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INICIATIVA GLOBAL DE APADRINHAMENTO DE REFUGIADOS
EM UMA OLHADA
Patrocínio em alta no Reino Unido
No dia 17 de junho, o ministro britânico do Interior, Sajid Javid,
anunciou que o Reino Unido seguirá assentando refugiados,
inclusive por meio do seu programa de patrocínio comunitário,
após o encerramento do emblemático projeto este ano.
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PATROCÍNIO COMUNITÁRIO EM NOTÍCIA
Kiwis encouraged to privately
sponsor refugees
LETTER: Communities should
help refugee families
Canada expanding cap on
LGBTQ2 refugee sponsorship program
News and updates from Reset Communities
and Refugees
CLIQUE PARA ACESSAR OS LINKS

Argentina aprofunda sua expertise em patrocínio

Tuíte da Reset sobre o patrocínio comunitário pós-2020
com a ministra da Imigração Caroline Nokes.
A partir de 2020, o programa de patrocínio comunitário
também estará no compromisso do governo. A promissora
notícia chega em um momento no qual diversos outros países
procuram o Reino Unido em busca de inspiração e liderança
enquanto debatem ou lançam os seus próprios programas
pilotos. A declaração britânica contribui para o ímpeto mundial
pelo patrocínio comunitário.
Estatísticas de imigração do Reino Unido destacam que 173
refugiados foram reassentados pelo esquema no período de
um ano (abril de 2018 a março de 2019), elevando o total de
refugiados patrocinados para 281.

Como parte do trabalho de explorar ferramentas para
ajustar os êxitos do programa de patrocínio da Argentina,
representantes do governo do país visitaram as cidades de
Ottawa e Winnipeg, no Canadá, no início de maio. A
delegação argentina se reuniu com diversos especialistas e
elaboradores de políticas de patrocínio canadenses para
debater estratégias para a expansão do patrocínio
comunitário, práticas de pareamento entre patrocinadores
e refugiados e desenvolvimento de planos de
assentamento, entre muitos outros temas.
Winnipeg foi o local ideal para examinar abordagens de
reassentamento fora dos grandes centros urbanos. A
atividade final da turnê de estudo foi um evento para
organizações que atendem refugiados e patrocinadores, o
qual foi especialmente valioso, já que a delegação pode
ver em primeira mão inúmeros e diversos atores que
prestam apoio ao patrocínio de refugiados.

Comemoração do #WorldRefugeeDay

O gue é a GRSI?

"Mesmo numa época em que os países estão
reduzindo os assentamentos, o patrocínio privado é
cada vez mais frequente. A cada 15 dias temos um país
(…) interessado em informações sobre o patrocínio
privado."

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.

—Ahmed Hussen (ministro da Imigração, Refugiados e

Cidadania do Canadá) no dia 20 de junho
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Profissionais envolvidos no assentamento e reassentamento de refugiados nos EUA se reuniram para debater o
copatrocínio comunitário.

Crescimento do copatrocínio comunitário nos EUA

Nos dias 6 e 7 de junho, diretores de agências de
reassentamento de refugiados e representantes de
organizações nacionais de reassentamento provenientes de 13
estados americanos, juntamente com representantes da GRSI,
se reuniram em New Haven, Connecticut, para um Segundo
Seminário Nacional sobre o Programa de Copatrocínio
Comunitário como modelo para o reassentamento de
refugiados. O evento foi organizado pela Integrated Refugee
& Immigrant Services (IRIS) para demonstrar o modelo de
copatrocínio comunitário desenvolvido pelo organismo, no
qual grupos de voluntários assumem uma parte significativa
das tarefas ligadas ao reassentamento, sob a supervisão e em
parceria com a IRIS.
Nos últimos três anos, a IRIS firmou parcerias com 47 grupos
de Connecticut para reassentar 300 refugiados usando esse
arranjo. O seminário se concentrou nos aspectos práticos do
modelo da IRIS, bem como naquilo que os participantes
poderiam agregar das suas próprias experiências para torná-lo
ainda mais efetivo em prol dos objetivos de autossuficiência e
integração dos refugiados nos EUA, não apenas em áreas
urbanas, mas também em cidades pequenas de todo o país.

ACNUR e organizações da sociedade civil responsáveis pelo
apoio aos patrocinadores. O dia também representou uma
oportunidade para a GRSI utilizar as novas ferramentas
adaptáveis de treinamento de patrocinadores, as quais estão
sendo desenvolvidas para uso de governos e organizações da
sociedade civil.
A visita foi encerrada com um encontro inspirador de
patrocinadores correntes e em potencial e de militantes que
se uniram para celebrar o progresso da Irlanda.
Um dos pontos altos foi o testemunho de um patrocinador
irlandês e de um patrocinador britânico. O patrocinador da
Irlanda contou sobre o poderoso impacto na sua comunidade
e o apoio que recebeu de vizinhos quando foi de porta em
porta informá-los sobre a iniciativa.

Piloto de patrocínio da Irlanda faz sucesso

Desde o lançamento do piloto de patrocínio comunitário, em
março, parceiros irlandeses vêm trabalhando intensamente na
apresentação das próximas etapas. Nessa fase inicial, já existe
uma agitação crescente na sociedade como um todo:
sindicatos, faculdades e fundações comunitárias estão todos
demonstrando interesse em expandir o seu envolvimento.
A mobilização e o treinamento de patrocinadores e o
desenvolvimento de políticas também continuam avançando.
A GRSI se uniu às ações da Irlanda em Dublin entre os dias 30
de abril e 2 de maio. Frutíferos seminários com foco em
políticas reuniram especialistas e autoridades do Canadá, da
Irlanda, do Reino Unido e da ACNUR.
A GRSI também foi um dos organizadores de um intenso dia
de treinamento para os patrocinadores irlandeses,
desenvolvido
em
colaboração
com
patrocinadores
experientes e especialistas dos governos britânico e irlandês,

Durante um encontro em Dublin, patrocinadores conversam
com a diretora do Programa Irlandês de Proteção aos
Refugiados, Eibhlin Byrne.

