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INICIATIVA GLOBAL DE APADRINHAMENTO DE REFUGIADOS
EM UMA OLHADA
Oficina para líderes comunitários em Cork, Irlanda

De 13 a 15 de novembro, as organizações Nasc Migrant &
Refugee Rights Centre, Anistia Internacional (Irlanda) e o
Programa Irlandês de Proteção aos Refugiados (IRPP)
realizaram uma oficina para líderes da sociedade civil na
cidade de Cork, Irlanda. A oficina foi voltada para
estados que estão implementando ou estudando a
viabilidade de implementar programas de patrocínio de
refugiados pela comunidade. O encontro permitiu que os
participantes dedicassem seu tempo para discutir as
oportunidades e as dificuldades relacionadas com o
patrocínio de refugiados pela comunidade, e possibilitou
que fosse construída uma base para um contínuo
intercâmbio de informações.
O evento foi uma
oportunidade para que os participantes apresentassem
uma atualização sobre as atividades nos 12 países
participantes e se concentrassem nos aspectos
relacionados a políticas e dificuldades operacionais,
estabelecendo parcerias, fomentando a comunicação e
iniciativas de divulgação, bem como a mobilização no
sentido de criar um movimento em prol do patrocínio. —
Estou entusiasmadíssimo de ver como o reassentamento
de refugiados pela comunidade está se tornando cada
vez mais popular em todo o mundo — disse Chris George,
diretor executivo dos Serviços Integrados para Refugiados
e Imigrantes, dos Estados Unidos.
— Assim como no
evento para líderes, em Londres, os participantes tiveram
novamente a oportunidade de conhecer patrocinadores
da própria comunidade, representantes de organizações
comunitárias e refugiados patrocinados, e também de
aprender de que forma o patrocínio está melhorando a
vida das pessoas. A oficina de três dias chegou ao fim
com o lançamento do programa de patrocínio pela
comunidade confeccionado na Irlanda, que contou com
a presença do Ministro de Estado, Deputado David
Stanton.

Participantes entrevistam uma patrocinadora da comunidade
de Middleton, Irlanda.

Alemanha recebe os primeiros refugiados acolhidos
por meio do programa de patrocínio pela
comunidade (NesT).

A Alemanha deu as boas-vindas aos primeiros refugiados
patrocinados, duas irmãs sírias, acolhidas por meio do
novo programa de patrocínio pela comunidade,
denominado Neustart im Team (NesT). Um grupo de cinco
patrocinadores irão sustentá-las enquanto são assentadas
na região da Renânia do Norte - Vestfália, enquanto a
Arquidiocese de Colônia está a ajudar com o
alojamento.
Mais de 30 grupos de mentores foram treinados na
Alemanha e estão em vias de patrocinar novos
refugiados. Esses grupos ajudarão a integrar os recémchegados ao país prestando apoio financeiro e para a
habitação durante dos dois primeiros anos, bem como
apoio social durante o primeiro ano. É possível que
grupos de cinco pessoas trabalhem junto a empresas,
comunidades, municípios e fundações para fornecer
alojamento adequado para o período de dois anos.
Todos os grupos de patrocínio participam de programas
de treinamento obrigatórios. Isso permite que melhor
entendam o papel que desempenham no
reassentamento de refugiados.

Após o sucesso do projeto piloto, o novo esquema
de reassentamento de refugiados será lançado em
todo o país

Ministro de estado, Deputado David Stanton, anuncia o
lançamento oficial do Programa Irlandês de Patrocínio
pela Comunidade (Fotografia: Nasc.)
O Deputado David Stanton, ministro de estado da Irlanda
responsável pela imigração e integração, anunciou o
lançamento de um programa nacional de patrocínio de
refugiados, o Programa Irlandês de Patrocínio
Comunitário (CSI), que vai permitir que comunidades de
todo o país se candidatem para reassentar refugiados. —
É uma história de sucesso de verdade. Várias
comunidades nos (Continua na página 2)
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procuraram aqui no ministério perguntando como
podemos ajudar? — disse o ministro. O projeto piloto
acolheu cinco famílias de refugiados em pequenas
comunidades da Irlanda. O sucesso inicial com esse piloto
estimulou os irlandeses a passarem para um programa
permanente. O Ministro Stanton espera que o sucesso do
programa ajude o governo irlandês a, possivelmente,
aumentar o número de refugiados que poderia
reassentar.

