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INICIATIVA GLOBAL DE APADRINHAMENTO DE REFUGIADO
EM UMA OLHADA
Edição Especial
Em virtude dos tempos sem precedentes em que nos
encontramos atualmente, a GRSI preparou uma edição
especial março/abril do boletim informativo mensal. Esta
edição apresenta contribuições especiais de todos os
parceiros da GRSI, destacando seus esforços contínuos
durante estes tempos.
Jennifer Bond, Presidente da GRSI, University of Ottawa
Refugee Hub
Saudações da minha sala de estar, onde me uno a
milhões de outras pessoas que trabalham de casa.
À medida que a equipe do Refugee Hub da University of
Ottawa transiciona para muitas novas rotinas, estamos
perfeitamente cientes de que milhões de pessoas incluindo muitos refugiados, imigrantes e recémchegados - estão enfrentando desafios sem precedentes
e urgentes. Estamos orgulhosos do incrível trabalho que
cada membro da parceria da Iniciativa Global de
Patrocínio para Refugiados (Global Refugee Sponsorship
Initiative, GRSI) está realizando para identificar e mitigar
algumas das necessidades mais urgentes.
Permanecemos também compromissados e inspirados
pelo nosso trabalho com a GRSI. Sistemas de proteção
de refugiados frágeis requererão um envolvimento
comunitário amplo para serem reconstruídos e os
objetivos e princípios que animam nosso trabalho têm se
tornado ainda mais salientes.
A GSRI tem o privilégio de operar em um ecossistema
vibrante com diversos parceiros brilhantes e
compromissados. Temos nos beneficiado de uma
significativa sabedoria coletiva durante as últimas
semanas, e temos aprendido de você sobre a importância
de realizar trabalho relacionado ao patrocínio em três
áreas importantes: 1) preservar e responder; 2) preparar
e reconstruir; 3) inovar. Estamos ansiosos para
avançarmos juntos por todas essas áreas presencialmente quando possível, remotamente até
então.
Na sua essência, o patrocínio comunitário consiste na
conexão de pessoas e na criação de sociedades mais
abertas, solidárias, criativas e acolhedoras. Trata-se de
encontrar um propósito comum tanto nas nossas
comunidades atuais como com nossos novos vizinhos,
para benefício mútuo. Temos visto exemplos
extraordinários de todos esses pontos durante as últimas
semanas - entre as dificuldades e tristezas, temos
encontrado muitos sinais de extraordinária solidariedade.

Esses atos comunitários devem inspirar nossos corações
como também guiar nossos próximos passos.
Envio calorosas saudações a cada um de vocês, suas
equipes e suas famílias.
Catherine Scott, Diretora Geral, Refugee Affairs,
Immigration, Refugees and Citizenship Canada
A pandemia da COVID-19 tem causado um grande
impacto no trabalho da Immigration Refugees and
Citizenship Canada à medida que trabalhamos para
equilibrar a segurança e proteção da população
canadense com as necessidades complexas de migração
e compromissos humanitários do nosso país, mesmo no
meio de uma crise. Uma das áreas onde mantemos
nosso dinamismo tem sido o nosso suporte à Iniciativa
Global de Patrocínio para Refugiados (GRSI); O Canadá
continua compromissado com a expansão do patrocínio
comunitário para refugiados e com o apoio aos Estados
e comunidades que já estão desenvolvendo ou
implementando programas.
Já estamos vendo a
comprovação de como o patrocínio é altamente resiliente
como um modelo para o suporte ao refugiado neste
tempo de crise.
Da mesma forma como patrocinadores comunitários, o
Departamento Federal de Imigração, Refugiados e
Cidadania do Canadá (IRCC) está se adaptando ao
intensificar nossa comunicação com os setores de
reassentamento e assentamento de refugiados em todo
o país e ao transicionar para plataformas virtuais para
manter contato. Trabalhamos também com nosso
copresidente do Reino Unido para realizarmos uma
chamada da Rede Global de Estados da GRSI no dia 16
de abril. A Rede de Estados é um fórum para governos
se engajem e desenvolvam capacidade através da troca
e suporte mútuo durante a crise, com uma visão para
preparar os estados para recomeçar ou reforçar as
operações de patrocínio após a crise.
