COMUNICADO DE IMPRENSA DA GRSI
A SER PUBLICADO POR OCASIÃO DO ANIVERSÁRIO
DE CINCO ANOS DO LANÇAMENTO DA GRSI
DEZEMBRO 9, 2021

Por ocasião do quinto aniversário do lançamento da Iniciativa Global de Patrocínio para
Refugiados (Global Refugee Sponsorship Initiative, ou GRSI), celebramos o fantástico
crescimento do patrocínio comunitário em todo o mundo e reafirmamos o compromisso de
continuar promovendo o esforço conjunto em prol do estabelecimento e da ampliação dos
programas de patrocínio comunitário ao redor do globo.
Em tempos de maiores necessidades de proteção e distanciamento social, o patrocínio
comunitário reitera o seu papel como ferramenta essencial para ampliar as oportunidades de
proteção enquanto promove a acolhida e a integração em nível comunitário por meio do
profundo engajamento dos cidadãos na recepção a novos vizinhos.
Os programas continuaram a se expandir e, atualmente, a GRSI está ativamente engajada na
implementação, formulação ou exploração de novos programas em quase 20 países de
quatro continentes. Entre eles estão Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha,
Irlanda, Itália, Espanha, Bélgica, Holanda, França, Portugal, Suécia, Finlândia, Austrália, Nova
Zelândia, Argentina e Brasil. A União Europeia incluiu o patrocínio comunitário como
componente central da sua futura política de proteção de refugiados.
Isso é mais importante do que nunca, tendo em vista que o ACNUR estima haver 1,4 milhão
de refugiados em necessidade urgente de reassentamento e milhões de pessoas que foram
deslocadas e necessitam de acesso a vias inovadoras para proteção, emprego, educação e
oportunidades de reunificação com familiares. O patrocínio comunitário demonstrou o seu
valor na defesa do reassentamento e das vias complementares.
A crise do Afeganistão também confirmou o potencial do patrocínio comunitário para
oferecer uma ferramenta flexível de resposta a necessidades repentinas e para permitir que
comunidades com ligações profundas com o Afeganistão prestem solidariedade concreta aos
que estão fugindo. Veteranos de guerra, universidades, autoridades locais e ONGs de todos
os setores da sociedade estão se mobilizando no Canadá, nos Estados Unidos, na Oceania e
na Europa para oferecer proteção e oportunidades de acolhida aos afegãos.
Os parceiros da GRSI voltaram a confirmar o compromisso coletivo de promover a sua
cooperação para manter a ampliação do patrocínio comunitário em proveito do maior
número de refugiados possível.
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Sean Fraser, Ministro da Imigração, dos
Refugiados e da Cidadania do Canadá

Gillian Triggs, Alta Comissária Assistente para
a Proteção do ACNUR

“Há cinco anos, o Governo do Canadá começou,
junto a parceiros de mesma inclinação, a fortalecer
a proteção dos refugiados e da migração ao redor
do mundo por meio da Iniciativa Global de
Patrocínio para Refugiados (GRSI). Apesar da
pandemia, estou orgulhoso do atual trabalho da
GRSI para apoiar o desenvolvimento e a
implementação dos programas de patrocínio
comunitário em todo o planeta, e do progresso que
alcançamos coletivamente na ajuda aos
necessitados. Eu também gostaria de agradecer os
canadenses pelo entusiasmo no patrocínio dos
refugiados. Embora haja muito mais a ser feito,
estamos liderando com compaixão e fazendo a
nossa parte para construir um amanhã melhor.”

“O ACNUR agradece o esforço coletivo da Iniciativa
Global de Patrocínio para Refugiados no apelo para
que o reassentamento seja posto ao alcance de um
número muito maior de refugiados em nível
internacional. Os programas de patrocínio
comunitário que estão no centro das atividades da
GRSI são uma forma de ajudar o reassentamento a
atingir os níveis de que precisa. Juntamente com as
comunidades do mundo todo que estão estendendo
a mão das boas-vindas aos refugiados, podemos
ajudar o patrocínio a dar uma contribuição real para
mais e melhores soluções para refugiados em
situação desesperadora.”

