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INICIATIVA GLOBAL DE PATROCÍNIO
PARA REFUGIADOS EM UMA OLHADA
Lançamento de site ajuda no reassentamento
de refugiados afegãos nos EUA

Refugiados afegãos chegam a aeroporto nos Estados
Unidos. © USAToday/Jack Gruber

Um grupo de ex-presidentes, primeiras-damas e
funcionários das administrações Clinton, Bush e
Obama lançou nos Estados Unidos uma nova
iniciativa apartidária sem fins lucrativos
chamada “Welcome.US”, a fim de angariar
apoio e recursos do setor privado para os
afegãos que chegam ao país e aproveitar a
benevolência do povo americano. Lançado
em 14 de setembro, o site contou com a
participação de mais de 250 ONGs, empresas
e líderes de diversas confissões religiosas,
afiliações políticas e origens, bem como com a
parceria do Departamento de Estado. O site
contém informações sobre como se tornar um
patrocinador comunitário, destaca o que está
envolvido no patrocínio comunitário e mostra
como ele beneficia tanto as comunidades
quanto os refugiados. Parceiros da GRSI, entre
eles a Open Society Foundations e a Fundação
Shapiro, também participaram da iniciativa.
Lançamento do Painel Consultivo para o
Reassentamento de Cidadãos Afegãos na
Austrália
O
ministro
australiano
da
Imigração,
Cidadania, Serviços aos Migrantes e Assuntos
Multiculturais (no âmbito dos Assuntos Internos),
Alex Hawke, anunciou a formação do Painel
Consultivo para o Reassentamento de
Cidadãos Afegãos na Austrália, o qual será

presidido pelo especialista em assentamento
humanitário
Paris
Aristotle
e
pela
Coordenadora-Geral da Commonwealth para
Serviços aos Migrantes, Alison Larkins. O Painel
Consultivo, que será formado for 12 indivíduos e
deve operar por 12 meses (prorrogáveis se
necessário), possui um mandato triplo:
planejamento com vistas ao compromisso do
governo para com a oferta inicial de três mil
vagas humanitárias externas no Programa
Humanitário para Cidadãos Afegãos; garantia
de apoios apropriados ao assentamento e à
integração dos novos ingressantes do
Afeganistão e às comunidades nas quais eles
serão reassentados; e aproveitamento do alto
nível de compromisso e interesse comunitário
na recepção dos recém-chegados e no apoio
ao êxito do assentamento e da integração
dessa coorte.
Você é um formulador de políticas ou líder da
sociedade civil desenvolvendo um programa
de patrocínio para refugiados?
Baixe o manual de planejamento de políticas da GRSI.

Prefeitos lançam apelo internacional em prol
dos refugiados afegãos
Prefeitos do mundo todo abriram as suas portas
para abrigar refugiados do Afeganistão nas
suas cidades e municípios. Um grupo formado
por mais de 50 prefeitos do Brasil, Austrália,
Camarões, Canadá, França, Alemanha, Itália,
Nepal, Holanda, Palestina, Portugal, Escócia,
Serra Leoa, Suíça, Uganda, Reino Unido e
Estados Unidos assinaram uma declaração,
coordenada pelo Conselho de Prefeitos para
Migração (MMC, na sigla em inglês), no intuito
de “imediatamente abrirem as suas portas
para os refugiados afegãos e proporcionarem
os recursos necessários para facilitar o seu
reassentamento, ao mesmo tempo em que
estimulam doadores e outros prefeitos a
tomarem as medidas necessárias para prestar
apoio humanitário aos refugiados e solicitantes
de asilo”.

Setembro de 2021

Vol. 44

No Reino Unido, os prefeitos de Manchester,
West Yorkshire, Liverpool e Sheffield deram as
boas-vindas aos refugiados em suas cidades. O
prefeito de Liverpool, Steve Rotheram,
declarou que os refugiados são bem-vindos à
cidade “sem ressalvas”.
Já em Toronto, no Canadá, o prefeito John Tory
se reuniu com líderes e organizações
comunitárias para perguntar como a cidade
poderia “acelerar” a ajuda aos afegãos. “Esta
é uma oportunidade para as pessoas de
Toronto e todos os canadenses demonstrarem
mais uma vez a sua compaixão e o seu
compromisso em ajudar os outros e trabalhar
juntos para apoiar os esforços de patrocínio e
reassentamento”, afirmou Tory.
Confira a Iniciativa Global de Patrocínio para
Refugiados no Twitter!
Siga a conta @theGRSI no Twitter para mais
notícias sobre #patrocíniocomunitário

840 famílias portuguesas prontas
patrocinar refugiados do Afeganistão

para

Mulher afegã caminha em aeroporto segurando a mão
de uma criança. © Portugal Resident

Ao longo de três dias em agosto, 840 famílias
portuguesas entraram em contato com o Alto
Comissariado para as Migrações (ACM)
oferecendo-se para receber e ajudar
refugiados afegãos em Portugal. Enquanto 350
famílias disponibilizaram acomodação, outras
ofertaram itens essenciais e outras formas de
assistência. ONGs também manifestaram
apoio, inclusive com soluções de emprego. A
exemplo de muitas outras nações ao redor do
globo, os cidadãos lusitanos estão ansiosos

para
estender
necessitados.
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Executivo canadense vai patrocinar e apoiar
50 famílias de refugiados afegãos
O diretor-executivo da Danby Products Ltd., Jim
Estill, planeja reassentar 50 famílias do
Afeganistão em Guelph, na província de
Ontário, cinco anos depois de ter patrocinado
mais de 50 famílias de refugiados sírios na
cidade por meio dos mecanismos de
patrocínio de refugiados do Governo do
Canadá. Guelph já possui uma comunidade
afegã e, a fim de patrocinar esses refugiados,
Estill colaborou com organizações locais,
agências do governo federal e voluntários para
prestar apoio financeiro e social às famílias. Ele
firmou parceria com uma organização local
que representa a comunidade hazara. Apoio
especializado
em
saúde
mental
será
disponibilizado aos refugiados por meio do
Serviço aos Imigrantes de Guelph-Wellington, e
muitos empregadores da região estão em
busca de trabalhadores.
O entusiasmo dos australianos que querem
patrocinar refugiados
A presidente do Patrocínio Comunitário de
Refugiados da Austrália (CRSA, na sigla em
inglês), Lisa Button, reuniu um grupo de
comunidades australianas que desejam
patrocinar refugiados. Os voluntários ajudam os
refugiados custeando o seu reassentamento e
ajudando com tarefas cotidianas, como a
abertura de contas bancárias e a matrícula das
crianças na escola. “Queremos tentar
persuadir o governo dos aspectos altamente
bem sucedidos e benéficos do patrocínio
comunitário de refugiados”, afirmou o
voluntário da CRSA Stanley Yeo.

O que é a GRSI?
A Iniciativa Global de Patrocínio para Refugiados é uma
parceria de seis organizações: Governo do Canadá,
ACNUR, Open Society Foundations, Fundação Giustra,
Fundação Shapiro e Universidade de Ottawa. O objetivo
é ajudar outros países a implementarem seus próprios
programas comunitários de patrocínio de refugiados,
fortalecendo comunidades locais e aperfeiçoando a
narrativa sobre os refugiados durante esse processo.
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