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INICITATIVA GLOBAL DE APADRINHAMENTO DE REFUGIADOS
A GRSI EM UMA OLHADA

Turnês de Acompanhamento
Comunitário no Reino Unido
No verão passado, a GRSI participou de uma série
de eventos de prefeituras promovendo o
apadrinhamento de refugiados no Reino Unido. O
British Home Office (Ministério do Interior Britânico),
juntamente com a Social Finance (Finanças Sociais) e a
Good Faith Partnership, organizou uma turnê
de 17 a 20 de julho que parou em seis cidades:
Kingston-Upon-Thames, Londres, Manchester,
Birmingham, Bristol e Aberystwyth.
A turnê coincidiu com o primeiro aniversário do
Esquema de apadrinhamento comunitário do Reino
Unido. As reuniões apresentaram o Canada’s Private
Sponsorship of Refugees Program (PSRP)
(Apadrinhamento Privado do Canadá de Refugiados)
para mobilizar pessoas de várias organizações
interessadas em participar do apadrinhamento.
O lançamento oficial da turnê teve como anfitrião o
Arcebispo de Canterbury, Justin Welby, no Lambeth
Palace em Londres. À noite, foi apresentado um painel de
discussão liderado pela professora Jennifer Bond da
University of Ottawa e Russell Rook da Good Faith
Partnership. Os principais oradores incluídos foram Hon
Ahmed Hussen, Ministro do Immigration, Refugees and
Citizenship Canada (IRCC) (Imigração, Refugiados e
Cidadania), o Reverendo Hon Amber Rudd, UK Home
Secretary (Secretário do Interior do Reino Unido) e o
Reverendo Christopher Chessun, bispo de Southwark.
Uma delegação conjunta do Reino Unido e do Canadá se
expandiu de modo inovador através do país. O Canadá foi
representado pelo Major David Henderson de Brockville,
Ontário, por Yosief Araya do Refugee Sponsorship
Training Program (Programa de Treinamento para
Apadrinhamento de Refugiados), por Brian Dyck, da
Canadian Refugee Sponsorship Agreement Holders
Association- SAH (Associação Canadense de Titulares
de Contratos de Apadrinhamento) e por Chris Gregory
da IRCC’s Refugee Affairs Branch (Divisão dos Assuntos
de Refugiados do IRCC).

Delegação do Reino-Unido e Canadá em Wales durante a turnê
de apadrinhamento comunitário.

“Nossos anfitriões britânicos fizeram um ótimo
trabalho organizando a turnê ", disse Gregory. "Em cada
parada, a sala estava cheia de pessoas interessadas em
compartilhar suas experiências e em saber mais. O
apadrinhamento comunitário tem um futuro brilhante
no Reino Unido ".

Acompanhamento
Comunitário no Mundo
Cidadãos do Reino-Unido visitam Ottawa
para aprender mais sobre o modelo do
Canadá.
Líderes da GRSI destacaram os benefícios da
comunidade de apadrinhamento de refugiados na
Concordia Summit (Cúpula Concordia) de 2017
em Nova York.
A GRSI falou na International Metropolis
Conference de Haia e no ICMC seminar em
Bruxelas.
A experiência do grupo de apadrinhamento da
comunidade do Reino Unido é destacada em vídeo
da GRSI.
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Uma Experiência Inter-religiosa de
Apadrinhamento Comunitário
Excerto de uma entrevista do rabino Stephen Wise,
membro fundador da Abraham's Children Together
(ACT), um grupo de apadrinhamento comunitário
formado por uma sinagoga, uma igreja e uma
organização comunidade muçulmana em Oakville,
Canadá. A entrevista completa pode ser
encontrado na seção Estudos de Caso do
Guia on-line da GRSI.

Qual é a experiência de chegada e da primeira semana dos
refugiados?
Rabino Wise: A chegada foi muito emocionante e
aconteceu muito rapidamente. Um dos membros da
igreja hospedou a família refugiada nas primeiras
semanas até que sua nova casa estivesse desocupada e
pronta.
Lembro-me do encontro da família no aeroporto; eles
estavam muito felizes, mas ainda estavam surpresos
com o que estava acontecendo. Um momento especial
foi o dia em que os mudamos para a sua casa. O
caminhão da mudança chegou e os móveis seriam
transportados e eles estavam ajudando a descobrir o
que deveria estar em cada cômodo. Nós finalmente
fizemos uma pausa e todos ficaram sentados na sala
comendo pizza. Partilhar o pão juntos supera as
barreiras do idioma e nós nos sentamos e rimos e nós
nos rejuvenesciamos fisicamente e espiritualmente.

Membros da Abraham’s Children Together.

Leituras sugeridas
US Company Pledges to Sponsor Refugee Family
(19 de setembro de 2017)
Expanding Complimentary Pathways for Refugee
Resettlement (19 de setembro de 2017)
Refugee & Migrant coalition welcomes Irish
government’s commitment to new Community
Sponsorship (19 de setembro de 2017)
One Year On (19 de setembro de 2017)

Qual é a melhor parte da sua experiência de
apadrinhamento?
Há algo de bonito em ajudar outro ser humano a
começar a vida de novo. Não só ajudamos a trazer a
família, trabalhamos juntos para lhes fornecer todas as
ferramentas para terem sucesso. Com estes
instrumentos no local, temos uma sensação muito forte
de que terão sucesso em se estabelecer bem no Canadá
e não apenas ficarão em pé por si mesmos, mas
prosperarão e devolverão ao país que os ajudou.
O modelo de apadrinhamento comunitário do qual o
Canadá é pioneiro é uma maneira comprovada de
envolver indivíduos, organizações locais e empresas
para contribuir com proteção aos refugiados e
canalizar a compaixão deles.
- George Soros, Open Society Foundations

O que é a GRSI?
A GRSI é uma parceria de cinco organizações: o Governo
do Canadá, o UNHCR, a Open Society Foundations, a
Radcliffe Foudation e a University of Ottawa.
A GRSI visa a ajudar outros países na criação de seus
próprios programas de refugiados apadrinhados pela
comunidade. O objetivo final é aumentar a capacidade de
reassentamento em todo o mundo. Através deste
processo, esforça-se também para fortalecer as
comunidades locais e melhorar a narrativa política
internacional sobre refugiados e outros recém-chegados.
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ENTRE EM CONTATO