Gregory Maniatis, Diretor do Escritório da
Vice-Presidência de Programas Globais e
Diretor da Iniciativa Internacional para
Migrações da Open Society Foundations

Jacques Frémont, Reitor e Vice-chanceler da
Universidade de Ottawa

"O patrocínio fundamentalmente transforma a
maneira como reassentamos os refugiados e,
igualmente, reúne vizinhos em torno de uma causa
comum que reanima a vida da comunidade. O
Canadá
foi
extremamente
generoso
no
compartilhamento dessa inovação na forma como
acolhemos e integramos os recém-chegados. A
nossa rara e notável parceria uniu os setores
público e privado poderosamente para levar o
patrocínio a mais de uma dúzia de países.
Aproveitando esse sucesso, estamos determinados
a garantir que o sistema internacional de
reassentamento possa apoiar o patrocínio em
escala muito maior e também acomodar refugiados
que buscam usar vias laborais, educacionais e
outras.”

“A Universidade de Ottawa se orgulha da parceria
com a Iniciativa Global de Patrocínio para
Refugiados. Enquanto celebramos o nosso quinto
aniversário, agradeço aos nossos parceiros e aliados
pelo privilégio de fazermos esse trabalho juntos.
Nossa Universidade continua comprometida a
trabalhar conjuntamente para mobilizar líderes do
governo, sociedade civil, academia e setor privado –
assim como patrocinadores e recém-chegados do
mundo todo – e com o nosso objetivo comum de
possibilitar que mais pessoas acolham refugiados
como novos vizinhos, exatamente como muitos de
nós no Canadá tivemos a alegria de fazer durante
décadas.”
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Ed Shapiro, Agente Fiduciário de
Administração da Fundação Shapiro

Frank Giustra, Fundador, Fundação Giustra

“Eu me envolvi com o patrocínio comunitário pela
primeira vez em Boston, em 2016, quando
familiares e amigos patrocinaram oito famílias
sírias. Aquela experiência transformadora me
motivou a encontrar maneiras de aprender mais
sobre o Programa de Patrocínio Privado do Canadá
e a levar esse modelo para outros países. Eu não
poderia estar mais orgulhoso do trabalho que a
GRSI está fazendo e do impulso global que agora
temos para o patrocínio. O novo programa dos
‘Círculos de Patrocinadores’ para afegãos que
chegam aos EUA é apenas o mais recente grande
exemplo de como a compaixão do público pode ser
mobilizada na acolhida aos recém-chegados. Anseio
por trabalhar com todos os nossos parceiros para
expandir dramaticamente o patrocínio em todo o
mundo nos próximos cinco anos.”

“A urgência deste trabalho ficou clara para mim em
2015, quando fazia trabalho humanitário em
Lesvos, na Grécia, no auge da crise dos refugiados
sírios. Vendo as necessidades das crianças
refugiadas lá, e pensando nos meus próprios filhos,
entendi que precisávamos ser parte da solução.
Tenho orgulho do progresso que fizemos ao
compartilhar o modelo de patrocínio de refugiados
do Canadá com o mundo. Um número crescente de
países está assumindo esse modelo transformador,
capacitando comunidades a oferecerem segurança
e proteção a muitos refugiados. Nunca isso foi tão
urgente. É um privilégio ser parceiro desse esforço.”

Sobre a GRSI

A Iniciativa Global de Patrocínio para Refugiados (Global Refugee Sponsorship Initiative, ou GRSI) foi fundada
em 2016 para ampliar e aperfeiçoar o reassentamento global de refugiados ao engajar cidadãos, comunidades
e empresas privadas nos esforços de reassentamento; fortalecer comunidades de acolhida que se unem para
recepcionar recém-chegados; e melhorar as narrativas sobre os refugiados e outros recém-chegados.
Os parceiros são o Governo do Canadá, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Open
Society Foundations, a Fundação Shapiro, a Fundação Giustra e a Central de Refugiados da Universidade de
Ottawa, com o suporte das generosas contribuições de entidades filantrópicas como a Fundação Robert Bosch
Stiftung.
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