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INICIATIVA GLOBAL DE APADRINHAMENTO DE REFUGIADO
EM UMA OLHADA
A Bélgica acolhe suas primeiras famílias de
refugiados através do patrocínio comunitário
Quatorze refugiados sírios foram acolhidos
recentemente à Bélgica. As três famílias são
algumas das primeiras famílias de refugiados a
serem acolhidas à Bélgica desde a suspensão do
reassentamento em julho de 2019 e foram
patrocinadas através do novo programa de
patrocínio
comunitário
da
Bélgica.
Os
patrocinadores trabalham juntamente com a
Caritas International para patrocinar e dar suporte a
famílias de refugiados em suas comunidades locais.
A Fedasil, uma agência do governo responsável
pelo reassentamento está se preparando para
acolher outros dez refugiados em novembro através
do seu programa de reassentamento.
Reset lança a Iniciativa “Communities for Refugees”
(Comunidades para Refugiados), Reino Unido
Reset, o Centro de Aprendizado sobre Patrocínio
Comunitário do RU lançou uma iniciativa para
aumentar o número de patrocinadores no Reino
Unido. A meta do Reset é encorajar 5 mil cidadãos
do RU a se inscreverem para patrocinar refugiados.
Acesse o website do Reset para saber mais e ouvir
de patrocinadores e refugiados que participaram
do esquema de patrocínio comunitário do RU.
ACNUR lança Ties that Bind (Laços que se Unem)
ACNUR liberou recentemente Ties that Bind, uma
série feita de fotos que destaca os benefícios do
patrocínio
comunitário
para
refugiados
e
comunidades no Reino Unido. Veja como o
patrocínio comunitário forja amizades duradouras e
permite que indivíduos sejam uma parte da solução
global para o reassentamento de refugiados. Veja
a campanha completa aqui, e leia duas das
histórias abaixo.
Famílias sírias recebem um acolhimento caloroso no
oeste do País de Gales
Cardigan, uma vila pequena no oeste do País de
Gales ofereceu um porto seguro para famílias de
refugiados através do patrocínio comunitário. O
ACNUR tem se atualizado com patrocinadores e
famílias de refugiados que foram restabelecidas
para o País de Gales desde 2017. A família Alchik
chegou no País de Gales em 2017 através do
esquema de Patrocínio Comunitário do RU.
Atualmente, os adultos estão trabalhando na

obtenção das qualificações para trabalhar e
estudar inglês, enquanto os três filhos já aprenderam
inglês e galês. A família está se envolvendo na
comunidade através do clube de futebol local.
A família foi patrocinada por um grupo que já
patrocinam pela segunda vez, e que usaram as
lições aprendidas na primeira experiência de
patrocínio para acolher uma nova família em 2019.
A família Alhamody está se estabelecendo,
buscando emprego e formação educacional. De
acordo com Ahmad Alhamody, “As pessoas aqui
estão sendo muito boas. Elas nos aceitaram e nos
trataram como amigos. O que eu vi aqui, eu nunca
vi em lugar nenhum. Nada vai me fazer sair daqui”.
A família se adaptou bem à comunidade local e
está usufruindo sua independência no seu novo lar.
Recentemente, a família Alhamody tem retribuído à
comunidade durante o lockdown preparando
pratos do Oriente Médio em seu novo lar e
distribuindo-os aos trabalhadores de linha de frente.
A comunidade de Cardigan espera acolher a
terceira família após a pandemia da COVID-19.
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/

