com a cooperação do presidente Sr. Yabiku Mosei, do vice-presidente
Sr.Kayo Sobi e do Sr. Tokuda Yujiro. Além disso, tivemos ajuda do diretor geral Sr.Kinjo Takashi, do chefe da
contabilidade Sr. Nagadou Chuzo e do chefe de assuntos gerais Sr.Miyashiro Tomijiro, fluente em português,
que cada vez que necessitamos, entrou em contato ao telefone com as filiais de Campo Grande, Juquiá,
Londrina, e assim pudemos realizar as investigações conforme o nosso plano. O total de formulários efetivos
de entrevistas foi 527, sendo que Nakayama ficou com 271 e eu fiquei com 256. Os imigrantes lembravam tão
claramente do nome de lugares que moraram e trabalharam antigamente como as linhas de trem, fazendas e
colonias, que chegaram até a nos surpreender. Ao longo das linhas de trem como Mogiana, Araraquara,
Doradense, Paulista, Noroeste, extensão da linha Paulista, Sorocabana e Juquiá, pudemos obter firmemente a
trajetória de migração. A migração significa a mudança do local de trabalho e também a mudança do tipo de
colheitas. Isso pode ser visto como a mudança de ocupações, como a produção de café, algodão, arroz, cana
de açúcar, banana, nas fazendas e colonias. Além disso, podemos citar ocupações como deflorestação em
frente a exploração, melhoramento das linhas de trem, trabalho de carga e descarga no porto de Santos, e
queima de carvão.
Vendo o processo de crescimento social dos imigrantes, podemos concluir que eles começaram como
colonos, em seguida camaradas, trabalhadores por comissão, arrendatários e donos de fazendas. Nos
subúrbios, tiveram chácaras. A maioria de imigrantes de antes da guerra estava ocupada com os trabalhos
relacionados com a agricultura. Uma das características de atitudes dos imigrantes japoneses no Brasil é a
frequente mudança de locais de trabalho. Se há alguma informação, muda de lugar. O motivo da mudança era
o "lucro". Porém, em muitos casos, eles não puderam ganhar dinheiro. Dos dados coletados, vemos que a
maioria dos imigrantes mudaram de local de 10 a 20 vezes. Em toda a imigração japonesa no Brasil, há um
relato dizendo que em média eles mudaram 6.5 vezes.
Após a Segunda Guerra Mundial, os imigrantes moveram para áreas metropolitanas de São Paulo e cidades
vizinhas, a partir do período de 1950 até 1960. Mesmo mudando para as cidades e subúrbios, como a capital e
a tecnologia eram restritas, em geral a ocupação desses imigrantes eram a administração de chácaras ou
feirantes.
Os imigrantes tiveram muitos filhos. Não é surpreendente ver famílias com 10 ou 15 filhos. Porém, para os
imigrantes, ter muitos filhos significa felicidade. De acordo com a capacidade de cada um, os -filhos
desenvolveram e ajudaram firmemente papai e mamãe. Os imigrantes okinawanos formam grupos e
constroem suas próprias comunidades, tais como associações de Campo Grande, Juquiá, Araraquara,
Campinas, Santos, Londrina. Dizem que atualmente cerca de 70 % de imigrantes residem na grande
metropolitana de São Paulo. Dentre eles, podemos notar a formação de um grupo peculiar.
Antes da guerra, os imigrantes já estabelecidos no exterior chamavam as pessoas incentivando à imigração,
e da mesma maneira, após a guerra, a grande maioria de okinawanos imigraram para a América do Sul.

. 131 .

｢移民研究」第５号2009.3

ブラジル沖縄移民研究３０年の歩み
石川友紀(琉球大学名誉教授）
月日のたつのは早いもので，南米ブラジルの沖縄移民研究を開始して３０年が経過した。この

間，ブラジルの沖縄県出身一世移民の方々を数多くお訪ねし，お話を聞く機会があったが，そ

の方々も亡くなられた方が多く，当時のことが走馬灯のように思い出される。忘れもしない
1978年６月１９日ブラジル日本人移民７０周年記念式典の時は３９歳で,同僚の島袋伸三先生と２

人，サンパウロ市のパカエンブー競技場で７万人余りの日系人とともに，ガイゼルブラジル大

統領，日本の皇太子殿下（現在の天皇陛下）同妃殿下がオープンカーで会場を一巡され，日系

人の歓呼の声に手を振って応えられていた情景が，きのう今日のように思い出される。
１９７８年以降，琉球大学法文学部地理学教室のプロジェクトによる文部省の海外学術調査「南

米における沖縄出身移民に関する地理学的研究」が１２年間も続くことになる。その問，予備調
査を１回，本調査を３回実施し，研究成果として報告書を４篇，個人の研究論文等を２９篇刊行
した。同プロジェクトの研究調査対象地域は南米のペルー・ブラジル・アルゼンチン･ボリビア

の４カ国で，調査対象者は戦前･戦後渡航の沖縄県出身の－１世・２世移民であった。調査方法
はアンケート調査票による面接閏取調査を実施し,４カ国で合計2,053人のデータが得られた。

現地ではこの個人の面接閏取調査を主体としたが，写真など移民関係資料も収集し，研究員に

よる個人研究も行った｡以後のアンケート調査票は県内市町村の海外移民調査でも利用された。
１２年間ブラジル在住の県出身移民の方々とブラジル沖縄県人会の役員の方々には大変お世話
になり，この場を借りて厚くお礼を申し上げる。

上記文部省の科学研究費補助金によるプロジェクトと並行して，1980年代の後半から沖縄県

内の市町村から南米の移民の実態調査を依頼されることが多くなった。１９９０年代に入ると，海
外での移民調査を実施した市町村史誌で，現地調査の成果が表れるようになった。ちなみに，
これまで発刊された移民・出稼ぎ編を主体とする県史と市町村史誌を以下に挙げておく。この
うち，私が関わった市町村は１９９３年の金武町から現地調査を開始し，以後北中城村・佐敷町・

南風原町・名護市・糸満市と続き，現在『浦添市移民史」を編集中で，今回その目的で100周
年記念式典にも参加した。

都市化が急速に進展している現在の沖縄社会では伝統のよさが失われつつあるが，海外の沖
縄移民社会ではかつての言語・風俗・習慣・生活様式など，古きよき時代の姿が今も残ってい
る。例えば，沖縄の村落共同体のゆいの組織である「ユイマール」や模合（頼母子講)，温かい

心の「チムグクル｣，行き会えば皆兄弟の「イチヤリバチョーデー」の精神がいまだ海外移民社

会には生きている。訪ねるたびに，異郷の地での移民の方々の頑張りにパワーをもらい，ウチ
ナーンチュの温かいもてなしに感激し，感謝の念で一杯である。移民１世から２世・３世等へ

の言語・芸術・芸能・料理・空手など世代を通して継承してほしいと願うものである。
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Pesquisa sobre a Imigração de Okinawanos no Brasi I Trajetória de 30 anos
Tomonori Ishikawa
Os dias passam muito rápido, pois já se passaram 30 anos desde que comecei a pesquisa sobre a imigração
de okinawanos para o Brasil. Nesse período, tive a oportunidade de visitar e conversar com muitos imigrantes
isseis de origem okinawana. Porém, muitos deles já se faleceram e lembro-me daquela época como se fosse
um caleidoscópio. Eu tinha 39 anos na ocasião da Cerimônia de Comemoração dos 70 anos de Imigração
Japonesa no Brasil, no inesquecível dia 19 de junho de 1978. Estava com o profçssor Shinzo Shimabukuro, no
estádio do Pacaembu em São Paulo, juntamente com mais de 70.000 descendentes japoneses. O Presidente
Geisel do Brasil e o "Kõtaishi Denka" do Japão (atual Imperador), juntamente com a Princesa deram uma.
volta ao redor do estádio num carro aberto, e acenaram com as mãos, respondendo aos gritos de entusiamo
dos nikkeis. Lembro-me desta cena como se fosse ontem e hoje.
Após 1978, a pesquisa acadêmica sobre o exterior, patrocinada pelo Ministério da Educação, "Pesquisa
Geográfica sobre a Imigração dos Okinawanos na América do Sul", um projeto da classe de Geografia, da
Faculdade de Direito e Letras da Universidade de Ryukyu, continuou sendo realizada por 12 anos. Nesse
período, foram realizadas uma pesquisa preliminária e três pesquisas propriamente ditas, e como resultado das
pesquisas foram publicados 4 relatórios e 29 teses individuais. A área escolhida para a pesquisa desse projeto
incluíam 4 países da América do Sul: Peru, Brasil, Argentina e Bolívia, e os candidatos da pesquisa foram os
imigrantes naturais de Okinawa, isseis e nisseis, que imigraram antes e depois da guerra. O método adotado
pela pesquisa foi conduzir uma entrevista através de votos em fonna de questionários, e de 4 países foram
obtidos dados no total de 2.053 pessoas. Em cada país, a fonte principal de obtenção de dados foi através de
entrevistas individuais. Porém, foram adquiridos também documentos relacionados com a imigração, tais
como fotografias e também foram realizadas pesquisas individuais por vários pesquisadores. Mais tarde, os
votos de questionários foram utilizados também na pesquisa sobre a imigração estrangeira, realizada nas
municipalidades da província. Agradeço muitíssimo pela atenção recebida dos imigrantes okinawanos
residentes no Brasil e dos diretores da Associação Okinawa do Brasil, nesses 12 anos de minha estadia. Meu
muitíssimo obrigado.
Em paralelo com o projeto subsidiado de pesquisa científica do Ministério da Educação acima citado, a
partir da segunda metade de 1980, aumentaram solicitações de municipalidades de Okinawa para investigar
condições atuais de imigrantes da América do Sul. A partir de 1990, o resultado do estudo local foi publicado
na revista histórica de municipalidades que solicitaram pesquisas sobre a imigração no exterior. Como
referência, anexo abaixo uma lista de publicações históricas da província e das municipalidades, até então
publicadas, cuja edição principal refere a imigração e dekassegui. Dentre essas municipalidades, iniciei o meu
estudo local com a cidade de Kin, em 1993. Em seguida, continuei as pesquisas em vila de Kitanakagusuku,
cidades de Sashiki e Haebaru, cidades de Nago e Itoman. Atualmente estou editando "História da Imigração
da cidade de Urasoe", e vim participar a essa comemoração por causa desse objetivo.
Embora o mérito da tradição está sendo perdido na atual sociedade de Okinawa, onde a urbanização está
progredindo rapidamente, as condições de linguagem, costumes, estilos de vida, etc, de antigos bons tempos,
atualmente ainda pennanecem dentro da sociedade imigrante okinawana no exterior. Por exemplo, os
sentimentos de "Yuimãru", uma organização de ajuda mútua das comunidades de vilas em Okinawa,
"Moai"(associação financeira mútua), o coração caloroso de "Chimugukuru", "Icharibachõde", o espirito de
innandade do uchinanchu, ainda pennanecem vivos na sociedade imigrante do exterior. A çada vez que visito,
recebo um grande poder pela perseverança dos imigrantes nas terras estrangeiras, fico impressionado pela
recepção calorosa dos uchinanchus, e meu coração fica repleto de sentimentos de gratidão. Desejo
imensamente que a cultura de Ryukyu tais como a linguagem, artes, espetáculos, culinárias, karate, etc. seja
transmitida de geração a geração, através de imigrantes isseis para descendentes de segunda e terceira
geração.
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南洋群島と沖縄の移住者たち
仲程昌徳(琉球大学移民研究センター）
Ｌ沖縄県人の職業，南洋記に見られる沖縄人像
１９１４年（大正３年）から１９４５年（昭和２０年）までほぼ３０年間，日本の委任統治下にあっ

