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INICIATIVA GLOBAL DE PATROCÍNIO
PARA REFUGIADOS EM UMA OLHADA
EUA lança novo programa para cidadãos
americanos patrocinarem refugiados afegãos

O governador de Washington, Jay Inslee, fala no Centro
de Boas-Vindas aos Afegãos no Aeroporto de SeattleTacoma.
© Ted S. Warren/Associated Press

Em um anúncio histórico, o Departamento de
Estado dos Estados Unidos firmou parceria com
a nova entidade sem fins lucrativos Central de
Patrocínio Comunitário para lançar o Círculo
de Patrocínio para Afegãos, possibilitando que
grupos de cinco ou mais cidadãos americanos
particulares patrocinem refugiados do país
asiático em suas comunidades. A entidade
será responsável por examinar, validar e
conectar os grupos a um indivíduo refugiado
ou a uma família refugiada afegã. Os círculos
de patrocínio ajudarão a prestar assistência
inicial ao reassentamento dos refugiados
afegãos, assegurando moradia e necessidades
básicas como mantimentos e roupas. A Central
de Patrocínio Comunitário recebeu $2,3
milhões de dólares para 17 agências locais e
nacionais de reassentamento a fim de apoiar e
estimular os americanos a patrocinarem
refugiados do Afeganistão. Parceiros da GRSI,
entre eles a Open Society Foundations e a
Fundação Shapiro, apoiam ativamente a
Central de Patrocínio Comunitário.
Você é um formulador de políticas ou líder da
sociedade civil desenvolvendo um programa
de patrocínio de refugiados?
Baixe o manual de planejamento de políticas da GRSI.

Nova categoria de vistos para o patrocínio de
refugiados por organizações comunitárias já
está disponível na Nova Zelândia
No dia 5 de novembro de 2021, a Imigração
Nova Zelândia (INZ) confirmou a abertura da
nova categoria de vistos para o Patrocínio
Comunitário de Refugiados por Organizações
Comunitárias. Por meio do programa, os
neozelandeses interessados em receber
refugiados em suas comunidades podem se
candidatar a patrocinadores. O patrocínio
comunitário da Nova Zelândia teve o seu
primeiro piloto com 24 refugiados em 2018 e
será expandido para 150 nos próximos três
anos. Os grupos podem nomear alguém para
patrocinar ou ser associados a um refugiado.
Saralinda MacMillan participou do piloto em
2018, patrocinando um refugiado com sua
comunidade. Ela afirmou que a experiência lhe
proporcionou uma conexão mais profunda
com a comunidade e revelou sua motivação
para se tornar patrocinadora. “Temos os nossos
próprios desafios e nem tudo é perfeito, mas no
geral somos bastante privilegiados quando se
olha para as oportunidades às quais a maioria
das pessoas pode ter acesso”, disse MacMillan.
Confira a Iniciativa Global de Patrocínio para
Refugiados no Twitter!
Siga a conta @theGRSI no Twitter para mais
notícias sobre #patrocíniocomunitário

Grupos de patrocínio comunitário britânicos
receberão refugiados do Afeganistão por meio
do Esquema de Reassentamento dos Cidadãos
Afegãos
No dia 13 de setembro de 2021, a ministra
britânica do Reassentamento Afegão, Victoria
Atkins, anunciou que o Esquema de
Reassentamento dos Cidadãos Afegãos
(ACRS, na sigla em inglês) permitirá que grupos
de
patrocínio
comunitário
patrocinem
refugiados do Afeganistão. Codiretora da
entidade beneficente Reset, Karen Brown
comemorou a iniciativa. “Estamos muito felizes
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que os patrocinadores comunitários poderão
receber refugiados afegãos por meio do novo
esquema de reassentamento”, afirmou.
“Sabemos que pessoas de todo o Reino Unido
querem dar uma recepção calorosa ao
refugiados afegãos, e o patrocínio comunitário
é uma maneira brilhante de se fazer isso.” O
ACRS ainda não foi aberto.
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Grupo de patrocínio comunitário se prepara
para receber família refugiada na Alemanha

Família síria será reunificada em Harriston, na
província canadense de Ontário
Kirsten Jeck (a partir da esquerda), Maria Bastian, Horst
Thiel, Volker Schreiber, Stefanie Schreiber, Sina Goliasch e
Edith Wichmann preparam um apartamento para a sua
família de refugiados.
© Raulf/Hellweger Anzeiger

Sinalização saúda visitantes em Harriston.
© Ken Lund/Wikimedia Commons
‘

Após anos de separação, dois irmãos sírios,
Ahmad e Obid Almohamed, estão se reunindo
no Canadá graças à ajuda do Comitê de
Assentamento de Refugiados Minto. O comitê
patrocinou Ahmad e sua família há cinco anos,
e agora está patrocinando o irmão dele e sua
família. Vários dos filhos de Obid frequentarão
escolas públicas de Harriston, enquanto ele
trabalhará junto ao irmão como azulejista em
uma empresa de cerâmicas. “Tentaremos
ajudar os recém-chegados de todas as formas
que pudermos”, disse a diretora do Comitê
Minto, Carrie Fayez. Obid e sua família
chegarão ao Canadá no dia 23 de novembro.

Um grupo ligado ao programa Neustart im
Team (Novo Começo em Equipe), ou “NesT”,
está se preparando para receber uma mãe
refugiada e seus cinco filhos do Sudão do Sul
na cidade alemã de Unna. O grupo se filiou ao
NesT há cerca de um ano e está quase pronto
para acolher a família em novembro. Embora
tenha conseguido encontrar acomodação e
mobília para a família, o grupo ainda está à
procura de intérpretes. A idade dos integrantes
do grupo de patrocínio comunitário germânico
é bastante variada: o mais velho tem 80 anos e
o mais jovem, 17! “É divertido trabalhar em prol
desse objetivo comum”, comentou um dos
integrantes. A diversidade de idades, profissões
e experiências de vida torna o grupo único e
forte. Alguns dos seus integrantes saudarão
inicialmente a família no dia 10 de novembro.

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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