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INICIATIVA GLOBAL DE APADRINHAMENTO DE REFUGIADOS
EM UMA OLHADA
Patrocínio comunitário destacado nos Grupos
de Trabalho sobre Reassentamento e
Caminhos Complementares

Programas de patrocínio comunitário do mundo
inteiro foram destacados na reunião dos Grupos
de Trabalho sobre Reassentamento e Caminhos
Complementares em Ottawa nos dias 11-13 de
fevereiro. Esta reunião, organizada este ano pela
Alta Comissão para Refugiados das Nações
Unidas, Governo do Canadá e o Conselho
Canadiano para os Refugiados, oferece a
oportunidade de discutir uma ampla gama de
questões na área de reassentamento e caminhos
complementares. Incluído no programa este ano,
houve a realização de um painel de especialistas
compostos por representantes governamentais
do Reino Unido, Alemanha, Uruguai e Argentina
além de representantes da sociedade civil do
Canadá e Austrália, que demonstraram a
importância de parcerias por todos os setores
para permitir o patrocínio comunitário em cada
um de seus contextos únicos. Os panelistas
discutiram como essas parcerias têm ajudado a
moldar os programas de patrocínio comunitário
sendo
fundamentais
para
seu
sucesso
oferecendo oportunidades para compartilhar
lições aprendidas. Essas parcerias podem incluir
uma variedade de grupos, incluindo governos,
organizações de sociedade civil e do setor
privado.

North Grenville atua como anfitriã da Consulta
Internacional sobre Reassentamento

Representantes do mundo inteiro foram
recebidos pelo Open Arms Kemptville, um grupo
de patrocínio comunitário de uma pequena
cidade rural de Kemptville na região de North
Grenville, Canadá. A visita foi organizada como
uma atividade para que os visitantes
participassem nos Grupos de Trabalho sobre
Reassentamento e Caminhos Complementares
que desejavam aprender mais sobre como o
patrocínio comunitário pode trabalhar fora dos
centros urbanos. O grupo Open Arms explicou
como eles se uniram e trouxeram um refugiado
para a comunidade no final do ano passado.
Dois representantes do grupo Refugees for
Brockville
também
participaram
e
compartilharam suas experiências ao trazerem
mais de 10 famílias de refugiados à região de
Brockville.
Os patrocinadores discutiram as motivações que
os levaram a se envolverem, os desafios e
oportunidades em acolherem os refugiados às
comunidades rurais e destacaram os incríveis
níveis de suporte que as pequenas comunidades
podem oferecer provavelmente mais difíceis de
garantir em ambientes urbanos. Essas reflexões
foram fortalecidas pelas percepções de um
refugiado
realocado
recentemente
em
Kemptville que foi capaz de explicar a
experiência a partir da visão de um refugiado
patrocinado. Visitantes internacionais puderam
ver em primeira mão os benefícios do patrocínio
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e entender como todos podem se beneficiar
através do patrocínio comunitário.

“Eles nos tratam como família”: Comunidades
em Cork patrocinam refugiados para se
estabelecerem em sua cidade
Seis grupos em Cork, Irlanda estão promovendo
projetos de patrocínio comunitário para
patrocinar famílias de refugiados às suas
comunidades.
Três
comunidades
estão
atualmente se preparando para acolher uma
família através da angariação de fundos e
garantia de acomodação. Outras três já
acolheram uma família de refugiados da Síria às
suas comunidades. Cada um dos grupos
envolvidos conta com o suporte de uma
organização de suporte regional. Em Cork, essas
são a Avondhu Blackwater Partnership, South and
East Cork Area Development e Nasc and Cork
City partnership.
Carrigtwohill, uma comunidade situado no leste
de Cork, acolheram uma família de refugiados da
Síria no verão. A família está atualmente
aprendendo inglês e trabalhando para se
integrarem na comunidade. Um dos membros da
família atua agora como técnico de uma equipa
de futebol local, onde seu filho joga, enquanto
sua esposa trabalha como voluntária no
Carrigtwohill Family Resource Centre. A família
falou sobre a gentileza encontrada pelas pessoas
da sua nova comunidade e a comunidade está
muito satisfeita em conhecer a família e feliz de
ver seu envolvimento.
COMMUNITY SPONSORSHIP IN THE NEWS


The Future of Refugee Resettlement: Made in
Europe?

Clube de rugby faz rifa para ajudar família de
refugiados da Síria a mudar-se para Forest
O Ringwood and Ellingham Rugby Club no Reino
Unido formou parceria com a Caritas Portsmouth
Diocese para iniciar esforços para patrocinar um
refugiado à Comunidade Ringwood. Apesar de o
diretor do clube, Mark Johnson, admitir que o
processo pode ser difícil, ele acredita que o clube
de rugby é o parceiro ideal para o patrocínio já
que os jogadores vêm de diferentes origens.
“Tudo que temos que fazer é pensar sobre nossas
próprias famílias em um campo de refugiados”,
diz Johnson, ao perguntarem a ele como ele se
mantém
focado.
Voluntariados
já
se
candidataram para ajudar os refugiados com
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várias tarefas importantes. Johnson está usando
também esta experiência para defender o
esquema de patrocínio da comunidade e tem
procurado o apoio de outros clubes de rugby
para conversarem a respeito de como eles
podem apoiar os refugiados a se reinstalarem.
Veja a Iniciativa Global de Patrocínio de Refugiados no
Twitter!
Siga a @theGRSI no Twitter para receber mais atualizações
sobre o #communitysponsorship (patrocínio comunitário)

Igrejas ajudam refugiados a encontrarem
comunidade e conexão
Igrejas católicas em Edmonton no Canadá e
áreas vizinhas acolheram 660 famílias nos últimos
cinco anos. No verão passado, o Catholic Social
Services e a Archdiocese of Edmonton realizaram
uma mesa redonda para refletir sobre as
experiências desses patrocínios paroquiais. O
resultado inclui um relatório que detalha os
sucessos e os desafios do reassentamento de mais
de 1500 refugiados entre 2015 e2019. Uma
importante mensagem dessas discussões é que as
paróquias proporcionam às famílias uma maneira
de fazer conexões que de outra forma poderia
não ser possível. A Igreja Católica St. Theresa já
acolheu cinco famílias desde 2015, e tem
contado com a participação de toda a igreja
para ajudar essas famílias a se integrarem, do
voluntariado ao ensino de inglês, matrícula das
crianças na escola, e auxílio na procura de
emprego. Essas famílias têm trabalhado
arduamente para construírem seus lares nos
arredores de Edmonton e para se integrarem no
seu novo país.

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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