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INICIATIVA GLOBAL DE APADRINHAMENTO DE REFUGIADO
EM UMA OLHADA
Fórum de Reassentamento da União Europeia
Na sexta-feira, 9 de julho, representantes da
União Europeia e seus Estados membros, os
Estados Unidos da América, o Governo do
Canadá, o Alto Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados e outras organizações
se reuniram no Fórum de Reassentamento de
Alto Nível da União Europeia convocado por
Ylva Johansson, Comissária Europeia para
Assuntos Internos e Migração. Os oradores

incluíram o Comissário Johansson; Ministro da
Imigração, Refugiados e Cidadania do
Canadá, Marco Mendicino; a Secretária de
Estado croata para os Assuntos Europeus e
Internacionais, Terezija Gras; Nina Gregori, a
Diretora Executiva do Gabinete Europeu de
Apoio ao Asilo; a Ministra do Interior da
Finlândia, Maria Ohisalo; o Diretor-Geral da
Organização Internacional para as Migrações
António Vitorino; a Ministra do Interior da Itália,
Luciana Lamorgese; o Ministro do Interior da
Eslovênia, Aleš Hojs; o Deputado espanhol no
Parlamento Europeu, Juan Fernando López
Aguilar; Filippo Grandi, Alto Comissário das
Nações Unidas para Refugiados; o Secretário
de Segurança Interna dos Estados Unidos,
Alejandro Mayorkas, e o Secretário de Estado
Adjunto, Brian P. McKeon. Também estiveram

presentes David Milliband do International
Rescue Committee e Anila Noor, representante
dos refugiados, fundadora do New Women
Connectors e membro do Grupo de Peritos da
Comissão Europeia sobre a Visão dos
Migrantes.
Os participantes falaram de seu compromisso
com a colaboração e compartilhamento de
melhores práticas no serviço de fornecer
soluções duráveis para refugiados em risco em
todo o mundo, para promoção de caminhos
complementares e respectivo apoio, como
patrocínio comunitário por meio de parceria
com a Iniciativa Global de Patrocínio para
Refugiados e outras organizações, para
aumentar os esforços de reassentamento e
envolver os refugiados no processo de
reassentamento de uma forma significativa.
Além desses compromissos, os participantes
compartilharam histórias que tratavam da
experiência do refugiado, sejam histórias dos
recém-chegados aos seus Estados ou, em
alguns casos notáveis, a sua própria
experiência de refugiado ou de familiares.
Uma declaração conjunta foi emitida pela
Comissão Europeia, Canadá, Estados Unidos e
a ACNUR reiterando seus compromissos com o
reassentamento e com vias complementares.
O webcast do Fórum está disponível aqui.
Você é um formulador de políticas ou líder da
sociedade civil que está planejando um
programa de patrocínio de refugiados?
Baixe a apostila de design de políticas do GRSI.

A GRSI marca o Dia Mundial do Refugiado
Um novo vídeo animado pela GRSI foi lançado!
O vídeo, intitulado “Escola de patrocínio:
mobilizando patrocinadores”, apresenta uma
personagem central, Maya, quando ela inicia
sua jornada de patrocínio.
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os grupos de patrocinadores, com quase 200
pessoas, em 20 grupos de patrocinadores,
tendo respondido a uma chamada no ano
passado pelo Community Refugee Sponsorship
Australia (CRSA), de acordo com a diretora
executiva do CRSA, Lisa Button.

Maya é voluntária, envolve-se com sua
comunidade e, por fim, forma o seu próprio
grupo de patrocinadores. O vídeo foi lançado
no Dia Mundial do Refugiado, 20 de junho,
mantendo o espírito do tema desse ano: Juntos
curamos, aprendemos e brilhamos.

Apoio ao patrocínio comunitário na revisão do
programa de refugiados australiano
Em maio de 2021, Alex Hawke, Ministro
australiano da Imigração, Cidadania, Serviços
para Migrantes e Assuntos Multiculturais,
indicou suporte ao Programa de Apoio à
Comunidade em um comunicado à imprensa:
“Estou ansioso para garantir que o programa se
torne uma parceria genuína e bem-sucedida
entre comunidade e negócios e o governo,
para fornecer resultados benéficos aos nossos
refugiados e para as chegadas humanitárias
na Austrália”.
Defensores e grupos comunitários dentro da
Austrália indicaram seu apoio à expansão do
número de refugiados aceitos no programa de
patrocínio australiano, reduzindo os custos de
inscrição para ser um patrocinador e
adicionando os espaços de patrocínio
adicionais à cota de reassentamento do
governo. Tem havido um grande interesse entre

