DECLARAÇÃO
Declaração Conjunta - Ministros do Canadá, Reino Unido, Irlanda, Argentina,
Espanha e Nova Zelândia enfatizam seu apoio aos programas de apadrinhamento
de refugiados assentados na comunidade antes da Assembleia Geral das Nações
Unidas em 2018 e do acordo sobre o Pacto Global sobre Refugiados
LONDRES, REINO UNIDO, 16 de julho de 2018
1.Nós, Ministros responsáveis pela Imigração em nossos respectivos países, estamos
empenhados em pilotar ou implementar programas de apadrinhamento de refugiados
assentados na comunidade como parte de nossa resposta à crise global de refugiados.
Reconhecemos a necessidade de mostrar solidariedade a outros Estados anfitriões de
refugiados, de maximizar os resultados da integração de refugiados e de encontrar
abordagens novas e inovadoras para a proteção de refugiados.
2. Em 2018, os países chegarão a um acordo sobre o Pacto Global sobre Refugiados,
com o objetivo de fortalecer as respostas internacionais aos refugiados, compartilhando
melhor a responsabilidade pelos refugiados no mundo. O reassentamento sempre
desempenhou um papel fundamental na oferta de proteção e uma solução para alguns
dos refugiados mais vulneráveis do mundo identificados pela UNHCR. Isto é também
um modo de aliviar a pressão sobre os países em desenvolvimento que estão
hospedando a maioria dos refugiados do mundo. Desta forma, o reassentamento e
outros caminhos são uma demonstração de solidariedade e da partilha de
responsabilidades.
3. Nossos governos estão se concentrando em como podemos, em parceria com
nossas sociedades civis, fazer mais para receber refugiados. Nós nos unimos para
reconhecer como o apadrinhamento de refugiados assentados na comunidade está
fornecendo um caminho positivo para os refugiados serem apoiados na chegada aos
nossos países.
4. O apadrinhamento de refugiados assentados na comunidade permite que indivíduos,
comunidades e organizações se envolvam diretamente nos esforços de
reassentamento de refugiados. Em parceria com o governo, os padrinhos se
comprometem a fornecer apoio financeiro, emocional e suporte à integração para
ajudar os refugiados recém-chegados a se adaptarem à vida em um novo país.
5. Nos países que já lançaram esses programas, estamos vendo as próprias
comunidades de acolhimento transformadas pela experiência, à medida em que se
estabelecem laços poderosos entre padrinhos e refugiados, e se fomentam atitudes
positivas em relação aos refugiados. Os padrinhos frequentemente comentam que esta
é a atividade mais significativa da qual já fizeram parte.

6. Milhares de refugiados já foram admitidos ou reassentados em todo o mundo através
de programas de apadrinhamento de refugiados assentados na comunidade em 2018.
Mas juntos podemos fazer mais. Com o apoio da Iniciativa Global de Patrocínio de
Refugiados, temos o prazer de celebrar inúmeros sucessos nos últimos meses,
incluindo o lançamento de novos programas, permitindo o compartilhamento de
melhores práticas internacionais, conectando padrinhos de refugiados entre países
para orientação, facilitando intercâmbios técnicos e políticos sobre proteção de
refugiados e muito mais.
7. Agradecemos a todos que considerem se unir à nossa crescente coorte de países,
trabalhando em parceria com suas comunidades, para oferecer uma acolhida calorosa
e solidária através do apadrinhamento de refugiados assentados na comunidade.
Estamos prontos para apoiá-lo nestes empreendimentos.

Ahmed Hussen, Ministro da Imigração, Refugiados e Cidadania, Canadá
Caroline Nokes, Ministra de Estado da Imigração, Reino Unido
Charles Flanagan, T.D., Ministro de Justiça e Igualdade e David Stanton, T.D., Ministro
de Estado para a Igualdade, Imigração e Integração, Irlanda
Rogelio Frigerio, Ministro do Interior, Obras Públicas e Habitação, Argentina
Consuelo Rumí Ibáñez, Secretária de Estado para as Migrações, Ministério do
Trabalho, Migração e Segurança Social, Espanha
Iain Lees-Galloway, Ministro das Relações do Trabalho e Segurança, ACC, e da
Imigração, Nova Zelândia
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Citações
“O Canadá continua comprometido em reassentar refugiados e oferecer proteção aos
necessitados. Acreditamos que quando governos e sociedades civis trabalham juntos
para receber refugiados, todos nós nos beneficiamos. Estou muito contente que nossos
esforços coletivos estejam resultando no desenvolvimento de novos programas de
apadrinhamento comunitário em todo o mundo. Juntos, podemos aumentar o número
de espaços de reassentamento globalmente e ajudar mais refugiados ”.
- O Honorável Ahmed Hussen, Ministro da Imigração, Refugiados e Cidadania, Canadá
“O reassentamento de refugiados através do apadrinhamento na comunidade é
possível graças à dedicação, trabalho duro e compaixão de grupos comunitários em
todo o Reino Unido. O Reino Unido tem um dos maiores programas de reassentamento
do mundo, com base em referências da UNHCR dos refugiados mais vulneráveis que
necessitam de reinstalação. Temos o prazer de trabalhar com o Canadá e outros
países para compartilhar nossa experiência de apadrinhamentoo comunitário e apoiar
mais países que desejam implementar programas de reassentamento de refugiados
liderados pela comunidade. ”
- Rt Hon. Caroline Nokes, MP, Ministra de Estado da Imigração, Reino Unido

