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INICIATIVA GLOBAL DE APADRINHAMENTO DE REFUGIADOS
EM UMA OLHADA
Fórum Global de
destaque da GRSI

Refugiados:

sessão de

Tal como um representante da UNHCR afirmou
o seguinte durante a sessão: “nós vemos o
número de refugiados a aumentar e as
soluções a diminuírem; é por isso que o
potencial do patrocínio comunitário é muito
entusiasmante”.
Lançamento da Rede dos Estados GRSI e
reconhecimento de estados

Sessão de destaque da GRSI numa comunidade de patrocínio
em Genebra,16 de dezembro

O Fórum Global de Refugiados em Genebra,
celebrado de 16 a 18 de dezembro 2019, trouxe
atenção significativa e positiva para os
programas das comunidades de patrocínio em
todo o mundo. A GRSI (Iniciativa Mundial de
Patrocínio Comunitário) realizou uma sessão de
destaque, “Patrocínio de refugiados: a construir
comunidades através do Patrocínio”, a 16 de
dezembro para destacar um número
crescente de parcerias envolvidas no
patrocínio comunitário e os benefícios que elas
trazem para as comunidades de acolhimento.
O painel incluiu o ministro da imigração
canadiano Marco Mendicino e o ministro
irlandês
David
Stanton,
bem
como
representantes da UNHCR, um político
argentino e um funcionário do governo
alemão, organizações da sociedade civil do
Reino Unido, Nova Zelândia e dos EUA, Ed
Shapiro do setor privado e um refugiado e um
patrocinador do Canadá.
O painel incluiu debate sobre a forma como os
programas se desenvolvem, métodos de apoio
e o impacto que a comunidade de patrocínio
tem nas comunidades de fixação. Todos os
participantes da sessão de destaque foram
capazes de fornecer visões ponderadas sobre
o patrocínio comunitário a partir das suas
perspetivas pessoais e únicas.

Os estados a receberem o devido reconhecimento pelos seus
esforços relativamente ao patrocínio comunitário, na Missão do
Canadá em Genebra. CRÉDITO DA FOTOGRAFIA: Pierre-Michel
Virot

A Iniciativa Global de Patrocínio de Refugiados
ofereceu
uma
recepção
na
Missão
Permanente do Canadá em Genebra para o
lançamento formal da Rede de Estados e para
reconhecer vários estados pelos seus esforços
de promoção do patrocínio comunitário. Foi
reconhecido o esforço dos seguintes onze
estados: Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil,
Canadá, Espanha, Irlanda, Itália, Nova
Zelândia, Portugal e o Reino Unido.
A Rede de Estados consiste num grupo de
estados que se compromete a partilhar as
melhores práticas e reforçar as capacidades
de patrocínio comunitário. Este ano a rede é
copresidida pelo Canadá e pelo Reino Unido.
Durante o Fórum Global de Refugiados, a
Argentina, o Brasil, o Canadá, a Irlanda, a Nova
Zelândia e a Espanha também endossaram
uma declaração pública a indicar o seu apoio
ao patrocínio comunitário. Esta declaração
encontra-se disponível em inglês, francês,
alemão, português e espanhol.
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Anúncios de patrocínio comunitário no
Fórum Global de Refugiados

No Fórum Global de Refugiados foram feitos
vários anúncios entusiasmantes sobre o
patrocínio comunitário. Portugal e Brasil
reafirmaram o seu apoio ao patrocínio
comunitário com o anúncio do lançamento
dos seus projetos-piloto previsto para 2020. A
Irlanda também anunciou o aumento do
número de refugiados que vai reinstalar nos
próximos 4 anos, inclusivamente através do
patrocínio comunitário. O ministro irlandês
David Stanton anunciou que a Irlanda vai
acolher 2,900 refugiados até ao fim de 2023,
como parte de uma nova fase do Programa
Irlandês de Proteção de Refugiados (IRPP). A
Espanha também vai adicionar mais regiões ao
projeto piloto de patrocínio comunitário, já
iniciado na região basca.

Veja a Iniciativa Global de Patrocínio
de Refugiados no Twitter!
Siga a @theGRSI no Twitter para receber
mais atualizações sobre o
#communitysponsorship (patrocínio
comunitário)

Uma visita fotográfica ao Programa Síria

Uma exposição nova na Argentina procura
divulgar o novo caminho percorrido pelos
refugiados até à Argentina através do
Programa Síria, desde a pré-partida até à
chegada à Argentina e através do processo de
reintegração
nas
comunidades
de
acolhimento. O objetivo do programa consiste
em mostrar toda a variedade de intervenientes
envolvidos na reinstalação, incluindo governo,
financiadores, agências internacionais e a
sociedade civil, e ao mesmo tempo ajudar o
público a compreender melhor as experiências
dos refugiados. Além das fotografias, a
exposição inclui material audiovisual e um
mural colaborativo criado pelos beneficiários
do programa, professores e alunos da
Universidade Nacional de Arte. A exposição
decorreu entre 28 de novembro e 19 de
dezembro. Para mais informações, clique aqui
(artigo em espanhol).
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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.

A comunidade basca abre as suas portas
para acolher família da Síria
A região basca da Espanha lançou um projeto
piloto de patrocínio comunitário que acolhe
cinco famílias na região. Os patrocinadores são
apoiados pela ONG Cáritas e pela Fundação
Ellacuía. As famílias recebem ajuda no que
respeita ao acesso a cursos linguísticos e
cuidados médicos, idas à escola e conhecer a
vizinhança. O objetivo é proporcionar-lhes um
sentido
de
comunidade
através
do
envolvimento dos patrocinadores. A família
Albashan instalou-se na região com a ajuda de
voluntários locais, já aprendeu espanhol e
encontra-se atualmente a aprender basco. A
comunidade tem fornecido um apoio
importante à família desde a sua chegada e
tem vindo a ajudá-la a integra-se; um membro
da família disse: “há pessoas que nos ajudam a
esquecer aquela dor através das suas ações e
do seu apoio à nossa integração, assim
quando conheci o grupo senti que tinha outra
família em Espanha”. Os grupos envolvidos no
projeto piloto esperam que este sucesso inicial
possa aumentar o apoio ao programa nas
comunidades vizinhas. Para mais informações,
clique aqui.
COMMUNITY SPONSORSHIP IN THE NEWS


103 people, 33 Families, 13 countries. Toronto church
helps refugees find “a new place to land”



Refugee Sponsorship Programs: A Global State of
Play and Opportunities for Investment

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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