Patrocínio privado de refugiados no Canadá estudo de mercado de 2021
O Instituto Environics, um instituto de pesquisa
canadense, divulgou um estudo de mercado
sobre os motivos de “patrocinar o estranho” no
Canadá. Esse estudo em grande escala foi o
resultado de uma parceria com a Refugee 613,
uma organização baseada em Ottawa que
serve como um centro de comunicação e
defesa para refugiados recém-chegados e
aqueles que os apoiam. O objetivo da pesquisa
era identificar um mercado potencial para o
patrocínio privado de refugiados no Canadá.
As
principais
descobertas
incluem
a
informação de que cerca de um quinto da
população
canadense
poderia
“definitivamente” ou “provavelmente” se ver
envolvida no patrocínio de refugiados no
Canadá. Além disso, a pesquisa descobriu que,
entre aqueles que estavam cientes do
patrocínio e interessados em patrocinar,
conhecer alguém que já havia patrocinado
recém-chegados era um importante indicador
de se tornar um patrocinador.
Os
resultados
da
pesquisa
também
destacaram que os canadenses interessados
em patrocínio gostariam de se envolver em
uma ampla variedade de maneiras, desde
auxiliar com logística até ajudar no
aprendizado de idiomas, fornecer transporte e
oferecer serviços profissionais, amizade e apoio
emocional.
De refugiado a salvador - a história de Majed e
Joseba
De Bilbao, Espanha, chega uma história que
destaca como o patrocínio é uma via de mão
dupla e como a experiência de receber
recém-chegados por meio do patrocínio
melhora a vida de todos na comunidade.
Majed Arar, um açougueiro de profissão, sua
esposa Khatoum e seus cinco filhos chegaram
a Bilbao em 2019. Joseba, um açougueiro local,
vivia com ALS há anos e usava uma cadeira de
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rodas.
Quando
um
amigo
em
comum
conectou
os
dois,
sabendo que Majed
tinha a habilidade e a
experiência
para
trabalhar com Joseba,
uma forte relação de
trabalho acabou se
transformando em uma
amizade
profunda
quando a família Arar se
estabeleceu em sua
nova vida em Bilbao. A história tem um final
trágico, pois Joseba faleceu em abril de 2021,
deixando para trás família, amigos e uma
comunidade de luto pela perda de um grande
homem e um grande amigo.
Itália assina protocolo para trazer 500 pessoas
que precisam de proteção internacional da
Líbia
Luciana Lamorghese, Ministra do Interior da
Itália, anunciou este mês que um novo
protocolo entre o governo italiano, a
Comunidade de Sant'Egidio e a Federação
Italiana de Igrejas Evangélicas trará mais 500
pessoas
que
precisam
de
proteção
internacional da Líbia para a Itália. Nos termos
do protocolo, o governo italiano assumirá a
responsabilidade por 300 das pessoas
admitidas, sendo as duas organizações
responsáveis por 200 pessoas. Até o momento,
a Itália admitiu mais de 3.000 pessoas por meio
de seu programa Corredores Humanitários.
Aliados nos resultados do projeto de
integração de refugiados
Aliados na Integração de Refugiados, um
projeto baseado em Ottawa liderado pelo
Conselho de Agências de Atendimento a
Imigrantes de Ontário (OCASI) em estreita
colaboração com Refugee613, e financiado
por Immigration, Refugees and Citizenship
Canada, divulgou seu relatório final em junho
de 2021. Esse relatório é o culminar de um
projeto que começou em 2018. Os destaques
incluem quatro recomendações principais
para IRCC, uma das quais é criar políticas e
apoio
financeiro
para
uma
conexão
intencional
prática
para
apoiar
a
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comunicação antes e depois da chegada
entre patrocinadores e recém-chegados.
A missão da mulher de Anglesey para trazer
famílias em fuga de zonas de guerra para North
Wales

Na foto: Catherine Griffiths de Croeso Menai
recebe o prêmio de Novo Grupo do Ano dos
Patrocinadores de Refugiados em 2019. Croeso
Menai é o primeiro grupo de patrocínio
formado ao norte do País de Gales.
Croeso Menai, um grupo patrocinador da
comunidade em Menai Bridge, País de Gales,
deu as boas-vindas à sua primeira família
recém-chegada ao norte do País de Gales na
primavera de 2021, depois que as restrições da
pandemia suspenderam os planos de viagem
anteriores.
O grupo patrocinador consiste em 11 membros
principais, mas mais de 150 apoiadores dentro
da comunidade, incluindo três mulheres sírias
que, entre outros trabalhos, atuam como
intérpretes.
Apesar das restrições da COVID-19, a família se
estabeleceu bem, com as crianças na escola e
aprendendo inglês e galês.

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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