IOM, ACNUR Apoiam o Reassentamento de
Refugiados na América do Sul

Representantes dos governos do Brasil, Argentina, Chile e
Uruguai participaram, recentemente, de uma mesa
redonda sobre o Mecanismo Conjunto de Suporte a
Países de Reassentamento Emergentes (ERCM), uma
iniciativa da Organização Internacional para as
Migrações (OIM) e a Agência da ONU para Refugiados
(ACNUR). O ERCM tem sido um instrumento técnico e
financeiro importante para fortalecer as estruturas
jurídicas e os procedimentos de seleção, capacitar
instituições de reassentamento e estabelecer novas
formas de financiamento. Os países membros do ERCM
estão consolidando os processos de reassentamento ao
melhorarem as estruturas nacionais e locais de recepção
e integração, promovendo a autossuficiência das famílias
reassentadas e das comunidades que as acolhem. Foram
apresentadas boas práticas do setor e examinadas
possíveis rotas para levar os respectivos programas de
assentamento à diante. Além disso, foram estudados
possíveis meios complementares de reassentamento
centrados
sobre
o
compartilhamento
da
responsabilidade, um dos principais objetivos do Pacto
Mundial sobre Refugiados (tradução não oficial),
assinado em 2018. Para mais informações, clique aqui.

Fundo para o Asilo, a Migração e a
Integração (União Europeia)
As inscrições para apadrinhar pessoas
necessitando de proteção por meio de
esquemas de patrocínio particular estão
abertas. Prazo: 30 de janeiro de 2020 às 17h00,
horário de Bruxelas
Para mais informações, visite o site.
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O restaurante vai servir especialidades sírias como esfirras,
café turco e shawarma, comidas de fácil aceitação. Com
o tempo, outros itens serão incluídos como “especiais”.
Segundo Ahmed Alhsso, sua experiência de patrocínio foi
muito positiva. Ele disse que — O grupo de patrocínio foi
muito gentil e nos ajudou em tudo.
Para mais informações, clique aqui.

NOVIDADE! Bases do Patrocínio pela Comunidade

Já disponível!
A GRSI tem orgulho de apresentar um novo recurso para
a o espaço de patrocínio pela comunidade, as Bases do
Patrocínio pela Comunidade. Trata-se de uma série de
materiais de treinamento criados pela GRSI para apoiar
organizações situadas em países em vias de desenvolver
programas
de
patrocínio
de
refugiados
pela
comunidade. Os materiais foram elaborados com a
participação de membros dos grupos de patrocínio,
escritórios do ACNUR, refugiados recém-chegados
patrocinados,
organizações
de
patrocínio
pela
comunidade e especialistas de governos do mundo todo.
As Bases do Patrocínio pela Comunidade podem ser
usadas para tornar o patrocínio comunitário um sucesso.
Esse material se concentra no treinamento de treinadores
de cursos de patrocínio e na preparação dos membros
do grupo. Trata-se de um conjunto de recursos de
treinamento baseados no método de reflexão que inclui
dois itens importantes: um Manual de treinamento para
cursos presenciais e um Recurso on-line de aprendizado à
distância, de uso complementar. Esses materiais se
aplicam a todos os casos, mas as organizações locais
também podem adaptá-los aos diferentes programas de
patrocínio comunitário de refugiados.
As Bases do Patrocínio pela Comunidade estarão disponíveis em
inglês no site da GRSI refugeesponsorship.org a partir de 15 de
novembro de 2019. Versões em espanhol, alemão e português
estarão disponíveis nos próximos meses. (Observação: O próximo
boletim informativo conterá a senha de acesso ao pacote de
treinamento.)
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Família de refugiados sírios inaugura restaurante em
Sydney, Canadá
Uma família de refugiados sírios patrocinada em 2017 e
lotada em Sydney, Nova Escócia, está abrindo as portas
da Cozinha Síria da Jenan, um restaurante de comida
típica síria que atende a pedidos por telefone e faz
catering. A família Alhsso foi a última de oito famílias que
se estabeleceu na Ilha de Cape Breton nos últimos três
anos. Eles usaram a comida como forma de se integrar na
comunidade. Ao trabalhar com membros da
comunidade, inclusive com Ahmed Barakat, formado em
Administração de Empresas pela Universidade de Cape
Breton e parceiro no negócio, a família Alhsso pôde
alugar um espaço comercial para seu novo
empreendimento, situado próximo ao domicílio da
família.

O gue é a GRSI?
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.
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