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INICIATIVA GLOBAL DE APADRINHAMENTO DE REFUGIADOS
EM UMA OLHADA
O começo promissor do programa de patrocínio comunitário da Espanha
Os patrocinadores estão se preparando para a chegada das
primeiras famílias de refugiados no, muito aguardado, programapiloto de patrocínio comunitário para março deste ano.
Oficialmente anunciado em novembro passado, o programa-piloto
está sendo implementado em cooperação com o governo regional
basco e a ACNUR na Espanha. Duas organizações da sociedade
civil, a Cáritas Euskadi e a Fundação Ellacuría, estão oferecendo
apoio e orientação aos grupos de patrocinadores.
Em colaboração com as partes interessadas espanholas, os
especialistas da GRSI elaboraram um programa de treinamento de
quatro dias para as organizações e patrocinadores que acolhem os
refugiados. O treinamento foi dispensado em Bilbao e Donosti (San
Sebastián) por Lucila Spigelblatt. Uma falante nativa de espanhol,
Lucila tem 34 anos de experiência em serviços de assentamento de
imigrantes. (Uma entrevista com Lucila foi publicada no boletim da
GRSI de janeiro de 2019.)
O treinamento combinou uma revisão da experiência canadense,
examinando o contexto e os recursos do programa-piloto na
Espanha e, em seguida, tais atores trabalharam juntos em áreas
como funções e responsabilidades dos patrocinadores, direitos dos
recém-chegados, planos de solução, comunicação intercultural e
obrigações financeiras na direção de uma integração bemsucedida.
Na preparação para a chegada da família de refugiados, estou
percebendo agora que o que estamos fazendo é recebê-los antes
mesmo de conhecê-los e isto é muito importante para a
comunidade.
Patrocinador espanhol
O programa de treinamento foi precedido por uma delegação da
GRSI para a Espanha de 13 a 15 de fevereiro. Chris Gregory, do
governo do Canadá, juntamente com os oficiais da ACNUR da
Espanha, Marisa Gómez e María de Zabala, e Roswitha DiehlMacLean, da Embaixada do Canadá em Paris, se encontraram com
funcionários seniores de três ministérios espanhóis: Trabalho,
Migração e Segurança Social; Assuntos Internos; e Relações
Exteriores. O governo espanhol está defendendo o programapiloto e pretende explorar a possibilidade de expandi-lo, no futuro,
como um programa nacional.
Em Vitória, capital do País Basco, a delegação se reuniu com os
funcionários do governo basco, responsáveis pela implementaçãopiloto -a Secretaria Geral de Vítimas, Direitos Humanos e
Coexistência -e apresentou a GRSI e os patrocinadores na Mesa
Redonda Interinstitucional Basca sobre os Refugiados.
Aproximadamente cinquenta representantes regionais estiveram
presentes, incluindo funcionários do governo, organizações da
sociedade civil e partes interessadas municipais envolvidas no
lançamento do programa-piloto espanhol.

Patrocinadores espanhóis, funcionários da Cáritas e Lucila Spigelblatt (centro)

Voltando a Madri, a delegação se reuniu com as lideranças
nacionais das organizações da sociedade civil espanhola de
proteção aos refugiados, incluindo Cáritas, o Jesuit Migrant
Service, Refugees Welcome, a Anistia Internacional e a Comissão
Espanhola para os refugiados (CEAR). O grupo discutiu possíveis
próximos passos para expandir o programa-piloto para outras
regiões e seus papéis potenciais.
O lançamento do programa-piloto espanhol segue a assinatura da
declaração conjunta do Secretário de Estado Consuelo Rumí em
julho de 2018, com o Canadá, o Reino Unido, a Irlanda, a Argentina
e a Nova Zelândia, incentivando outros países a adotarem o
patrocínio comunitário. Com o lançamento de seu programapiloto, a Espanha está se unindo à comunidade de primeiros
adotantes, liderando com ousadia o caminho para outros países.