た南洋群島一マリアナ諸島，西カロリン諸島，東カロリン諸島，マーシャル諸島一に，数多く
の日本人が移住したが，その中で，もっとも多かったのが沖縄県人で，１９３９年（昭和１４年）

の「邦人本籍別人口」を見ると，総数７７，２５７名のうち沖縄県人が45,701名で，実に６割近く

を占めている。戦争前の１９４３年には日本人総数が９６，６７０名，同じ割合でいけば沖縄県人も６
万人近くになっていたのではないかと考えられるが，一体，彼らは南洋の島々で何をしていた
のだろうか。

昭和１４年度版「南洋群島現勢』によると，日本人は，砂糖の生産をはじめ燐鉱石の産出，鰹
漁，白蝶貝の採取，鳳梨，コプラの栽培，ボーキサイドの発掘などに従事していて「群島は今，
産業開発10ケ年計画の慕進中である」という。沖縄県人の多くは，砂糖きび，鰹漁を中心にし
て，酒造業，商店，旅館，芝居小屋，小料理店といったさまざまな業種に携わった。昭和１０
年前後には，南洋視察に多くの物書きが訪れているが，彼らの書き残した文章を見ると，南進
の推進者と賞讃される一方で，ジプシー，ジャパンカナカと呼ばれ，差別的な扱いを受けてい
たことがわかる。

2．文化の交流，新しい文化の創出

南洋群島の島々には，それこそ沖縄の人々が溢れかえっていたことから，島のチヤモロ，カ
ロリニアンたちとの交流が盛んになっていった。沖縄の人たちは，何処へ行くにも三線を手放

さないといわれるが，南洋の島々でも，いたる所で，三線がかき鳴らされた。ポナペでは，ト
ンの木を切り出すために集まった沖縄の若者たちが，いつも歌っていたとして，彼等が寝泊り
していた家の少年が，いつの間にか，その歌詞をおぼえてしまっていたし，パラオのガラスマ
オという村では，「安里屋ゆんた」の曲にのせて婦人会がダンスを踊っている。そのように，島
に沖縄の歌が残された一方，沖縄のうるま市栄野比の村では旧盆のムラアシピで「島民ダンス」
が踊られている。それらは，沖縄県人と原住民との間の交流の深さを示すものとしてあげられ
よう。そのような交流がなければ「南洋千鳥」のような踊りは生まれなかったであろう。

3．引揚げ，帰還者会・各島会創設，慰霊墓参団渡島，高校生招待，親善・交流，未来へ
1944年南洋群島は米軍が占領，４５年末から４６年にかけて，日本人の引き揚げが行われ，沖
縄の人々も全員，南洋群島の島々に別れを告げる。南洋帰還者たちの無一物からの出発が始ま
るのであるが，彼らはやがて南洋群島帰還者会を立ち上げるとともに，サイパン会，テニアン

会，ロタ会，パラオ会，ポナペ会といったそれぞれ暮らした島ごとの会を作っていく。そして
南洋群島で亡くなった人々を祀るために「南洋群島慰霊墓参」を行い，沖縄現地にも共同の慰
霊碑を建立する。また，南洋群島から引き揚げて来た人々は，南洋で亡くなった人々を祀るだ
けでなく，南洋の高校生たちを沖縄に招き，将来に繋がる交流を行っている。
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Ilhas do Pacffico Sul e Imigrantes de Okinawa
~asanori~akahodo

1. Ocupação de Okinawanos, Imagem de Okinawanos descrita nos Registros do Pacífico
Milhares de japoneses imigraram para as Ilhas do Pacífico Sul - Ilhas Marianas, Ilhas Carolinas do Oeste, Ilhas
Carolinas do Leste e Ilhas Marshall- onde cerca de 30 anos, de 1914 (Taisho 3) até 1945 (Showa 20) estavam sob o
domínio do Japão. A maioria desses imigrantes eram provenientes da Província de Okinawa. De acordo com o relato
"População de Imigrantes Classificados pela Origem" publicado em 1939 (Showa 14), constatou que no total de
77.257 imigrantes, 45.701 eram de origem okinawana, resultando cerca de 60% da população. Em 1943, antes da
guerra, haviam no total de 96.670 pessoas, e se calcularmos na mesma porcentagem, podemos pensar que haviam
também cerca de 60.000 okinawanos. O que essas pessoas estavam fazendo nas ilhas do Pacífico Sul?
De acordo com o relato "Situação Atual das Ilhas do Pacífico Sul", versão publicada em Showa 14, os japoneses
começaram com a produção de cana de açúcar, seguindo-se com a produção de pedra fostato, pesca de bonito,
extração de ostra, cultivo de abacaxi e copra, escavação de bauxita, etc. Dizem que "atualmente as ilhas do Pacífico
Sul estão na fase de desenvolvimento industrial com planejamento de 10 anos". A maioria dos okinawanos se
ocupavam principalmente com a produção de cana de açúcar e com a pesca de bonito, além de ter vários tipos de
ocupações tais como a destilação de sake, comércio, hotelaria, teatro e pequenos restaurantes. Em volta de Showa 10,
vários escritores vieram para uma visita de inspeção às ilhas, e através de suas descrições deixadas, ficamos sabendo
que os okinawanos eram elogiados como promotores da expansão das ilhas, porém eram chamados de ciganos,
canacas do Japão (nativos das ilhas do Pacífico), sendo tratados com discriminação.

2. Intercâmbio Cutural, Criação de nova cultura
Desde que nas ilhas do Pacífico Sul estavam repleto de okinawanos, foi fortalecendo o intercâmbio entre os
nativos da ilha, os Chamorros e Carolinenses. Dizem que as pessoas de Okinawa carregam sempre "shamisen"
consigo, levando a qualquer lugar que for e por causa disso ouviam-se o som de "shamisen" em todos os lugares da
ilha. Nas Ilhas de Ponape, os jovens okinawanos que reuniam para cortar as árvores de "ton" sempre cantavam ao
som do "shamisen" e o menino da casa onde eles se hospedaram sem querer memorizou a música, de tanto escutar a
mesma melodia. Na vila chamada Garasumao das Ilhas de Palao, as senhoras da Associação Fujinkai dançam ao
ritmo da música "Asadoya Yunta". Dessa maneira, enquanto as músicas de Okinawa permaneceram nas Ilhas, as
"Danças nativas" são dançadas na vila ~nobi da cidade de Uruma, nos eventos "muraashibi" de "Kyubon". Podemos
dizer que isso def!lonstra a profundidade de intercâmbio entre os okinawanos e os nativos da ilha. Provavelmenie, a
dança ryukyu como "Nanyõ Tidori" não teria surgido se não existisse esse tipo de intercâmbio.