“A Irlanda, em parceria com a UNHCR, tem um programa de longa data de reinstalação
de refugiados. A adição ao apadrinhamento comunitário como uma solução duradoura
aumentará a capacidade das sociedades de responder eficazmente às necessidades
de reinstalação e integração dos refugiados através de uma abordagem de parceria
entre os Estados, a sociedade civil, o setor privado e, mais importante, as comunidades
locais. Estamos ansiosos para trabalhar em colaboração com colegas no Canadá, no
Reino Unido e em outros lugares para tornar esta abordagem uma realidade
compartilhada. ”
- David Stanton, T.D., Ministro de Estado da Igualdade, Imigração e Integração, Irlanda
“Acreditamos firmemente que devemos buscar novas maneiras criativas de aumentar
nosso apoio humanitário aos refugiados e aos países que estão recebendo e ajudando
pessoas que precisam de proteção. O apadrinhamento particular ou comunitário é
baseado em um compromisso extraordinário da sociedade civil, organizações
religiosas, setor empresarial e governo, trabalhando juntos para ajudar aqueles que
foram forçosamente desenraizados. A Argentina não fechará os olhos para a atual crise
de refugiados e vai trabalhar de mãos dadas com outros países para ajudar a resolvêla. Estamos trabalhando com a UNHCR, a IOM, e com o apoio de vários países e
parceiros na comunidade internacional para aumentar a capacidade de proteção das
pessoas necessitadas. ”
- Rogelio Frigerio, Ministro do Interior, Obras Públicas e Habitação, Argentina
“O governo espanhol, juntamente com o governo regional do País Basco, e com a
colaboração da GRSI, está trabalhando para desenvolver um programa de
apadrinhamento comunitário, baseado na solidariedade aos refugiados demonstrada
pelo povo da Espanha. Este programa apresenta não apenas a oportunidade de
fortalecer o reassentamento e a integração dos refugiados na Espanha, mas também
uma oportunidade única de promover a coordenação entre as autoridades centrais,
regionais e locais para receber os refugiados. A Espanha espera que a implementação
bem-sucedida do programa no País Basco leve à implementação de iniciativas
semelhantes nas regiões espanholas que já manifestaram interesse em contribuir para
com este esforço. ”
- Consuelo Rumí Ibáñez, Secretária de Estado para as Migrações, Ministério do
Trabalho, Migração e Segurança Social, Espanha
“A Nova Zelândia está comprometida em trabalhar com a UNHCR e a comunidade
internacional para fornecer proteção aos refugiados por meio do reassentamento. A
Nova Zelândia tem um Programa de Cota de Refugiados de longa data e estamos
testando a Categoria de Apadrinhamento de Refugiados de Organização Comunitária.
A nova abordagem de base visa unir as comunidades para que elas possam se sentir
envolvidas no apoio aos refugiados para se estabelecerem na vida da Nova Zelândia.
Esperamos que esta nova abordagem traga benefícios sociais, econômicos e culturais
positivos aos refugiados reassentados e à comunidade como um todo ”.
- Hon. Iain Lees-Galloway, Ministro das Relações do Trabalho e Segurança, ACC, e da
Imigração, Nova Zelândia

Sobre a Iniciativa Global de Apadrinhamento de Refugiados
• A Iniciativa Global de Apadrinhamento de Refugiados foi anunciada em setembro de
2016 após a Cúpula da ONU para Refugiados e Migrantes de 2016, e lançada
oficialmente em dezembro de 2016 em Ottawa, Canadá.
• A iniciativa é uma parceria entre o Governo do Canadá, o Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Refugiados, a University of Ottawa, a Fundação Radcliffe e as
Fundações Open Society.
Links
•
•
•

Associados
Global Compact on Refugees
Iniciativa Global de Patrocínio para Refugiados
Global Initiative Brings Canada’s Refugee Sponsorship Model to the World (27
de junho de 2017)
• Global Refugee Sponsorship Initiative promotes Canada’s private refugee
sponsorship model (16 de dezembro de 2016)
• Canada, UNHCR and Open Society Foundations seek to increase refugee
resettlement through private sponsorship (19 de setembro de 2016)
• Backgrounder: Canada’s Private Sponsorship of Refugees Program

Para mais informações:
Imigração, Refugiados e Cidadania Canadá
cic.gc.ca
facebook.com/CitCanada
twitter.com/CitImmCanada
Instagram.com/CitImmCanada
Fundações Open Society
opensocietyfoundations.org
facebook.com/OpenSocietyFoundations
twitter.com/opensociety
Instagram.com/opensocietyfoundations
Fundação Radcliffe
https://radcliffefoundation.org
twitter.com/radcliffefdn
Instagram.com/radcliffefdn
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
unhcr.org
facebook.com/UNHCR
twitter.com/Refugees
University of Ottawa
uottawa.ca
facebook.com/uottawarefugeehub
twitter.com/RefugeeHub

Para mais informações (apenas mídia):
Por favor, contatar info@refugeesponsorship.org