Saiba mais
Interessado em aprender mais sobre treinamento de
patrocinadores?
→

Visite o site de treinamento para patrocinadores do
Reino Unido por RESET

→

Assista a este vídeos do Programa de Treinamento de
Patrocinadores do Canadá:
1. Gerenciando expectativas
2. Desequilíbrio de poder
3. Ética do patrocínio
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Celebrando o lançamento oficial do patrocínio
comunitário na Irlanda
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Equipe de Hóquei e Financiadores BVOR são bemvindos Famílias de refugiados no Canadá

Em 6 de março de 2019, a Irlanda lançou oficialmente o Patrocínio
Comunitário Irlandes. O programa-piloto incluirá dez
comunidades que patrocinarão e acolherão dez famílias de
refugiados (50 indivíduos). A primeira família chegou em
Dunshaughlin, Condado de Meath, em dezembro de 2018.
Detalhes completos sobre o programa-piloto e o processo de
inscrição do patrocínio podem ser encontrados aqui.
O Ministro de Estado para Igualdade, Imigração e Integração,
David Stanton, encorajou as comunidades a patrocinar as famílias
de refugiados em um comunicado de imprensa: “Eu estou
chamando as comunidades em todo o país para estender a mão
da amizade a uma família de refugiados e para trabalhar ao lado
do Governo para fazer disto uma realidade. O envolvimento e a
liderança da comunidade impulsionarão o sucesso da iniciativa.”
O Conselho de Refugiados Irlandês, a Cruz Vermelha Irlandesa e o
Nasc, o Centro de Direitos dos Refugiados e Migrantes,
publicaram uma declaração conjunta no mesmo dia. Cada uma das
organizações é uma “Organização de Apoio Regional” para o
programa e apoiará as comunidades que patrocinam refugiados
durante a fase-piloto do programa nos próximos 12 meses.
Estamos muito satisfeitos em ver este programa sendo
implementado em todas as comunidades em toda a Irlanda.
Fiona Finn, Nasc
Muitas comunidades em toda a Irlanda estão prontas, dispostas e
capazes de se tornarem patrocinadores comunitários -para receber
refugiados em suas comunidades.
Nick Henderson, Conselho Irlandês dos Refugiados
Acreditamos que esta iniciativa trará um apoio valioso aos
refugiados recém-chegados que estão se restabelecendo na
Irlanda e estabelecendo uma nova vida.
Eve Leonard, Cruz Vermelha Irlandesa
A ACNUR saudou a implantação do novo programa de patrocínio
comunitário e compartilhou a história de Nola Leonard, uma das
primeiras patrocinadoras de Dunshaughlin, incluindo um vídeo. A
Coalizão Irlandesa de Refugiados e Migração também saudou o
lançamento do programa-piloto.
Parabéns à Irlanda por esta etapa empolgante no apoio crescente
aos recém-chegados de refugiados por meio dos esforços
colaborativos do governo e das comunidades!
Leia mais notícias irlandesas sobre o lançamento aqui, aqui e aqui.

A Fundação Giustra e a equipe de hóquei Vancouver Canucks
receberam cinco famílias recém-chegadas em 11 de fevereiro para
uma noite de hóquei e diversão. As crianças fizeram “bate aqui”
enquanto os jogadores se dirigiam para o gelo e o mascote da
equipe visitou a suíte.
Foi um privilégio conhecer as famílias de recém-chegados e
compartilhar essa experiência essencialmente canadense com eles.
Foi uma grande noite de festa.
Frank Giustra
Estas famílias vieram da República Democrática do Congo, Irã e
Sudão e chegaram ao Canadá no final de 2018, graças a um fundo,
único e limitado no tempo, para acelerar o patrocínio de refugiados
identificados pela ACNUR, através do fluxo de reassentamento
canadense chamado Blended Visa Office-Referred (BVOR). Giustra
e um grupo de outros líderes filantrópicos comprometeram quase
US$ 3,5 milhões em custos de estabelecimento. Leia mais sobre o
evento aqui.

PATROCÍNIO COMUNITÁRIO EM NOTÍCIA
• Grupo multi-fé como proposta para Home Office

status para apoiar os refugiados sírios

de Surrey
• Cidade de Waterford escolhida para o
esquema de integração dos refugiados
na Irlanda
• Sobre a questão dos refugiados, o Canadá
tem muito para ensinar para Hong Kong

CLIQUE PARA ACESSAR OS LINKS

O gue é a GRSI?

Lorca Fakir fica em frente à Estátua de boas-vindas em sua nova cidade natal.

A Iniciativa Global de Apadrinhamento de Refugiados
é uma parceria de cinco organizações – o Governo do
Canadá, ACNUR, Open Society Foundations, a Giustra
Foundation e a University of Ottawa. O objetivo é
ajudar outros países a criarem seus próprios programas
de apadrinhamento de refugiados baseados na
comunidade – no processo de fortalecimento das
comunidades locais e melhorando a narrativa sobre os
refugiados.
ASSINE

GRSI ON-LINE

ENTRE EM CONTATO