3. Repatriação, Associação de Retornados das Ilhas Pacíficas e Fundação de Associações de cada ilha,
Missa em Memória de Imigrantes, Convite aos estudantes de 2 o grau, Confraternização e Intercâmbio
Cutural, Ao Futuro
Em 1944, as Ilhas do Pacífico Sul foram ocupadas pelas tropas americanas e a partir do final de 1945 ate 1946,
houve o retomo de japoneses a sua Pátria, e todos os okinawanos também tiveram que dizer adeus aos nativos das
ilhas. Embora os retomados das ilhas do Pacífico Sul tenham iniciados do nada, em pouco tempo eles conseguiram
fundar a Associação de Retomados das Ilhas do Pacífico Sul. A partir de então, foram estabelecendo associações de
cada ilha que viveram, como Associação de Saipan, Associação de Tinian, Associação de Rota, Associação de Palao,
Associação de Ponape. Para rezar pela alma dos falecidos nas ilhas do Pacífico Sul, foi realizada "Missa em
Memória de Imigrantes das Ilhas do Pacífico Sul" e foi construído um Monumento Memorial comum também em
Okinawa. Além disso, as pessoas que retomaram das ilhas do Pacífico Sul não somente rezam pela alma dos
falecidos nas ilhas, mas também convidaram os estudantes do 2° grau dessas ilhas para visitar Okinawa, realizando
intercâmbios para contribuir nas relações futuras.
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琉大移民研究センターの移民データベース
町田宗博(琉球大学移民研究センター）
1．琉球大学移民研究センターの概略

移民研究センターは，２００３年１２月１日に，森田孟進学長（当時）の支援で沖縄県西原町の

琉球大学に設置された研究施設である。設置の背景として，沖縄が全国でも屈指の移民県であ
ることや，アクティブに機能しているウチナーンチュネットワークの存在がある。初代センタ

ー長は石川友紀で，設置の目的は，アングロアメリカやラテンアメリカ地域，ハワイや１日南洋

群島地域を含めた太平洋地域，東南アジア諸国などの海外における日本人移民と日本における
日系人に関する個別的，総合的，学際的研究及びプロジェクトを推進することにある。研究員

は，法文学部との兼任教員で，安藤由美，石原昌英，大石太郎，金城宏幸（副センター長)，鈴
木規之，平良一彦，津波高志，仲程昌徳（前センター長)，野入直美，町田宗博（センター長)，
宮内久光の１１名。このほか客員研究員として島袋伸三（琉大名誉教授)，石川友紀（琉大名誉

教授)，森幸一（サンパウロ大学)，小那覇セシリア（ラプラタ大学)，研究交流員として赤嶺園
子の諸氏に協力いただいている。センターの主な仕事として次の４つがある。１．移民関係資料

を収集・整理し，データベース化すること。２．研究成果の蓄積と公表（｢移民研究」の刊行と，
ホームページhttp://www・imin・u-ryukyu・ａｏｊｐ/の公開)。３．移民研究に関する人々の相互交

流の推進（ブラウンバッグセミナー，講演会など)。４．移民研究プロジェクトの企画・立案，
推進（移民関連行事との協力)。今回の発表では，移民センターが中心となって推進している移
民データベースについて報告する。
2．移民データベースの概要

当センターでは，現地調査の成果としてのスライドやプリントのイメージ資料，インタビュ
ーによる音声資料，ビデオやテレビ番組などの映像資料，移民名簿を中心とした文字資料を所

蔵している。これらの資料には，沖縄県系移民の移住地で撮影されたものも多く，すでに他界
した移民１世やその家族の現地での姿など，移民の生活の実像を知る貴重な記録でもある。移
民研究センターでは，これらの諸資料を有機的に関連づけ，移民研究の深化を図ることを目的
として，移民データベースの構築作業を進めている。

その最初の段階として，沖縄県教育委員会発行の移民名簿のデータベース化が終了した。今
後これを底本とし,海外旅券下付表,乗船名簿など他の資料との校合を進めていく予定である。
また，沖縄テレビ放送株式会社（OTV）から提供いただいた「沖縄発われら地球人」および「世
界のウチナーンチュ紀行」の全２１０番組をビデオオンデマンド化し，データベースの中に組み
入れた。あわせて，番組内容のテキスト化も終了しており，映像と関連づけたデータベースの
構築も可能である。

今後諸機関とも連携し，テキスト資料と映像資料に合わせて，イメージ資料，音声資料を連
関させた移民データベースの構築を目指したい。
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Banco de Dados" I MI N", do Centro de Estudos Mi gratór i os da Un i vers i dade de Ryukyu
Munehiro Machida
1. Sobre o Centro de estudos Migratórios da Universidade de Ryukyu
O Centro de Estudos foi criado ~o dia 1° de dezembro de 2003 com a ajuda do então reitor, sr Môshin
Morita, na Universidade de Ryukyu, localizado na cidade de Nishihara da província de Okinawa. Por
trás de sua criação, está o fato de Okinawa ser uma das principais províncias migrantes, e da existência
de um networking ativo e funcional entre os uchinanchus (okinawanos, no dialeto de Okinawa).
O primeiro diretor do centro foi o sr Tomonori Ishikawa, e o objetivo de sua criação estava em
desenvolver pesquisas e projetos no âmbito individual, geral e científico sobre os japoneses emigrantes
e seus descendentes "nikkeys" no exterior, como nas regiões anglo-africanas e latino-americanas,
havaianas e ilhas do pacífico, e dos países do sudeste asíatico. Os pesquisadores membros são também
professores do Departamento de Direito e Letras, que são 11 ao todo. São eles: Yumi Ando, Masahide
Ishihara, Tarô Oishi, Hiroyuki Kinjo (vice-diretor), Noriyuki Suzuki, Kazuhiko Taira, Takashi Tsuha,
Shoutoku Nakahodo (diretor anterior), Naomi Noiri, Munehiro Machida (diretor do centro) e Hisamitsu
Miyauchi. Além deles temos recebido a colaboração dos pesquisadores visitantes, que são Shinzo
Shimabukuro (Professor honorário da Universidade de Ryukyu), Tomonori Ishikawa (Professor
honorário da Universidade de Ryukyu), Kouichi Mori (Universidade de São Paulo), Cecilia Onaha
(Universidade de La Plata) e da pesquisadora Sonoko Akamine.
São quatro, os principais trabalhos do centro.
1° - Coletar e organizar os dados sobre a migração, e criar um banco de dados (BD "IMIN").
2° - Acúmulo e divulgação das pesquisas (a publicação da revista "Imin kenkyu, Immigration studies"
e manutenção do site http://www.imin.u-ryukyu.ac.jp/)..
3° - Promoção da interação entre as pessoas sobre os estudos da migração. (Como seminários
brown-bag e conferências)
4° - Planejar e promover projetos de estudos da migração (Colaboração com eventos relacionados
com a migração). Nesta apresentação, vamos falar-lhes sobre o BD "IMIN" que o Centro vem
desenvolvendo.
2. Sobre o Banco de dados da Migração
No centro de estudos, mantemos material gráfico como slides e apostilas que são resultado de
pesquisa em campo, áudio de entrevistas, material áudio-visual como video-tapes e programas de
televisão, e material escrito como a lista do nome dos migrantes. Muito desse material foi obtido nas
terras para as quais os okinawanos migraram, e possui imagens dos "Isseis"Uaponeses) que já faleceram,
e de sua família nessa terra, sendo um material de grande valor para saber a respeito da vida dos
migrantes. O centro de estudos vê esse material a nível orgânico, e está desenvolvendo o BD "IMIN"
para realizar estudos mais profundos sobre a migração.
Como sua primeira etapa, foi finalizado a codificação da lista dos migrantes, que foi publicada pela
secretaria de educação da província de Okinawa. Em sua sequência, a previsão é de fazer uma
comparação entre os dados da lista dos passageiros dos navios e o livro de registro de passaportes
emitidos. Além de ter inserido no banco de dados todos os 210 programas das séries de tevê "Okinawa
hatsu warera Chikyujin"(De Okinawa, somos terráquios) e "Sekai no uchinanchu kikou"(Registro de
viagem uchinanchus do mundo) oferecidas pela emissora OTV (TV Okinawa). Somando-se a isso,
finalizamos a transcrição em texto do conteúdo dos programas, o que torna possível o desenvolvimento
de um banco de dados linkado ao material de vídeo.
Pretendemos daqui em diante, juntamente com outras instituições, desenvolver um BD "IMIN" que
tenha linkado o material escrito com vídeos, fotos e áudio.
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２１世紀のウチナーンチュとグローバル・ネットワーク
金城宏幸(琉球大学移民研究センター）

ウチナーンチュを知るためのキーワードの一つは「移民」である。近代史において海外/県外
への移民は沖縄にとって重要な意味を持っていた。沖縄の２０世紀は，海外移民が社会現象であ

った時代といえる。１９００年に沖縄人移民２６人がオアフ島に上陸したのを噴矢に，多くの者が

南北アメリカ大陸や南洋諸島，フィリピンなどへの移民と定住を始め，海外各地にウチナーン
チュ・コミュニティを形成するに至ったのである。

このような出移民の最大の要因の一つは，経済的な背景であった。産業構造が脆弱であった

沖縄県にとって，移民とは過剰人口の解決策であり，移民したウチナーンチュによる海外から

の送金は極めて重要で，経済的な生命線であった。第２次世界大戦後には，故郷の`惨状を知っ

た海外のウチナーンチュたちが，沖縄救済のために立ち上がり，様々な団体が結成されて，復
興活動に尽力した。このハワイを起点とする沖縄救済運動は，米国，メキシコ，ペルー，ブラ

