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INICIATIVA GLOBAL DE APADRINHAMENTO DE REFUGIADO
EM UMA OLHADA
É fato: o que Biden está fazendo para levar
mais refugiados aos EUA
O presidente americano Joe Biden anunciou que
os EUA aumentarão o número anual de
refugiados admitidos no país. O anúncio também
inclui o compromisso de lançar um piloto de
patrocínio privado. O piloto terá como foco a
reunificação familiar e não será limitado por
nacionalidade. Leia mais sobre os anúncios aqui.

também estamos encantados por podermos
desempenhar um papel numa crise humanitária
global mais ampla a partir do litoral da nossa
pequena ilha Cork”, disse Mary O’Driscoll, uma
das integrantes do comitê de patrocínio
comunitário. “O suporte entre os ilhéus tem sido
fenomenal.”

Os primeiros refugiados de Moria chegaram a
Augsburgo, na Alemanha

Do aprendizado da língua irlandesa ao
aprendizado do árabe: Cape Clear, na Irlanda,
contempla um futuro de maior diversidade

Cape Clear, no condado de Cork, tornou-se a
primeira ilha irlandesa a ser aceita como destino
para refugiados aprovados no âmbito do
Patrocínio Comunitário da Irlanda.
A população da ilha está considerando a
abertura de uma nova faculdade de línguas,
além da oferta atual de instrução em irlandês,
para os interessados em aprender ou aperfeiçoar
o idioma árabe antes da chegada de uma
família de refugiados nas próximas semanas.
Algumas pessoas já deram início ao aprendizado.
No momento, a comunidade está arrecadando
dinheiro para ajudar no apoio à nova família, a
qual esperam que traga crianças para a ilha a fim
de aumentar a população estudantil local.
“Estamos tentando fazer tudo ao nosso alcance
para manter as perspectivas para o futuro da ilha
tão brilhantes quanto possível. Mas, afora isso,

A cidade de Augsburgo, na Alemanha, recebeu
mais dois refugiados por intermédio do programa
de patrocínio comunitário “New Start in Team”
(NesT), o qual visa refugiados que estejam
especialmente em necessidade de proteção. Os
mentores em Augsburgo se declararam
preparados ao final de 2019, mas a pandemia de
covid-19 atrasou as chegadas.
O programa NesT oferece diversos pontos de
contato locais para ajudar no apoio aos
refugiados quando eles chegam à Alemanha. A
chegada de mais três refugiados a Augsburgo
está programada para o futuro próximo.

Esforço comunitário para alojar família
refugiada no Reino Unido
Graças ao trabalho da dedicada comunidade
de Waltham Forest, uma família de refugiados
sírios encontrará um novo lar na cidade britânica
no final de fevereiro. A família vive no Líbano
desde 2012, quando fugiu da cidade de Aleppo.
A Parceria de Patrocínio Comunitário de Waltham
Forest (WFCSP, na sigla em inglês) arrecadou os
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fundos necessários para sustentar os cinco
integrantes da família mediante um sólido
compromisso comunitário. “As pessoas foram
extremamente generosas”, explicou Iftakhar Latif.
“Sentimos que esse era um projeto que
aproximaria a comunidade como um todo.
Temos professores, contadores e pessoas das mais
diversas origens envolvidas.” O aluguel da família
será pago pela WFCSP durante dois anos e a
parceria prestará apoio no aprendizado da
língua inglesa e na adaptação dos refugiados
nos primeiros 12 meses.
A WFCSP foi criada há três anos pelo Conselho de
Mesquitas de Waltham Forest e pelo Leyton Sixth
Form College e espera apoiar mais refugiados no
futuro.
Veja a Iniciativa Global de Patrocínio de
Refugiados no Twitter!
Siga a @theGRSI no Twitter para receber mais
atualizações sobre o #communitysponsorship
(patrocínio comunitário)

Central de Patrocinadores de Refugiados
da Nova Zelândia lança novo website
A Central de Patrocinadores de Refugiados da
Nova Zelândia lançou um novo website
chamado Kiwis Welcome Refugees. A Central de
Patrocinadores de Refugiados da Nova Zelândia
é uma iniciativa da Igreja Batista South West de
Christchurch, um dos quatro primeiros grupos
comunitários neozelandeses a receberem
refugiados por meio do piloto nacional lançado
em meados de 2018. O novo site foi concebido
para dar apoio aos neozelandeses na recepção
dos refugiados em suas comunidades e possui
uma linha do tempo do patrocínio de refugiados
na Nova Zelândia, além de links para os
programas canadense e britânico e perguntas
frequentes.

Saudando o desconhecido no Canadá em
2021
O Instituto Environics firmou parceria com a
Refugee613, uma organização especializada no
assentamento de refugiados com sede em
Ottawa, para realizar uma pesquisa nacional de
mercado sobre o patrocínio privado de
refugiados. O estudo busca identificar setores da
sociedade canadense que possam estar
interessados em patrocínio e que tenham a
capacidade para se tornarem patrocinadores.
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O objetivo da pesquisa é ajudar a fornecer
informações para orientar novas iniciativas de
promoção do Programa Misto de Vistos
Encaminhados pelo Escritório (BVOR, na sigla em
inglês), além de apoiar o recrutamento de novos
patrocinadores. O programa BVOR permite que
os
canadenses
prestem
apoio
ao
reassentamento de refugiados vulneráveis, com
os quais eles não têm laços anteriores. Essa linha
de patrocínio foi criada em 2013 para ajudar a
“saudar o desconhecido”.
Os resultados do projeto serão publicados em
maio de 2021.

Organização de direitos humanos lança nova
iniciativa para apoiar famílias refugiadas na
Irlanda
Doras, uma organização de direitos humanos e
apoio à migração sediada em Limerick, na
Irlanda, se transformou em Escritório Regional de
Apoio no Esquema de Patrocínio Comunitário do
país a fim de auxiliar no suporte aos grupos de
patrocínio. “O patrocínio comunitário comprovou
que traz resultados positivos”, disse o diretorexecutivo da entidade, John Lannon. “O
patrocínio comunitário é único no sentido de
oferecer uma conexão especial e poderosa entre
a comunidade e os refugiados.” A Doras está
incentivando a participação dos membros da
comunidade e organizou uma sessão virtual de
informações no dia 22 de fevereiro para ajudar as
pessoas a conhecerem melhor a iniciativa. Leia a
reportagem aqui.
ANÚNCIO: a GRSI elaborou um caderno de
diretrizes com a intenção de ajudar no
desenvolvimento de políticas de patrocínio
comunitário. Saiba mais aqui.
O gue é a GRSI?
A Iniciativa Global de Patrocínio para Refugiados é
uma parceria de seis organizações - o Governo do
Canadá, o ACNUR, Open Society Foundations, a
Giustra Foundation, a The Shapiro Foundation e a
University of Ottawa. A iniciativa tem como
objetivo ajudar outros países a estabelecerem seus
próprios programas de patrocínio de refugiados
com base na comunidade, fortalecerem
comunidades locais e melhorarem a narrativa
sobre refugiados durante o processo.
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