A entrega de serviços e o envolvimento do patrocinador
continuam no Canadá apesar da crise da COVID-19 e
temos recebido informações de Portadores do Acordo de
Patrocínio Canadense (Sponsorship Agreement Holders,
SAHs) e prestadores de serviço de assentamento sobre
suas adaptações. Por exemplo, há agora chamadas
semanais de verificação para compartilhar informações e
recursos. Alguns SAHs também fizeram uso de
treinamento de vídeo para permitir que se adaptem à
realidade atual enquanto oferecem suporte e serviços.
Patrocinadores e serviços de assentamento têm também
compartilhado práticas tais como a criação de
documentos com informações precisas sobre a COVID19 em diversos idiomas além de documentar de forma
clara e simples informações de apresentação sobre como
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requerer assistência financeira durante a crise. O
Departamento, por sua vez, tem demonstrado altos níveis
de flexibilidade e entendimento em nossas relações com
nossos parceiros comunitários em reconhecimento aos
seus desafios diários para permanecerem conectados
com seus clientes em uma era de distanciamento social.
No ambiente de rápidas mudanças da pandemia, nós do
governo canadense reconhecemos o imenso valor do
nosso relacionamento com as partes interessadas à
medida que utilizamos suas experiências para entender
as realidades locais e criamos e adaptamos instrumentos
da política para atender aos desafios da COVID-19.
O reassentamento de refugiados significa dar esperança
a milhares que requerem esse tipo de proteção. Encontro
esperança e inspiração ao enfrentar os desafios atuais de
gerenciar durante uma pandemia global quando penso
sobre a resiliência e pontos fortes dos refugiados.
David Manicom, Conselheiro Especial, ACNUR
A COVID-19 é um desafio de saúde, mas também um
desafio humanitário sem precedentes. Podemos
defender um patrocínio comunitário de refugiados,
mesmo agora? Sim. É impossível estimar quais
comunidades e estados sobreviverão este período da
COVID-19 ainda mais ou menos dispostos a ajudar os
refugiados de todo o mundo. Não devemos assumir que
estarão menos dispostos. Os principais veículos de
comunicação divulgam estórias de refugiados realocados
que auxiliam vizinhos em quarentena, voluntariando-se,
usando suas formações e habilidades não formalmente
reconhecidas para contribuir e retribuir.
Há uma grande evidência de que o distanciamento físico
está estimulando a coletividade social - em blocos de
apartamento, vizinhanças, organizações de sociedade
civil, cidades - e exibições claras de solidariedade social
e voluntariado. O próspero ecossistema global do
patrocínio comunitário nutrida pelos parceiros da GSRI é
um exemplo de uma rede de redes oferecendo seu valor
durante a crise. O ACNUR apoia iniciativas recentes para
convocar grupos comunitários, patrocinadores, ONGs,
estados e filantropias em chamadas com vídeo do
ecossistema global para manter a dinâmica e mostrar
solidariedade, combinadas com pragmáticos workshops
globais virtuais sobre práticas inovadoras para integrar
recém-chegados durante os fechamentos provocados
pela COVID-19. Este é um momento para fortalecer o
entendimento que nenhum de nós está seguro a menos
que todos nós estejamos seguros. Não podemos vencer
esta pandemia deixando pessoas de fora.
Atualmente, estamos trabalhando especialmente para
intensificar o envolvimento de mais funcionários do
ACNUR no trabalho do patrocínio comunitário. É bom ver
quantos de nossos colegas estão se juntando a
organizações comunitárias e representantes de estado
nos workshops virtuais semanais.
Os custos social e econômico para refugiados são
enormes. A complementariedade do humanitarismo e de
necessidades sociais mais amplas estão sendo
forçosamente expostas pela crise da COVID-19. Este é o
momento certo para ampliar e intensificar nossa parceria
para a próxima fase.