ジル，カナダ，アルゼンチンと，ウチナーンチュ移民のいる各地でも展開され，国境を越えた
壮大なプロジェクトであった。

しかしながら，このように沖縄の生活史の重要な出来事となった出移民も，２０世紀後半にな
ると様相が変化する。それまでの「社会現象」は，海外の各地にウチナーンチュ・コミュニテ

ィを出現させる一方で，その熱は波が引くように冷めていき，沖縄では，県民の日常の情景か

ら「移民」の文字（意識）が薄れていく。一方で，海外においては，ウチナーンチュたちがコ
ミュニティを中心に生活を営み，遠く離れて「オキナワ」が健在であり続けていた。沖縄県政
は，それまでの送金や戦後の復興支援の恩に報いる形で，海外県系人の要望に応えつつ子弟留

学制度を続け，県人会館などの建設に財政支援を行ってきた。
こうした時をしばらく経るが，８０年代には，「移民県沖縄」と海外「ウチナーンチュ・コミ

ュニティ」のあいだに新たな状況が展開し始める。沖縄のメディアによる「世界のウチナーン

チュ」を意欲的に取り上げる試みなどが大きな刺激となり，移民の歴史を広く県民の間に思い

起こさせ，海外における「ウチナーンチュ」の存在を再認識させたのである。こうした「世界
のウチナーンチュ」意識が盛り上がりをみせるなか，ついに１９９０年，「第１回世界のウチナー
ンチュ大会」がその開催をみる。世界に居住するウチナーンチュたちがルーツの地で一堂に会

するという壮大な企ては，その後，第２回（1995年)，第３回（2001年)，第４回（2006年）
と開催を果たし，ウチナーンチュの越境的な連帯（ネットワーク）を強化しつつ，その参加者

も増加し続けている。「大会」でウチナーンチュとしてのアイデンティティを刺激された参加者
たちは，越境的に繋がるネットワークへの意欲を増大させ，同時に，ネットワークの拡大と深

化はまた「大会」を要請するという循環が機能し始めている。
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Uchinanchu do Século 21 e Rede Global
Hiroyuki Kinjo
Uma das palavras chaves para conhecer o uchinancu é a "Imigração". Na história moderna, a
imigração de okinawanos para o exterior e para outras províncias, teve um significado importante para a
Okinawa. Podemos dizer que o século 20 de Okinawa marcou um período em que a imigração para o
exterior tomou um fenômeno social. Em 1900, a imigração teve início com a desembarcação de 26
okinawanos para as ilhas de Oahu, e muitos outros imigraram e estabeleceram permanentemente nos
continentes da América do Norte e do Sul, nas Ilhas do Pacífico Sul, nas Filipinas, etc, chegan.do a
formar comunidades uchinanchus em todas as partes do exterior.
Uma das causas principais dessa imigração foi o fator econômico. Em Okinawa, onde a estrutrura
industrial era frágil, a imigração foi uma solução para a população excessiva. A remessa de dinheiro do
exterior pelos imigrantes okinawanos foi extremamente importante, sendo uma salvação

econ~mica

para

a província. Após a Segunda Guerra Mundial, os okinawanos residentes no exterior souberam da
situação terrível da terra natal e moveram-se para ajudar Okinawa, formando várias organizações de
auxílio e esforçando para as atividades de reconstrução. Essas campanhas de ajuda a Okinawa que teve
início em Havaí e expandiram em cada país por onde os okinawanos imigraram, tais como os Estados
Unidos, México, Peru, Brasil, Canadá e Argentina.
Porém, essa imigração que teve um marco importante na história da vida de Okinawa, as condições
alteraram após a metade do século 20. Até então, a febre do "Fenômeno Social" que causou o
surgimento de várias comunidades uchinanchus nas diversas partes do exterior, foi esfriando como se
fosse as ondas do mar que vão se abaixando. Em Okinawa, a palavra (consciência) "Imigração" foi
desaparecendo na cena do dia a dia das pessoas. Entretando, nos países do exterior, os uchinanchus
viviam centralizando-se na comunidade e "Okinawa" permaneceu mantendo-se viva nas terras tão
distantes. O governo de Okinawa, em forma de agradecer às remessas de dinheiro e ajudas de
reconstrução recebidas após a guerra, responde às necessidades dos okinawanos residentes no exterior,
mantendo o sistema de bolsas de estudos aos estudantes descendentes e realizando apoios financeiros
tais como a construção de associações okinawanas.
Esta situação continua por alguns anos e na década de 80, surge uma nova situação entre a "ProvínCia
de Imigração, Okinawa" e a "Comunidade Uchinanchu" do exterior. As tentativas de direcionar
interesses ao "Uchinanchu do Mundo" através dos meios de comunicação de Okinawa foram um grande
estímulo, provocando largamente a lembrança da história de imigração entre os residentes da província
e

da

redescoberta

de

consciência

"Uchinanchu"

nos

okinawanos

no

exterior.

Essa

consciência "Uchinanchu do Mundo" ficou cada vez mais marcante e finalmente em 1990 houve a
realização do

"]0

Festival Mundial Uchinanchu". Os planos grandiosos de reunir na terra natal, todos os

uchinanchus residentes no exterior, foram realizados com o 2° Festival( 1995), 3° Festival(200 I) e 4°
Festival(2006), fortalecendo a soliedaridade (rede) de uchinanchus de todas as partes do mundo, e esses
participantes continuam crescendo a cada festival. Os participantes que tiveram a sua identidade como
uchinanchu, estimulada no "Festival", aumentaram o interesse em relação a rede uchinanchu que liga
todos os países, e ao mesmo tempo, a solicitação da realização do "Festival" para a expansão e evolução
dessa rede, está começando a funcionar como um ciclo em Okinawa.
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キセツ移動によるウチナーンチュの本土経験
宮内久光(琉球大学移民研究センター）
２０世紀の沖縄は移民県として知られ,ウチナーンチュは世界各地に移動した｡２１世紀の現在，
沖縄から移民する人は少ないが,２０代の若者を中心に，日本本土の製造現場へ短期契約社員(以

下，キセツ）として働きにいく者が多い。１９９７年からの１０年間で，キセツとして本土に就職
したウチナーンチュは39,025人を数え，これは全国第１位である。本土復帰後，沖縄から本土

へのキセツ移動者数の推移をみてみると，１９９０年頃のバブル景気では年間1万人を越えている
が，不景気の期間は移動者数が少なくなっている。キセツは景気変動に伴う雇用量の調整弁，
として存在しているといえよう。

沖縄からキセツ移動の特徴として，公共職業安定所（以下，職安）がキセツ移動に深く関与
している。具体的には，職安内で求人企業に現地選考会の開催許可を与えて，キセツ希望者と
面接させているのである。すなわち，沖縄には求人企業が労働行政に組み込まれた組織的求人

システムが存在するといえる。
沖縄におけるキセツ募集は，1980年代まではトヨタやソニーといったメーカー自ら行ってい

たが，１９９０年代以降，メーカーは経費削減のために，業務請負企業に任せるようになった。さ
らに，２００４年の労働者派遣法の改正により，派遣企業がキセツ募集を行うようになっている。

これらの企業は，職安で現地選考会を行うため，職安の近くに事業所を立地させている。

２０００年以降に本土でキセツを経験した３０歳未満の若者１３０人に対して，聞き取り調査を実
施した。キセツに行く動機として，車の購入や学費などお金が必要と答えた者が６７．１％と最も

多く，次いで本士での生活を体験してみたい，であった。職安での現地選考会で示された条件
と実際の違いについては，事前条件よりも悪かったと答えた者は，金銭面で25.0％，勤務面で
28.4％，日常生活面では18.4％もいた。特に，業務請負企業や派遣会社と契約をした者の不満
は大きい。

キセツヘ行ったことに対して全体の７７．４％はプラスに評価している。しかし，それは仕事内

容や本土社会に満足したわけではなく，一人暮らしの大変さや，本土社会は時間的ゆとりが無
いうえに人間的に変わった人がいる，という負の体験をしたことに対してである。すなわち，
キセツ移動者たちは，本土での様々なネガティブな体験を通して，沖縄の人や社会の良さを再
認識し，そのような再認識をさせるきっかけとなった本土経験を評価しているのである。

