Outubro 2020

VOL. 36

INICIATIVA GLOBAL DE APADRINHAMENTO DE REFUGIADO
EM UMA OLHADA
A secretária de Estado para Migração da
Espanha encerra a cerimônia de abertura do
programa de patrocínio comunitário para o
reassentamento de refugiados em Valência.

A região de Valência na Espanha lançou um novo
programa piloto de patrocínio comunitário depois
do piloto bem-sucedido da região basca. A
secretária de Estado para Migração da Espanha,
Hana Jalloul, realizou uma reunião de trabalho
sobre a implementação do novo piloto para o
patrocínio comunitário em Valência. A reunião
contou com a participação de oficiais locais e
regionais de Valência e do representante do
ACNUR na Espanha. O diretor de Delegação em
Valência do Serviço Jesuíta para MigrantesEspanha, três representantes da Caritas Diocesana,
organizações de sociedade civil que colaboram na
implementação
do
programa
também
participaram do evento.
A secretária do Estado destacou o modelo de
patrocínio comunitário como “um exemplo de
colaboração entre administrações”, uma visão
compartilhada pela vice-presidente da Generalitat
Valencia, Mónica Oltra. A secretária do Estado
destacou
que
este
“modelo
oferece
a
oportunidade para que cidadãos participem
diretamente”,
e
reconheceu
a
estreita
colaboração com a embaixada canadense. Até
agora, Valência acolheu cinco famílias sírias através
deste piloto.
Veja a Iniciativa Global de Patrocínio de Refugiados
no Twitter!
Siga a @theGRSI no Twitter para receber mais
atualizações sobre o #communitysponsorship
(patrocínio comunitário)

Família de refugiados: “A Escócia é o nosso
segundo lar”
O Refugee Sponsorship Edinburgh acolheu com
sucesso família de refugiados patrocinada por
comunidade da Escócia um pouco mais de um ano
atrás. A família fugiu da Síria e passou um tempo no
Líbano antes de receber a oportunidade de viver na
Escócia. Seus patrocinadores ofereceram suportes
vitais à medida que a família se estabeleceu na
Escócia, incluindo ajudando-os a acessar serviços
locais tais como assistência médica, encontrar
supermercados locais, e servindo como um elo para
um vida social em seu novo lar. Enquanto a COVID19 impactou
como o grupo foi capaz de apoiar os recémchegados, as opções online têm sido bastante úteis.
A família está se adaptando à escola, se
envolvendo em atividades da comunidade e
aprendendo inglês”… encontramos tudo aqui: paz,
educação. A Escócia se tornou nosso segundo lar.”
O Refugee Sponsorship Edinburgh é atualmente o
único grupo de patrocínio que acolheu com
sucesso uma família à Escócia, com muitos esforços
por novos voluntários dificultados pela pandemia
da COVID-19. Entretanto, o Scottish Refugee
Council está realizando um evento de recrutamento
para dar informações às pessoas que consideram
formar um grupo de patrocínio.

Após 6 meses em limbo em razão da COVID-19,
família de refugiados sírios chegam em Haida
Gwaii, Canadá.

Após mais de seis meses de espera devido à
pandemia da COVID-19, uma família de refugiados
sírios chegam à comunidade de Haida Gwaii na
British Columbia, Canadá. A família foi patrocinada
pelo Operations Refugee Haida Gwaii.
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Esperava-se que a família de cinco pessoas voasse
para o Canadá do Líbano em março, mas restrições
de viagem devido à COVID-19 interromperam esses
planos.
A Operations Refugee Haida Gwaii começou o
processo de patrocínio dois anos atrás, porém
desde março enfrentaram vários obstáculos
inesperados. Enquanto a família teve um espaço
seguro para morar, havia preocupações após a
explosão de porto em Beirute em agosto. Além
disso, após o governo federal canadense ter
informado a Operations Refugee Haida Gwaii que
eles poderiam começar a se preparar para a
chegada da família, o grupo enfrentou outro
obstáculo, já que viagens não essenciais para a
área tinham sido banidas, e um estado de
emergência local permanecia em vigor. A
organização de um plano detalhado de viagem e
quarentena foi fundamental para o sucesso do
grupo.
Agora que a família já completou sua
quarentena mandatória de 14 dias, eles estão
conhecendo sua comunidade. O filho mais velho
começará a escola em breve e seu pai espera
encontrar trabalho como mecânico, assim como
fazia na Síria. A família está também conectando
com as três outras famílias sírias que se
estabeleceram na área.

Pictou County já excedeu o objetivo para o Ride
for Ruge de 3 de outubro
Graças aos esforços da comunidade, mais
refugiados poderão se estabelecer em Pictou
County, Nova Scotia, Canadá. Membros da
comunidade ajudam o grupo de patrocínio, Pictou
County Safe Harbour a angariar fundos necessários
para acolher uma família de refugiados à
comunidade em 2021. Enquanto a campanha é
feita geralmente pessoalmente, este ano o evento
será virtual, com pequenas equipes completando
suas atividades de arrecadação de fundos por si
próprios.
Mais de 80 participantes registrados para o evento,
incluindo muitas famílias de refugiados que foram
patrocinadas anteriormente pelo grupo. O objetivo
inicial da arrecadação de fundos foi alcançado, e
fundos adicionais foram oferecidos pela The Shapiro
Foundation.

Suporte para a proposta da cidade de acolher
família de refugiado em Dorset, RU
A Campanha de Suporte ao Refugiado de Bridport
dá as boas-vindas ao sólido suporte da sua
comunidade à medida que buscam acolher uma
família de refugiados através do Community
Sponsorship Scheme do RU. A campanha
recentemente coletou assinaturas de membros da
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comunidade que gostariam de apoiar a campanha
em diversas formas, incluindo a decoração da casa
que a família de refugiados irão residir, ajudando a
família a melhorar o inglês e ajudando-os a se
orientarem na comunidade.
O grupo está satisfeito com a resposta positiva da
comunidade com muitos membros da comunidade
se voluntariando para apoiar a família ou doar
fundos para ajudar o grupo a alcançar seu objetivo
de angariação de fundos. A Campanha de Suporte
ao Refugiado de Bridport contou também com o
suporte de artistas locais assim como daqueles que
têm produzido imagens que mostram a jornada de
refugiados, e que doaram obra de arte para um
leilão de angariação de fundos.

Grupo de Navan patrocinará e acolher família de
refugiados sírios, Irlanda
O Navan Community Sposnsorship Group foi
formado em Navan, Irlanda para patrocinar e
acolher uma família de refugiados sob o esquema
de Patrocínio Comunitário da Irlanda. O grupo acha
que esta é uma oportunidade de fazer uma
verdadeira diferença, unindo-se a um número
crescente de grupos de patrocínio comunitário que
ajudaram a acolher famílias à Irlanda e integrar os
refugiados nessas comunidades. Vários projetos de
angariação de fundos foram planejados para
ajudar o grupo a obter fundos suficientes para
patrocinar sua primeira família de refugiados.
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/

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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