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Gregory Maniatis, Diretor International de Iniciativa de
Migração, Fundações Open Society
As Fundações Open Society ofecerão mais de $130
millhões para combater as devastações da COVID-19 ao
redor do mundo, com um foco em fornecer ajuda imediata
para comunidades vulneráveis e rejeitar invasões
governamentais sobre liberdades políticas. Mais detalhes
do anúncio são notados aqui.
O compromisso da Open Society inclui rápida resposta a
nível local onde muitos de nossos funcionários residem e
trabalham - de Berlim a Londres, à Cidade do México e
Rio de Janeiro, à Amã e Cidade do Cabo. Metade da
resposta inicial da Open Society sobre a COVID-19 irá
para os Estados Unidos, o qual tem até agora sofrido com
o maior número de mortes, e onde a desigualdade
sistêmica terá consequências globais profundas nos
próximos anos. À medida que o vírus se propaga por
todos os continentes, focaremos também nossos
esforços no Sul Global, particularmente nos países onde
instituições frágeis confrontam desastres na saúde
pública e na economia.
Nossos fundos centram-se naqueles que se encontram
com maior probabilidade de risco, incluindo refugiados,
imigrantes e aqueles que buscam asilo; assim como
trabalhadores informais, de salários baixos e economia
GIG; grupos em desvantagem tais como Roma na
Europa; pessoas desabrigadas; trabalhadores de linha de
frente na área da saúde e cuidadores; e indivíduos
detidos e incarcerados.
Este é um momento crítico para construir a solidariedade,
particularmente ao ajudar a capacitar refugiados e
imigrantes - não só pelo destaque dos muitos que servem
heroicamente como as equipes de emergência durante
esta pandemia, mas como membros essenciais das
nossas comunidades. A Open Society continuará a
trabalhar juntamente com nossos parceiros da GRSI para
defender em nome dos refugiados e imigrantes e para
apoiar os programas de patrocínio comunitário. Numa
época onde muitos enfrentam extrema incerteza e novos
desafios trazidos pela crise atual, o patrocínio
comunitário desempenha um papel importante no
acolhimento de recém-chegados à medida que eles se
reinstalam para novas comunidades em todo o mundo.
Lara Dauphinee, Diretora, The Giustra Foundation e
Frank Giustra, Fundador
Em resposta à crise da COVID-19, The Giustra
Foundation, uma das parceiras fundadoras da GSRI,
começou a trabalhar com o setor privado e organizações
sem fins lucrativos para estabelecer programas
emergenciais de alimentação que oferecem refeições
saudáveis para mulheres e crianças de baixa renda,
idosos vulneráveis e outros em dificuldades em nossa
comunidade. A partir de 30 de abril, a Giustra Foundation
fundou três programas de alimentação em Vancouver, os
quais entregaram mais de 18 mil refeições para crianças,
famílias e idosos afetados pela pandemia. Até mesmo em
pleno distanciamento social e isolamento, a comunidade
continua sendo nosso maior ativo à medida que lidamos
com transformações societárias profundas que ocorrem
em resposta à pandemia.
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Essas iniciativas não terminam no Canadá – A Acceso,
uma organização empreendora social fundada por Frank
Giustra, continuou seus esforços ao alimentar refugiados
na fronteira colombiana/venezuelana, enquanto navega
novos desafios criados pelo fechamento das fronteiras. A
Giustra Foundation une-se aos parceiros da GRSI na
reafirmação da importância de e nosso compromisso ao
patrocínio comunitário em todo o mundo. Os valores de
solidariedade, acolhimento e suporte que os
patrocinadores representam nos permitirão que
emerjamos desses dias sóbrios como comunidades mais
fortes, mais empáticas e atentas.