逆に，キセツヘ行ったことへのマイナス評価は，キセツでは短期間に大金がもらえるため，
浪費癖がついてしまう。沖縄に戻ると,沖縄の低賃金性を再認識してしまい働きたくなくなる。
キセツの仕事では技術習得ができない。などがあげられている。これらは，ブラジルからの日
系人のデカセギと共通するところであり，今後はキセツとデカセギの共通点，相違点などを比
較研究する必要がある。
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Experiência de Uchinanchus em Hondo pela Migração de Kisetsu
Hisamitsu Miyauchi
No século 20, Okinawa era conhecida como província de imigração e os uchinanchus moveram para
todas as partes do mundo. No atual século 21, embora haja poucas pessoas que imigram de Okinawa, há
muitos jovens que vão trabalhar .na área de produção em Hondo(ilha principal do Japão) como
empregado de contrato de curto período(abaixo referido como Kisetsu), principalmente jovens na faixa
de 20 anos. A partir de 1997, em 10 anos, 39.025 uchinanchus foram trabalhar em Hondo como Kisetsu
e isso representa 10 lugar em todo o país. Após o retomo de Okinawa para o Japão, vendo a transição do
número de trabalhadores Kisetsu que moveram de Okinawa para Hondo, podemos notar que na fase de
crescimento da economia, em volta de 1990, o número ultrapassa 10.000 pessoas ao ano, mas no
período de recessão, o número de migrantes tem diminuído. Podemos dizer que a migração de Kisetsu
existe como uma válvula de ajustamento do volume de empregos devido a flutuação econômica.
Uma das características da migração de Kisetsu de Okinawa é que a Agência Pública de
Empregos(abaixo referido como Shokuan) está profundamente envolvida na migração de Kisetsu. Em
termos concretos, Shokuan dá a permissão de realizar uma seleção local para a empresa empregadora
dentro da agência e intermedia a entrevista com o candidato Kisetsu. Isto é, podemos dizer que em
Okinawa existe um sistema organizado de oferta de empregos, cujo empregador está sob a
administração trabalhista.
Em Okinawa o recrutamento de Kisetsu era realizado pelas próprias empresas de fabricação como
Toyota e Sony, até o período de 1980. Porém, após o período de 1990, os fabricantes deixaram nas mãos
de uma firma de contratação de serviços, para reduzir o custo. Além disso, devido a revisão da lei de
trabalhadores temporários em 2004, a firma desses trabalhadores realiza o recrutamento de Kisetsu.
Essas firmas mantém um escritório localizado perto de Shokuan, para facilitar a realização da entrevista
de seleção dentro da Shokuan.
Foi feito um estudo entrevistando 130 jovens com menos de 30 anos, que após 2000 tiveram
experiências como Kisetsu em Hondo. Para a pergunta "qual o motivo de trabalhar como Kisetsu?",
67.1 % responderam que necessitavam de dinheiro, tais como para comprar carro, ou para custear os
estudos, alcançando o maior índice, e em segundo lugar, a resposta foi "gostaria de ter experiências de
vida em Hondo". Sobre a diferença de condições apresentadas na entrevista de seleção na Shokuan com
as condições reais, os que responderam que tiveram más condições do que as condições
pré-estabelecidas foram 25.0% no que se refere a questão monetária, 28.4% em relação ao serviço e
18.4 % em relação a vida no dia a dia. O descontentamento foi maior principalmente os que fizeram
contrato com as firmas de contratação de serviços e agências de trabalhadores temporários.
Em relação à questão de ter ido trabalhar como "Kisetsu, 77.4% valorizaram positivamente. Porém,
isso não significa que estão satisfeitos com o trabalho ou com a sociedade de Hondo, mas sim o fato de
tido experiências negativas como a dificuldade de viver sozinho, ou a socie~ade de Hondo além de não
ter tempo livre, há pessoas estranhas. Isto é, através de várias experiências negativas passadas em
Hondo, os migrantes Kisetsu tiveram uma redescoberta das pessoas e do mérito da sociedade de
Okinawa, e estão valorizando essas experiências, que foram as causas da tal redescoberta.
Ao contrário, o ponto negativo por ter ido trabalhar como Kisetsu foi ter adquirido o hábito de
desperdiçar dinheiro, pois esses trabalhadores conseguem ganhar muito dinheiro em curto período de
tempo. Se voltarem para Okinawa, redescobrem o baixo salário pago em Okinawa e com isso perdem a
vontade de trabalhar. Outra razão negativa é que trabalhando como Kisetsu, não conseguem obter
aperfeiçoamento técnico. Esses aspectos são justamente pontos comuns com o dekassegui de nikkeis
vindos do Brasil, e penso que é necessário fazer um estudo comparativo das características comuns e
das diferenças, de Kisetsu e Dekassegui, no futuro.
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中南米におけるウチナーンチュのアイデンテイテイとネットワーク
野入直美(琉球大学）
ここでは，第４回世界のウチナーンチュ大会の参加者を対象とするアンケート調査（代表：

金城宏幸，共同研究者：鍬塚賢太郎，野入直美）で得られたデータをもとに，中南米における

ウチナーンチュのアイデンティティとネットワークについて報告する。

２００６年に沖縄で開催された世界のウチナーンチュ大会（以下，大会）は，全世界の沖縄系の
人々が集い，交流し，ウチナーンチュであることを改めて実感する祭典となった。中南米から

の参加者は，４，９３２人の大会参加者のおよそ２害11をしめていた。ほぼハワイ州からの参加者数
に匹敵するだけの人数が，中南米全土から，はるばると沖縄まで旅してきたことからも，中南

米のウチナーンチュの沖縄に対する思いの深さがうかがわれる。
この調査では，７９４票の有効回答のうち１５４票（約２割）が，メキシコ，アルゼンチン，キ

ューバ，ブラジル，ペルー，ボリビアからの参加者による回答であった。

中南米からの参加者の特徴は，まず，沖縄系としての同質`性が高いことである。参加者全体
では，「自分は沖縄系ではない」と答えた人の比率が１６．６％に達したが，中南米は９．１％にすぎ
なかった。この傾向は，ブラジルにおいてさらに顕著であった（６５％)。そして中南米からの
参加者は，相対的に日本語能力が高い。中南米からの参加者には，２４パーセントしか「日本語
が全くできない，もしくはあいさつ程度」の人がいないが，参加者全体ではそれが３９．１パーセ
ントにのぼる。
その人が所属している県人会の活動が次世代にうまく継承されていると思うかどうかを尋ね

た設問に対しては，「あまりうまくいっていない」「うまくいっていない」という否定的な回答

の合計は，中南米（17.5％）が全体（12.4％）よりも高い。ただし，この回答のブラジルから
の参加者の比率は，全体よりも低い１０．４％であった。

今後，海外のウチナーンチュと交流予定があるかどうかを尋ねたところ，全体も中南米も予

定が「ある」がほぼ半数であったが，ブラジルは約６割であった。
今後，世界のウチナーンチュどうしで深めていくべき交流の分野については，中南米からの
参加者は，「スポーツ」と答えた人（１２９％）が全体（１０．９％）よりも多く，「ビジネス」と答
えた人（5.3％）が全体（6.9％）よりも少なかった。

以上から，中南米の特徴として，(1)高い沖縄系としての同質性，(2)相対的な日本語力の高
さ，(3)県人会活動の若い世代への継承について，肯定的な見方のブラジルと，そうでないその

他の南米諸国，(4)海外のウチナーンチュとの交流について，ブラジルによってけん引される中
南米のウチナーンチュの積極性，（５）「スポーツ」交流への期待一沖縄のアイデンティティとネ
ットワークが，中南米の独特の文化と融合する中で維持され，発展していっていること，（６）
課題に残されたビジネス交流が見いだせた。
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Comemoração do Centenár i o de Imi gração"Centenár i o de Im i gração e Uch i nanchu"
Naomi Noiri
Nessa sessão apresento o relatório sobre a Identidade e Rede de Uchinanchus da América Latina,
basedo nos dados obtidos da pesquisa realizada com os participantes do 4° Festival Mundial de
Uchinanchu (responsável pela pesquisa: Hiroyuki Kinjo, colaboradores: Kentaro Kuwatsuka e Naomi
Noiri).
O Festival Mundial de Uchinanchu(abaixo referido como Festival), realizado em Okinawa no ano de
2006, foi um evento onde reuniram pessoas de origem okinawana de todo o mundo, mantiveram vários
tipos de intercâmbio e sentiram novamente a sensação de ser uchinanchu. No total de 4.932
participantes no Festival, cerca de 20% eram participantes vindos da América Latina. Esse número de
participantes, quase equivalente ao número de participantes vindos do Havaí, e que viajaram de tão
longe, de todas as partes da América Latina até Okinawa, transmite o profundo sentimento de
uchinanchus em relação a Okinawa.
Nesta pesquisa constatou-se que dentre os 794 votos de resposta favorável, 154 votos (cerca de 20%)
eram respostas de participantes do México, Argentina, Cuba, Brasil, Peru e Bolívia.
Em primeirQ lugar, a característica dos participantes da América Latina é ter alta homogeneidade
como descendente de origem okinawana. De todos os participantes do Festival, 16.6% responderam
que "Não sou de origem okinawana", porém para essa mesma pergunta o índice da América Latina
atingiu apenas 9.1 %. Essa tendência foi mais evidente no Brasil (6.5%). Além disso, relativamente os
participantes da América Latina tem alta capacidade de compeensão da língua japonesa. Apenas 24%
dos participantes da América Latina votaram para "Não entendo japonês, ou entendo apenas a nível de
saudações", porém de todos os participantes do Festival, o índice atinge 39.1 %.
Em relação à pergunta "Acha que as atividades da Associação filiada são sucedidas adequadamente
para as gerações futuras?", o total de respostas negativas como "Não é muito adequada", "Não é
adequada" foi maior na America Latina (17.5 %) em relação ao todo (12.4%). Porém, o índice dos
participantes do Brasil foi inferior de todos, atingindo apenas 10.4%.
Para a pergunta "No futuro, pretende ter intercâmbios com os uchinanchus do exterior?", quase a
metade de todos os participantes e dos participantes da América Latina responderam "Pretendo", porém
o índice do Brasil foi 60%.
Em relação à pesquisa sobre a área que deveria aprofundar o intercâmbio entre todos os uchinanchus
do mundo no futuro, os participantes da América Latina que responderam "esporte" (12.9%) foram
mais do que todos os participantes (10.9%); enquanto que os que responderam "negócio" (5.3%) foi
menos que todos (6.9%).
Resumindo, podemos dizer que as características da América Latina são: (I) Alta homogeneidade
como descendente de origem okinawana, (2) Nível relativemente alto de capacidade da lingua japonesa,
(3) Em relação a sucessão de atividades da Associação para as gerações futuras, a visão positiva do
Brasil e não-positiva de outros países da América do Sul, (4) Em relação ao intercâmbio com os
uchinanchus do mundo, a iniciativa dos uchinanchus da América Latina lideada pelo Brasil, (5)
Esperança de intercâmbio através do "esporte": a identidade e a rede de uchinanchus serão mantidas e
desenvolvidas dentro da mistura de cultura Il.eculiar da América Latina, (6) Como tema para as
discussões futuras, pudemos achar o tema de intercâmbio de negócios.
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アルゼンチン沖縄移民３０年の歩み
石川友紀(琉球大学名誉教授）
月日のたつのは早いもので，南米アルゼンチンの沖縄移民研究を開始して３０年が経過した。

