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INICIATIVA GLOBAL DE APADRINHAMENTO DE REFUGIADO
EM UMA OLHADA
Um grupo de voluntários arrecadaram fundos
para tentar reinstalar refugiados no Dublin 8
Em Dublin, Irlanda, um grupo de voluntários
chamado de Dublin 8 Refugee Community
Sponsorship (D8RCS) está começando o
processo de dar as boas-vindas a uma família
de refugiados para a Irlanda através do
Programa de Patrocínio Comunitário da
Irlanda. Até agora, o grupo arrecadou mais da
metade do valor total de sua meta. Esses
fundos servirão para pagar aluguel, contas de
utilidade pública, e outras despesas de
subsistência para a família quando chegarem.
O grupo destacou que a arrecadação de
fundos foi relativamente fácil, mas ainda há
muito trabalho a fazer antes de dar as boasvindas à família de refugiados à Dublin.
Eman e Zeban escaparam da guerra na Síria e
agora confeccionam máscaras para o Hospital
das Crianças de Tandil

O casal refugiado da Síria faz de Canmore seu
lar após 8 anos em limbo.

A família Tatari chegou recentemente em
Canmore, Canadá após passar oito anos na
Malásia. Eles foram bem-vindos pelos seus
patrocinadores, o Projeto Refugiado Sírio Bow
Valley. O casal é grato pelo suporte da
comunidade e seus patrocinadores. Agora que
a família concluiu seu período de 14 dias de
quarentena, eles estão conhecendo a
comunidade que agora chamam de lar. Eles
esperam ansiosamente poder criar raízes na
sua nova comunidade.
Veja a Iniciativa Global de Patrocínio de
Refugiados no Twitter!
Siga a @theGRSI no Twitter para receber mais
atualizações sobre o #communitysponsorship
(patrocínio comunitário)
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Uma família síria que chegou a Tandil,
Argentina em 2018 através do Programa Siria,
patrocinado por uma igreja local, retribui à sua
comunidade durante a pandemia da COVID19. A família tinha uma alfaiataria antes da
COVID-19 que forçou o fechamento do
negócio, mas inspirado pelo carinho e
acolhimento recebido quando chegaram a
Tandil,
eles
continuaram
a
costurar,
confeccionando máscaras, jalecos e outros
equipamentos de proteção pessoal para o
hospital local.

Novo Pacto da União Europeia sobre Migração
e Asilo
No dia 23 de setembro de 2020, a União
Europeia propôs uma nova abordagem sobre
migração. Os atributos-chave deste Pacto são
procedimentos e processos de fortalecimento
e modernização para desenvolver confiança
no sistema de migração e asilo e para definir
claramente responsabilidades dentro daquele
sistema. O Pacto faz referência específica ao
patrocínio
comunitário,
incluindo
uma
chamada para Estados-membro fornecerem
espaços adicionais para o reassentamento.
Incluido no pacote de documentos que
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constituem o Pacto está uma Recomendação
da Comissão sobre Vias Legais para Proteção
na
União
Europeia:
Promovendo
Reassentamento, Admissão Humanitária e
outras Vias Complementares, que descrevem
como a UE apoiará a criação de três espaços
através de patrocínio comunitário adicional,
admissão humanitária e esquemas de vias
complementares. A Recomendação da
Comissão faz referência ao patrocínio contínuo
e outros esquemas de reassentamento já
existentes nos estados-membro da UE e seus
benefícios para uma integração bemsucedida.
O deputado do Partido Verde irlandês pede
que a comunidade apóie a campanha “Road
to Roundwood” (Caminho para Roundwood)
O deputado do Partido Verde irlandês Steven
Matthews pede que a comunidade local no
Condado de Wicklow apóie a campanha
“Road to Roundwood”, que está trabalhando
para dar as boas-vindas a uma família de
refugiados através do Programa de Patrocínio
Comunitário da Irlanda. O grupo continuou a
arrecadar fundos durante a pandemia da
COVID-19. “Este projeto é um exemplo
maravilhoso de uma comunidade se unindo
para ajudar uma família em risco”, disse o
deputado Matthews.
“Na Síria, a cada segundo estamos perto da
morte - é muito bom se sentir seguro,
finalmente”.
Uma família síria recentemente acolhida em
Dublin, Irlanda por seus patrocinadores estão se
estabelecendo em seus novos arredores. “É
muito bom se sentir seguro, finalmente”,
disseram. A jovem família foi patrocinada após
um grupo de mães se reunirem em um
playground e decidirem que queriam ajudar o
reassentamento de refugiados. As mães então,
arrecadaram dinheiro suficiente para dar
suporte a uma família de refugiados na Irlanda.
A família sente que agora eles são parte da sua
nova vizinhança e estão trabalhando para
melhorar o idioma inglês e começar a se
candidatar para empregos.
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Cinco anos depois por Alan Kurdi - uma visão
geral do patrocínio comunitário
Desde 2015, o RU acolheu 99 famílias através do
patrocínio comunitário. Muitas das famílias se
estabeleceram e estão prosperando, com
muitos refugiados dominando o inglês e tendo
êxito profissional e na escola. Quando a
COVID-19 nos atingiu, alguns desses refugiados
patrocinados foram os primeiros a ajudar suas
comunidades.
Ahmed
e
Enis,
que
recentemente se estabeleceram no RU,
prepararam centenas de refeições para
trabalhadores
de
cuidados
médicos.
Patrocinadores
destacaram
o
quão
transformador tem sido a experiência com o
patrocínio
comunitário.
“O
patrocínio
comunitário tem unido diferentes elementos na
nossa comunidade de formas extraordinárias,”
disse o major Nick Coke que patrocinou uma
família em South West London, “Tudo que
oferecemos tem retornado a nós dez vezes
mais pela família mais notável, inspiradora e
resiliente que eu já conheci.”

Verifique o Portal de Recursos sobre a COVID19 da GRSI para obter mais informações sobre
as atividades, ferramentas e recursos da GSRI
durante este tempo desafiador.
https://covid19.refugeesponsorship.org/

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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