A GRSI Lança Portal de Recursos para Ajudar a Navegar
o Patrocínio Comunitário através da COVID-19

A GRSI realizou uma série de chamadas virtuais de
patrocínio comunitário e workshops a partir do final de
março. A GRSI realizou duas convocações globais para
organizações envolvidas no patrocínio comunitário com
mais de 100 participantes. Houve também uma séries de
workshops para ajudar a comunidade de patrocinadores
a desenvolver ferramentas e estratégias em áreas
importantes tais como mobilização, envolvimento e
treinamento sobre patrocínio. Os workshops contaram
com mais de 60 participantes de até 9 países. Uma
Reunião Global de Patrocinador foi realizada também no
dia 6 de maio para permitir que os patrocinadores
discutissem como a COVID-19 tem impactado o
patrocínio. A Rede de Estados da GRSI realizou uma
reunião em 16 de abril onde oito estados se reuniram
para discutir o patrocínio comunitário daqui pra frente.
Acesse os produtos dos workshops no website da GRSI!
Verifique o Portal de Recursos sobre a COVID-19 da GRSI para
obter mais informações sobre as atividades, ferramentas e
recursos da GSRI durante este tempo desafiador.
https://covid19.refugeesponsorship.org/

King’s College London Nomeada “A Uni que Acolhe
Refugiados”
King’s College London está sendo reconhecida por sua
"contribuição ao entendimento e resposta à questão
global do deslocamento forçado para reconhecer o
potential educacional de refugiados.” O sistema de
certificação Refugees Welcome reconhece universidades
que estão compromissadas a dar boas-vindas a
refugiados. A King’s College London oferece um
programa de patrocínio especificamente para refugiados
e entrega programas educacionais para pessoas
deslocadas forçadamente no Oriente Médio.
A universidade está trabalhando também para trazer uma
família para o Reino Unido através do Sistema de
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Patrocínio Comunitário, ajudando a realocar um
estudante refugiado e sua família no Reino Unido. A
universidade fornecerá suporte total para a família e uma
bolsa de estudos universitária totalmente financiada para
o estudante.
Patrocínio Comunitário de Refugiado no País Basco:
Uma Experiênca Bem-Sucedida
Nesta entrevista Monika Hernando Porres, diretora da
Seção de Vítimas e Direitos Humanos do governo
regional do País Basco delineou como a região basca
estabeleceu seu programa piloto de patrocínio
comunitário. O governo do país Basco propôs um
programa piloto de patrocínio comunitário como uma
forma de incluir governos regionais no processo de
integração e reassentamento. Trabalhando com o
ACNUR na Espanha, Caritas e Fundación Ellacuría, as
quais fazem parte dos Serviços de Refugiados Jesuítas,
o governo regional do país Basco pôde se envolver com
o pessoal envolvido no patrocínio comunitário de vários
países e organizações para aprender com suas
experiências. Até agora o projeto piloto acolheu cinco
famílias em cinco municipalidades, que têm estado na
Espanha por aproximadamente um ano. Ambos o
governo regional basco e o governo central na Espanha
estão interessados em expandir o programa para receber
mais famílias em comunidades por todo o país.
Veja a Iniciativa Global de Patrocínio de Refugiados no Twitter!
Siga a @theGRSI no Twitter para receber mais atualizações sobre o
#communitysponsorship (patrocínio comunitário)

Peckham Sponsors Refugees é Relançada para Trazer
uma Segunda Família de Refugiados para a Segurança
Passou-se um ano desde que a Peckham Sponsors
Refugees (PSR) acolheu uma família síria ao local
através do Sistema de Patrocínio Comunitário do Reino
Unido, e o grupo que conta com mais de 100 voluntários
locais está sendo relançado nesta primavera para
patrocinar uma nova família.
O grupo está ajudando também a mudar a narrativa do
ambiente hostil em torno dos refugiados, o fundador do
grupo recebeu recentemente o prêmio Yound Champion
no Comunity Sponsorship awards organizado pela
Sponsor Refugees e o Imperial War Museum exibirá um
panfleto feito pelo Peckham Sponsors Refugee como
parte da próxima exibição, “Refugiados: Forçados a
Fugir”.
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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