この間，アルゼンチンの沖縄県出身一世移民の方々を数多くお訪ねし，お話しを聞く機会があ

ったが，その方々も亡くなられた方が多く，当時のことが走馬灯のように思い出される。忘れ

もしない１９７８年６月２５日ブエノスアイレス市郊外のエセイサ国際空港に，同僚の島袋伸三先

生と到着したとき，サッカーのワールドカップでアルゼンチンチームが優勝した瞬間であり，
お祭り騒ぎとなり，荷物もフリーパスしあっけにとられたものである。当日，なんとか都心の
ホテルへはたどり着いたものの，政庁前を始め，すべての通りで自動車のクラクションが鳴り
止まず，ピルというピルから紙吹雪が舞って，まったく身動きがとれない状態が夜を徹して続

いていた。アルゼンチン人の明るいラテンアメリカ人気質の洗礼を受け，サッカーの人気が尋

常ではなく。また，その後の調査で日本人を信用して高く評価し，非常に好日的な国であるこ
とが判明した。

上記南米初の沖縄移民調査は,琉球大学法文学部地理学教室による文部省の海外学術調査｢南
米における沖縄県出身移民に関する地理学的研究」プロジェクトの一環であり，以後１２年間も
続くことになる。その間，予備調査を１回，本調査を３回実施し，研究成果として報告書を４
篇，個人の研究論文等を２９篇刊行した。同プロジェクトの研究調査対象地域は南米のペルー・

ブラジル・アルゼンチン･ボリビアの４カ国で，調査対象者は戦前･戦後渡航の沖縄県出身の－
世・二世移民であった。調査方法はアンケート調査票による面接間取調査を実施し，４カ国で

合計２，０５３人のデータが得られた。現地ではこの個人の面接間取調査を主体としたが，写真な
ど移民関係資料も収集し，研究員による個人研究も行った。以後のアンケート調査票は県内市
町村の海外移民調査でも利用された。１２年間アルゼンチン在住の県出身移民の方々とアルゼン
チン沖縄県人会の役員の方々には大変お世話になり，この場を借りて厚くお礼を申し上げる。
上記文部省の科学研究費補助金によるプロジェクトと並行して，１９８０年代の後半から沖縄県

内の市町村から南米の移民の実態調査を依頼されることが多くなった。１９９０年代に入ると，海
外での移民調査を実施した市町村史誌で，現地調査の成果が表れるようになった。ちなみに，
これまで発刊された移民・出稼ぎ編を主体とする県史と，市町村史誌は編集中を併せて２０市町

村みられる。このうち，私が関わった市町村は１９９３年の金武町から現地調査を開始し，以後北
中城村・佐敷町・南風原町・名護市・糸満市と続き，現在『浦添市移民史』を編集中で，今回
その目的で１００周年記念式典にも参加した。

都市化が急速に進展している現在の沖縄社会では伝統のよさが失われつつあるが，海外の沖
縄移民社会ではかつての言語・風俗・習慣・生活様式など，古きよき時代の姿が今も残ってい
る。例えば，沖縄の村落共同体のゆいの組織である「ユイマール」や模合（頼母子講)，温かい
心の「チムグクル｣，行き会えば皆兄弟の「イチャリバチョーデー」の精神がいまだ海外移民社

会には生きている。訪ねるたびに，異郷の地での移民の方々の頑張りにパワーをもらい，ウチ
ナーンチュの温かいもてなしに感激し，感謝の念で一杯である。移民一世から二世・三世等へ

の琉球の文化である言語・芸術・芸能・料理・空手など世代を通して継承してほしいと願うも
のである。
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30 Anos de Estudio de la Inmigración Okinawense a la Argentina
Tomonori Ishikawa
Que rápido pasan los afios. Han transcurrido 30 afios desde que se aperturó el estudio de la inmigración
Okinawense a la Argentina. Durante este tiempo, he visitado a un gran número de inmigrantes Okinawenses, muchos
de eIlos ya fallecidos, a las cuales tuve la oportunidad de escuchar sus historias. Esos momentos vuelven a mi
memoria como si hubiera sido ayer. Mi llegada a la Argentina será algo que nunca olvidaré. Fué un 25 de Junio de
1978, mi colega el profesor Shinzo Shimabukuro y yo arrivamos en el aeropuerto internacional Ezeiza en las afueras
de Buenos de Aires en el momento en que Argentina se coronó campeón mundial de fútbol. Todo a nuestro alrededor
era algarabía y júbilo, nuestro equipaje pasó por aduana sin ser chequeado, estábamos conmocionados por la
situación que se vivía en esos momentos. Ese día llegamos a nuestro hotel en el centro de la ciudad como pudimos,
pero sin antes conocer que la afición aI fútbol era tremenda por el ambiente de celebración. Empezando desde el
palacio de gobierno, en todas las avenidas los autos no dejaban de tocar el claxon, no había un sólo edifcio dei que
no se lanzaban confetis, esta situación donde era casi imposible moverse continuó hasta altas horas de la noche. Ese
dia conocimos la naturaleza alegre y festiva de los argentinos que caracteriza a los latinoamericanos. Tiempo
después, durante nuestra investigaciones, nos enteraríamos que la Argentina era un país que apreciaba mucho a
Japón, respetaban y tenian en alta estima a los japoneses.
La antes mencionada primera investigación a sudamérica de la inmigración Okinawense fué parte dei proyecto
"Estudio Geográfico Relacionado a la Inmigración Okinawense en Sudamérica" dei estudio en el extranjero dei
Ministerio de Educación realizada por la sala de geografía dei departamento de letras de la Universidad de Ryukyus,
la cual continuó 12 anos. En ese período se realizaron un estudio preliminar y tres estudios principales, dando como
resultados la publicación de 4 reportes en general y 29 reportes en forma individual. Los países objetos de
investigación fueron 4, Perú, Brasil, Argentina y Bolivia, las personas objetos dei estudio fueron los Okinawenses de
primera y segunda generación que emigraron antes y d~spués de la Segunda Guerra Mundial. La forma de estudio
que se lIevaron a cabo fué a través de cuestionarios y encuestas recopilando datos de un total de 2,053 personas en
los 4 países. En esos países las investigaciones fueron principalmente a base de encuestas, pero tambien se
recopilaron fotografías y otros materiales sobre la inmigración, asi como la recopilación de datos para estudios
individuales de los investigadores. Después estos cuestionarios tambien serían utilizados por los diferentes
municipios en Okinawa para confeccionar la historia de los emigrantes de sus respectivas ciudades. Quiero
aprovechar esta oportunidad para agradecer la valiosa ayuda recibida durante estos 12 anos de estudios de parte de
los Okinawenses residentes en la Argentina asi como miembros dei Kenjinkai, les estamos muy agradecidos por su
generosa ayuda.
En paralelo con el proyecto arriba mencionado, subsidiada por fondos para estudio científico dei Ministerio de
Educación, se ejecutaron investigaciones encomendadas por los diferentes municipios de la prefectura de Okinawa
para conocer la realidad sobre los paisanos que emigraron a sudamérica. Estas peticiones aumentaron en los
mediados de la década de los 80. AI entrar en la década de los 90, los frutos de las investigaciones realizadas en los
países a donde emigraron los paisanos fueron reflejados en los diferentes libros históricos de las ciudades en la
prefectura de Okinawa. Para ser más exactos, hasta el presente incluyendo los Iibros históricos por editar, se han
hecho investigaciones para 20 ciudades más el libro histórico de la prefectura que incluye el volúmen de migración
temporal y de residencia permanente. De los cuales, he tomado parte en las investigaciones para las ciudades
siguientes, empezando en 1993 para el municipio de Kin, siguieron Kitanakagusuku, Sashiki, Haebaru, Nago,
Itomán, y en la actualidad para la ciudad de Urasoe, la cuál está siendo compilada, y por este motivo estoy presente
en la ceremonia dei centenario.
En la actualidad, la urbanización en la sociedad de Okinawa se está desarrollando a una gran velocidad en la cuál
se están perdiendo los valores tradicionales de las cuáles se mantiene vivo en las comunidades Okinawenses en el
extranjero tales como el dialecto, las costumbres, hábitos, estilo de vida así como otros valores culturales de los
viejos tiempos de Okinawa. Por ejemplo se puede mencionar la estructúra básica de los pueblos de Okinawa como
"Yuimaru" que es la ayuda comunitaria, el "Moai" ó "Tanomoshi-ko" que son siste~as creados con el objetivo de
estrechar vínculos amistosos y reunir fondos de ayuda mútua, "Chimugukuru" que significa de corazón cálido,
"Icharibachodé" que significa que todos nos convertimos en hermanos en el momento en que nos conocemos, todas
estas prácticas dei espíritu Okinawense estan presente en las sociedades donde los Okinawenses emigraron. Cada vez
que visito a un inrnigrante Okinawense en una tierra extrafta recibo un poco de energía de la vitalidad de esa persona,
me emociona su hospitalidad, por la cual siento siempre un infinito agradecimiento. Es mi ferviente deseo que el
dialecto, las artes, el es·pectáculo, la comida, el karate y demás expresiones de la cultura de Ryukyu sea transmitida
de la primera a la segunda, tercera y demás generaciones venideras.
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日本の若者から見た移民と海外沖縄系コミュニティ①
長曽我部佐知(琉球大学法文学部３年次）
私は，琉球大学法文学部国際言語文化学科でスペイン語を専門に学んでいる，３年次の長
曽我部佐知です。２１歳です。今は沖縄の大学に通っていますが，もともとは広島県出身で，高
校を卒業してから沖縄で暮らすようになりました。