“Isto tem causado um efeito cascata”: Voluntários
ajudam família síria a reconstruir no Liverpool.
A família Jhayem chegou em Liverpool em
dezembro de 2018 através do esquema do
patrocínio comunitário do RU. Voluntários da Bishop
Eton Catholic Parish estabeleceram comitês para
organizar cada aspecto do processo comunitário,
da angariação de fundos à habitação, de escolas
ao
aconselhamento
jurídico.
Enquanto
a
angariação de fundos apresentou alguns desafios,
os fundos vieram generosamente de recursos
inesperados, incluindo a mesquita Penny Lane, que
ficou emocionada de ter uma igreja católica
ajudando uma família muçulmana. Encontrar
habitação acessível e equipar todos os quartos
foram também desafios que o grupo precisou
superar.
Voluntários têm ajudado com lições de línguas
diárias para os pais, e ajudaram a registrar as
crianças em escolas do ensino fundamental e
ensino médio. Entretanto, a COVID-19 colocou
limites significativos no contato diário. O grupo tem
trabalhado para usar a tecnologia para manter
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contato já que o contato em pessoa tem sido
restrito. Os patrocinadores também ficaram
Veja a Iniciativa Global de Patrocínio de Refugiados
no Twitter!
Siga a @theGRSI no Twitter para receber mais
atualizações sobre o #communitysponsorship
(patrocínio comunitário)

emocionados pelo suporte que eles receberam de
família reassentada desde o início da pandemia.
Residente de Smithers homenageada com prêmio
de direitos humanos, Canadá
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Espanha falou sobre os projetos-piloto do patrocínio
comunitário espanhol e os benefícios que a
Espanha vivenciou. O diretor da GRSI Europa
também participou do evento. Ele falou sobre o
aumento do ímpeto do patrocínio comunitário e
como a UE poderia jogar na defesa do patrocínio
comunitário. Assista uma gravação completa do
painel aqui.
A presidente da GRSI, Jennifer Bond falou na
Conferência Interparlamentar de Alto-Nível sobre
Migração e Asilo na Europa. A Srta. Bond apresentou
os benefícios do patrocínio comunitário, incluindo
melhor integração dos refugiados e os impactos
positivos nas comunidades. Houve também uma
discussão sobre como o patrocínio comunitário
pode ajudar com o reassentamento nas
comunidades rurais e reduzir a probabilidade de
movimentos secundários. Assista seus comentários
aqui.
Veja o novo vídeo da GRSI “Refugiado Patrocinado
Tornou-se Patrocinador de Refugiado!

Uma
residente
de
Smithers,
Canadá
foi
homenageada pelo seu trabalho trazendo
refugiados para o Canadá pela MOSIAC, uma
organização de reassentamento de imigrantes sem
fins lucrativos baseada em Vancouver. A
organização conferiu à Laurie Cooper o seu prêmio
anual de Direitos Humanos em uma cerimônia
virtual.
No decorrer dos últimos cinco anos, Laurie Cooper
tem patrocinado diretamente 21 refugiados e
esteve indiretamente envolvida com o patrocínio
de cerca de mais 300 pessoas através de vários
outros projetos.
Cooper foi primeiramente inspirada para se
envolver no patrocínio comunitário durante a crise
da Síria em 2015, quando ela se juntou a um grupo
de mães, inicialmente trabalhando para levantar
suprimentos
para
refugiados
vivendo
em
acampamentos na Grécia. Em 2016, Cooper
começou a trabalhar com patrocinadores para
acolher refugiados para o Canadá. Cooper está
atualmente trabalhando com um grupo de
patrocinadores locais para ajudar a reassentar
outra família ao Canadá.
Destaques da Conferência sobre Migração Viena
2020 e a Conferência Interparlamentar de Alto-Nível
da UE sobre Migração e Asilo na Europa
A Secretaria do Estado para Migração no Ministério
da Inclusão, Segurança Social e Migração da

O novo vídeo destaca uma entrevista com a
primeira família de refugiados patrocinada para a
Irlanda em dezembro de 2018 através do Programa
de Patrocínio Comunitário da Irlanda. A família tem
desde então se unido com seu grupo de
patrocinadores para acolher uma nova família para
a Irlanda. A família foi acolhida à comunidade de
Dunshaughlin, Irlanda, do Líbano. O grupo em
Dunshaughlin teve o suporte através da sua jornada
pelo Nasc, o Centro de Suporte de Imigrante
Irlandês. Leia mais desta história entusiasmante aqui.
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.
ASSINE

GRSI ON-LINE

ENTRE EM CONTATO