今回，アルゼンチン沖縄移民百周年記念シンポジウムにて皆さんの前でお話させていただけ
るというまたとない機会を得ることができ，非常に嬉しく思っています。しかし，正直なとこ

ろ私は，「移民」についての知識は皆無といってもよいほど何も知りませんでした。この研修も
私の場合，「移民研究」というよりも，専門として学んでいる「スペイン語の強化」という目的

が主たるものとして参加しているので，移民についてきちんと学んだこともなければ，興味す
らほとんどありませんでした。それは，「自分とは無関係だ」と思っていたからです。

しかし,移民について学んでいく中で私は,驚くべき事実を知ることになりました｡それは，
実は地元の広島からもかなりの移民を出していた，ということです。恥ずかしながら私は，こ
の年になるまで広島のそういった過去の事実を知ることなく生きてきました。そして今回移民
について学ぶ機会がなかったら，もしかしたらそのことについて永遠に知ることはなかったか

もしれません。というのも，今の日本の若者の，例えば南米などに移住してそこで働いて生活

している日系人や日系社会に，－体どれくらいの人が興味を持って詳しく調べたり，勉強して
いるのかというと，それは悲しいことに決して多くはありません。私のように「自分とは無関
係だ」と思っている人がたくさんいるからです。

沖縄の若者と他県の若者を比べてみると，沖縄の方がより日系社会等に興味を持っている若

者が多いように感じます。沖縄の場合，親戚をたどっていくと少なくとも－人は移民として海
外へ渡っている人がいると聞きましたが，同じことが地元広島でも言えるのかと思い両親に電
話で尋ねてみました。しかし，親戚や両親の知り合いにはどうやら移民として海外に渡った人
はいないとのことでした。

先にもお話しましたが，現在日本の若者は海外の日系社会について興味や知識がほとんどな

い状態です。しかし，それは日本にだけ言える問題ではないと私は思っています。というのも，

現在日系の若者は日本語を話すことが出来ない人がほとんどだと聞いています。１世や２世に
比べるとやはり，日本に対する意識や興味も若干薄れてきているのではないでしょうか。もち
ろんそれは,日本の若者の日系社会に対する意識の低さとは比べものにはならないでしょうが。

日本人と日系人の両方の〉お互いに対する意識がこれからも薄れ続けていったならば，徐々に
交流も無くなってしまうでしょう。それはとても悲しいことです。
私は今回の南米研修をきっかつけに,移民や海外の日系社会に興味を持つことが出来ました。
自分が少しでも，日本または沖縄と，海外日系社会コミュニティの架け橋になる役割が出来れ
ぱなあと思っています。
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La Emigración Japonesa y la Comunidad Nikkei en el Extranjero Vista por los
Jóvenes Japoneses 1
Sachi Chousokabe
Buenas tardes a todos. Yo soy Sachi Chousokabe, estudiante de 30 ano de la carrera de espanol dei
Departamento de Lengua y Cultura Internacional de la Universidad de Ryukyu. Tengo 21 anos. Mucho
gusto.
Soy de Hiroshima. Después de egresar de una Escuela Secundaria en Hiroshima, me mudé a Okinawa
para poder estudiar en la universidad.
Hoy, me siento muy honrada de tener esta ocasión irrepetible de hablar delante de todos ustedes, en
este Simposio deI Centenario de la Inmigración Okinawense en la Argentina.
A decir verdad, casi no sé nada sobre los inmigrantes. Como mi especialidad es el espanol, hasta el
momento no había estudiado profundamente sobre los inmigrantes y creía que no tenía ninguna .relación
con este idioma.
Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de mi error. Además supe que mucha gente emigró de
Hiroshima, mi pueblo natal. Me da vergüenza admitirIo, pero yo he vivido hasta ahora sin saber de esta
realidad. Si no hubiera tenido la ocasión de aprender sobre la emigración de japoneses a otros países,
quizás continuaría con esta falta de conocimiento. En Japón, hay muchos jóvenes como yo que
lamentablemente ignoran esta parte de nuestra historia.
Comparando a los jóvenes de Okinawa con los de otras prefecturas, creo que los primeros tienen más
interés por la sociedad de los Nikkeis. Pienso que esto se debe a que en Okinawa ai menos en cada
familia algún miembro ha emigrado. Una vez pregunté por teléfono a mis padres sobre este tema. Sin
embargo me contestaron que dentro de mis parientes o de los conocidos de mis padres nadie había
emigrado.
Como dije antes, casi todos los jóvenes de Japón no tienen interés ni conocimientos de la sociedad
Nikkei

en el extranjero. Sin embargo, no creo que esto sea sólo un problema de Japón, porque he oído

que en la actualidad muchos jóvenes nikkeis no pueden hablar el japonés. Supongo que la conciencia de
Japón de los

nikkeis se fue debilitando a través de las generaciones. Pero creo que el bajo

conocimiento de los jóvenes japoneses supera aI de los jóvenes de América deI Sur. Si continúa
disminuyendo de esta manera el interés mutuo, desafortunadamente también disminuirá el intercambio
entre las sociedades de Japón y la de los nikkeis.
Gracias aI estudio y a este viaje a Sudamerica creció mi interés por los emigrantes y las sociedades
nikkeis

que viven en el extranjero. Es mi deseo ser el nexo conector entre la sociedad de Japón u

Okinawa y la nikkei en el extranjero.
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曰本の若者から見た移民と海外沖縄系コミュニティ②
仲本いつ美(琉球大学法文学部３年次）
私が初めて海外ウチナーンチュに興味を持ったのは，高校生の時でした。地理の先生がＪＩＣＡ

の派遣で南米に滞在していた経験があり，授業の中で南米には日本・沖縄にルーツをもつ人々

が多くいること，そしてさまざまな面で活躍していることを紹介されたのがきっかけでした。
そのとき抱いた「なぜ人々は地球の反対側にある遠い南米に行ったのか」という疑問からスタ
ートして，現在，琉球大学地理学教室で海外沖縄県系移民について学んでいます。

私は，県内外，ひいては海外沖縄系コミュニティにも強い関心をもって，「第４回世界のウチ
ナーンチュ大会」をはじめ，県内で開かれたブラジル・アルゼンチン日系移民１００周年記念に

向けたセミナーなどにも参加してきました。しかし，県内で生まれ育ち，親戚に海外県人会関
係者のいない私にとって，県内の海外をルーツとする沖縄系コミュニティ，ましてや海外沖縄
系コミュニティは,踏み込みたくても踏み込めない,入っていきにくいという印象があります。
それは，距離やコミュニティの精神的なつながりの強さから軽い気持ちでは入りにくいからと
いうこともありますが，一番の問題は同世代との交流が少ないためだと思っています。

「第４回世界のウチナーンチュ大会」以降，スタデイーツアーや市町村単位の沖縄県系人研
修生受け入れなど，若い世代の交流の場も徐々に増えてきましたが，まだまだ浸透していると
は言えません。若い世代の交流は，沖縄ひいては世界の沖縄系コミュニティにとってこれから
重要な役割を果たしていくことは必至です。
私は，そういった交流の輪を沖縄で広げていきたいと思っています。しっかりしたプランが
あるわけではありませんが，ここで何かを掴んでいきたいと思います。
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La Emigraci6n Japonesa y la Comunidad Nikkei en el Extranjero Vista por los
Jóvenes Japoneses 2
Itsumi Nakamoto
Mi interés por los Uchinanchus en el extranjero comenzó cuando era estudiante de la escuela
secundaria. Mi profesor de geografia, que

tuvo la oportunidad de ir a Sudamerica como voluntario deI

programa de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), nos contaba que en Sudamerica
había muchas personas que tienen raíces japonesas u okinawenese,

y que en la actualidad se

desempenan en actividades de diversas âereas. A partir de esto comencé a pensar por qué ellos se fueron
a

tierras t80 lejanas como

Sudamerica, ubicadas aI otro lado deI mundo.

En la actualidad estoy estudiando en el departamento de geografia de la Universidad de Ryukyu,
sobre los okinawenses en los países extranjeros. Debido aI gran interés que tengo por la comunidad
okinawense, que vive en la

prefectura, en Japón continental y los que viven en el extranjero, participé

en el 4°FestivalMundial Uchinanchu y en los

seminarios realizados por

los festejos deI centenario

de la inmigración japonesa a Brasil y Argentina celebrados en la Prefectura de Okinawa.
Pienso que para alguien como yo, que nació y se crió en Okinawa sin tener ningún pariente en el
extranjero, es muy dificil relacionarse con los extranjeros descendientes de okinawenses que viven en la
prefectura por eso creo será aún

más dificil relacionarse con los que viven en el extranjero. Las causas

quizâs sean la distancia, la dificuItad de querer ingresar sin muchos conocimientos a una comunidad
diferente, pero creo que la causa principal es que no tengo muchas oportunidades de tener intercambios
con gente de mi misma edad.
Las oportunidades de realizar intercambios con los jóvenes fueron aumentando luego deI 4° Festival
Mundial Uchinanchu, el Junior Study Tour y de recibir a los becarios de los distintos pueblos, barrios y
ciudades de Okinawa. Sin embargo, no se puede decir que su difusión sea lo suficientemente amplia. EI
intercambio entre los jóvenes cumple un papel muy importante para el

desarrollo entre Okinawa y

la

comunidad mundial ·okinawense.
Con este viaje,

es mi deseo,

poder aprender más sobre la comunidad nikkei y

así, poder

contribuir con la ampliación dei círculo de intercambio entre los jóvenes okinawenses y los nikkeis.
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２１世紀のウチナーンチュとグローバル・ネットワーク
金城宏幸(琉球大学移民研究センター）
ウチナーンチュを知るためのキーワードの一つは「移民」である。近代史において海外/県外

への移民は沖縄にとって重要な意味を持っていた。沖縄の２０世紀は，海外移民が社会現象であ

った時代といえる。１９００年に沖縄人移民２６人がオアフ島に上陸したのを嘱矢に，多くの者が

南北アメリカ大陸や南洋諸島，フィリピンなどへの移民と定住を始め，海外各地にウチナーン
チュ・コミュニティを形成するに至ったのである。

このような出移民の最大の要因の一つは，経済的な背景であった。産業構造が脆弱であった

沖縄県にとって，移民とは過剰人口の解決策であり，移民したウチナーンチュによる海外から
の送金は極めて重要で，経済的な生命線であった。第二次世界大戦後には，故郷の惨状を知っ

た海外のウチナーンチュたちが，沖縄救済のために立ち上がり，様々な団体が結成されて，復
興活動に尽力した。このハワイを起点とする沖縄救済運動は，米国，メキシコ，ペルー，ブラ

ジル，カナダ，アルゼンチンと，ウチナーンチュ移民のいる各地でも展開され，国境を越えた
壮大なプロジェクトであった。

しかしながら，このように沖縄の生活史の重要な出来事となった出移民も，２０世紀後半にな
ると様相が変化する。それまでの「社会現象」は，海外の各地にウチナーンチュ・コミュニテ

ィを出現させる一方で，その熱は波が引くように冷めていき，沖縄では，県民の日常の情景か

ら「移民」の文字（意識）が薄れていく。一方で，海外においては，ウチナーンチュたちがコ
ミュニティを中心に生活を営み，遠く離れて「オキナワ」が健在であり続けていた。沖縄県政
は，それまでの送金や戦後の復興支援の恩に報いる形で，海外県系人の要望に応えつつ子弟留

学制度を続け，県人会館などの建設に財政支援を行ってきた。
こうした時をしばらく経るが，８０年代には，「移民県沖縄」と海外「ウチナーンチュ・コミ
ュニティ」のあいだに新たな状況が展開し始める。沖縄のメディアによる「世界のウチナーン

チュ」を意欲的に取り上げる試みなどが大きな刺激となり，移民の歴史を広く県民の間に思い

起こさせ，海外における「ウチナーンチュ」の存在を再認識させたのである。こうした「世界
のウチナーンチュ」意識が盛り上がりをみせるなか，ついに１９９０年，「第１回世界のウチナー

ンチュ大会」がその開催をみる。世界に居住するウチナーンチュたちがルーツの地で一堂に会
するという壮大な企ては，その後，第２回（1995年)，第３回（2001年)，第４回（2006年）
と開催を果たし，ウチナーンチュの越境的な連帯（ネットワーク）を強化しつつ，その参加者
も増加し続けている。「大会」でウチナーンチュとしてのアイデンティティを刺激された参加者
たちは，越境的に繋がるネットワークへの意欲を増大させ，同時に，ネットワークの拡大と深
化はまた「大会」を要請するという循環が機能し始めている。
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la Red Global dei Sigla XXI
Hiroyuku Kinjo

Una de las palabras claves para poder entender mejor aI Uchinanchu es la "emigraci6n". La
emigraci6n a otras prefecturas y aI extranjero tiene un importante significado en la historia moderna de
Okinawa. Se puede decir que la emigraci6n aI extranjero fué un fen6meno social en el siglo xx. La
emigraci6n Okinawense empez6 en el afio 1900 cuando 26 personas arribaron a la isla Oahu en HawaiL
Desde entonces muchas personas emigraron y se establecieron en diferentes partes deI mundo como el
norte y sur de América, las islas dei Pacífico sur, las Filipinas y muchos otros lugares, en donde
construyeron comunidades Uchinanchus.
Uno de los grandes factores que contribuyeron a la emigraci6n fué la situaci6n econ6mica de ese
entonces. Para Okinawa, donde la estructura industrial era débil, la emigraci6n era la soluci6n ai
problema de sobrepoblaci6n, y donde el envío de dinero de parte de los emigrantes viviendo en el
extranjero era de vital importancia para sostener su economía. Después de la Segunda Guerra Mundial,
cuando los Uchinanchus deI extranjero supieron de la mísera situaci6n de su pueblo natal, ellos se
hicieron presente para ayudar a Okinawa, formando muchos grupos de socorro para su reconstrucci6n.
Este movimiento empez6 en Hawaii, expandiéndose a diferentes lugares tales como los Estados Unidos,
México, Peru, Brasil, Canadá, Argentina y otros lugares más adonde el Uchinanchu había emigrado y
establecido, llegando a ser un enorme proyecto transnacional.
Aunque estos hechos de la emigraci6n jug6 un rol importante en la historia de Okinawa, este sufri6
cambios en la segunda mitad deI siglo xx. Mientras aparecían las comunidades Uchinanchus en eI
extranjero, en Okinawa la fiebre deI que fuera un fen6meno social empezaba a perder vigencia, así pues
la palabra "emigraci6n" desaparecía dei vocabulario de la vida diaria. Por otro lado, los Okinawenses
que vivían en eI extranjero continuaron su vida centrados en las comunidades Uchinanchu teniendo
presente a "Okinawa" en su quehacer cotidiano. Como retribuci6n por la ayuda econ6mica recibida en
eI pasado, eI gobierno prefecturaI de Okinawa continuaba cumpliendo las peticiones de los Okinawenses
residentes en el extranjero de recibir a sus descendientes como estudiantes de intercambio en la
prefectura, así como la continuaci6n de ayuda financiera para las construcciones de salones para las
comunidades Uchinanchus en el extranjero.
Esta situaci6n continu6 por un determinado tiempo y durante la década de los 80 la relaci6n entre
Okinawa, la prefectura de emigrantes, y las comunidades Uchinanchus en el extranjero, toma un nuevo
giro. Los medios de comunicaciones en Okinawa empiezan a realizar reportajes sobre "Los
Uchinanchus deI Mundo" en forma activa, creando un gran estímulo en la sociedad Okinawense y
devolviendo la atenci6n a los Uchinanchus residentes en eI extranjero. En estas circunstancias en donde
el sentimiento hacia los "Uchinanchus deI mundo" iba recuperando eI fervor de antafío, culmina en 1990
realizandose el "Primer Festival Mundial Uchinanchu". Ha sido un proyecto de gran envergadura en lo
cual Uchinanchus residentes en diferentes partes dei mundo se reunieron en el lugar de sus orígenes.
Después, vendrían a continuaci6n, el segundo (1995), el tercero (2001), y el cuarto (2006) fe~tival
fortaleciendo la red global Uchinanchu y logrando aumentar el número de participantes en cada uno de
eIlos. En el "festival" los participantes llegan a ser estimulados por el redescubrimiento de su identidad
Uchinanchu, lo cual, impulsa el deseo de una red global. Y esta red que crece y se profundiza en cada
festival requiere que otro "festival" sea realizado, creando así un ciclo.
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