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Aves e animais de estimação mantido na casa de uma 

grande família, com três caravanas organizadas em 

torno de um pátio no centro. Za'atari campo de 

refugiados, Jordan
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Mesmo sob as restrições mais difíceis, as pessoas encontram 

maneiras de se envolver na resolução de problemas criativo. Refugiados, maneiras de se envolver na resolução de problemas criativo. Refugiados, 

pessoas deslocadas e outros capturados na crise muitas vezes têm 

habilidades, talentos e aspirações que eles valer para adaptar-se às 

circunstâncias difíceis. Apesar de 'inovação humanitária' tem sido cada 

vez abraçado pelo mundo humanitário, este tipo de 'bottom-up' inovação 

pelas comunidades afectadas pela crise é muitas vezes negligenciada em 

favor de um enfoque setorial em melhorar a eficácia da resposta 

organizacional à crise. Esta supervisão desconsidera as capacidades e 

desenvoltura adaptativa que as pessoas e comunidades afetadas por 

conflitos e desastres, muitas vezes demonstram.

Este relatório centra-se em exemplos e estudos de caso de 'inovação de 

baixo para cima' entre diferentes populações de refugiados. Se no rescaldo baixo para cima' entre diferentes populações de refugiados. Se no rescaldo 

de deslocamento ou em situações prolongadas de longo prazo, em ambas as 

áreas urbanas e rurais, refugiados freqüentemente apostem na inovação. Por 

definição deslocados através de fronteiras internacionais, os refugiados 

enfrentam novos mercados, um novo ambiente regulatório e novas redes 

sociais e econômicas em seus países de acolhimento. Ser adaptável e criativo 

é muitas vezes necessário, a fim de satisfazer as necessidades básicas, para 

desenvolver atividades geradoras de renda, ou para manter as aspirações de 

longo prazo vivo. Mesmo onde existem restrições legais sobre o direito ao 

trabalho ou liberdade de movimento, a capacidade das populações de 

refugiados a se envolver em iterativo de resolução de problemas é quase 

sempre evidente.

Procuramos mostrar apenas alguns desses esforços inovadores através 

de estudos de caso que demonstram uma variedade de maneiras em que 

as comunidades afectadas pela crise podem fazer e inovar. Mesmo no as comunidades afectadas pela crise podem fazer e inovar. Mesmo no 

contexto de insegurança política, discriminação social, a perda financeira, e 

trauma psico-social, muitos refugiados demonstram grande resiliência, e muitas 

vezes trazem um conjunto diversificado de competências, experiências e 

motivações com eles para o exílio. Para alguns, essas idéias criativas são 

capazes de se transformar em projetos únicos e empresas. Esses refugiados 

são agentes de mudança em seu próprio direito. Empurrando os limites de seus 

ambientes econômicos e redes sociais, esses inovadores não são apenas 

encontrar novas formas de sobrevivência pessoal, mas também são muitas 

vezes contribuindo para suas próprias comunidades.

Compreender os processos de inovação de refugiados e os 

constrangimentos e oportunidades vividas em 'bottom-up' 

problem-solving oferece uma oportunidade para repensar a prática 

humanitária. Ele pode identificar maneiras pelas quais as intervenções humanitária. Ele pode identificar maneiras pelas quais as intervenções 

externas podem ser repensado como contribuir para um ambiente favorável 

para as pessoas a encontrar soluções para seus próprios problemas. Pode 

permitir-nos a considerar os tipos de facilitação e infra-estrutura necessária, 

a fim de permitir que as pessoas a se ajudarem de forma mais sustentável. 

Para entender a inovação refugiado é, portanto, a reconsiderar o sistema 

humanitário como aquele que deve reconhecer as capacidades das 

populações afectadas, bem como vulnerabilidades.

A fim de fazer isso, vamos levá-lo em uma viagem - de Jordan para a África 

do Sul para Uganda para o Quénia para os Estados Unidos. Nós olhamos para do Sul para Uganda para o Quénia para os Estados Unidos. Nós olhamos para 

uma variedade de situações de refugiados, baseando-se em exemplos de 

diferentes fases do 'ciclo de refugiados' recente afluxo maciço, situações 

prolongadas, e populações de refugiados reassentados. Examinamos ambas as 

áreas urbanas e contextos acampamento rurais. E olhamos para o que 'inovação' 

significa em desenvolvimento, de renda média, e avançou sociedades de 

acolhimento industrializados em três continentes.

Pedimos uma série de perguntas. Que tipos de inovação refugiados 

existe? Que processos que refugiados percorrer, a fim de enfrentar os desafios existe? Que processos que refugiados percorrer, a fim de enfrentar os desafios 

do dia-a-dia? Como podemos compreender as barreiras e restrições que 

existem em cada etapa do processo de inovação? Que tipos de infra-estrutura 

e os ecossistemas são necessários para apoiar a inovação? O que isso pode 

significar para a forma como o sistema humanitário pode construir melhores 

ambientes propícios para a inovação? Claro, os exemplos que nós olhamos 

não são representativos de todos os refugiados, assim como os refugiados 

não são representativos de todas as comunidades afectadas pela crise. As 

restrições que existirão em caso de emergência aguda será diferente daquelas 

em situações prolongadas de refugiados. No entanto, esperamos que, 

apresentando uma série de exemplos - alguns verdadeiramente inspirador - 

podemos começar a repensar a inovação humanitária de uma forma mais 

centrada nas pessoas.

Alexander Betts Diretor, Refugiado 

Centro de Estudos

Prefácio

Louise Bloom Research Project 

Officer Inovação Humanitária

Projeto de Inovação Humanitária 

Coordenador Nina Projeto 

Weaver
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inovação de baixo para cima 

• Inovação está desempenhando um papel cada vez mais transformadora 

em todo o sistema humanitário. As organizações internacionais, ONGs, 

governos, empresas, militares e organizações de base comunitária estão 

aproveitando a linguagem e métodos de inovação para enfrentar os 

desafios e oportunidades de um mundo em mudança.

• inovação de baixo para cima pode ser definida como a maneira em que as 

comunidades afectadas pela crise envolver em resolução criativa de 

problemas, produtos de adaptação e processos para abordar os desafios e 

criar oportunidades.  

• populações de refugiados oferecer exemplos de inovação de baixo para cima. Eles 

representam um amplo espectro de pessoas afectadas pela crise humanitária que 

atravessa a fase de emergência através de crises de deslocamento prolongadas. 

Eles também são uma importante população de foco em seu próprio direito, uma vez 

que o mundo agora tem mais pessoas do que em qualquer momento desde a 

Segunda Guerra Mundial deslocados.

• inovação de baixo para cima pelas comunidades afectadas pela crise 

permanece sub-reconhecida. Apesar de alguns esforços pioneiros para 

envolver as capacidades das comunidades, uma proporção significativa de 

inovação humanitária continua focada em melhorar a resposta organizacional.

• Este relatório examina a inovação de refugiados em cinco países: Uganda, 

Jordânia, Quênia, África do Sul e Estados Unidos. Estes casos ilustrativos 

apresentar uma variedade de contextos: Avançado industrializados, de 

renda média, e as economias em desenvolvimento. Eles também cobrir uma 

gama de fases do ciclo de refugiado: influxo em massa, situações 

prolongadas, e reinstaladas populações.

Uganda

• Exemplos de Uganda destacar a inovação em ambas as situações 

prolongadas e de emergência e contextos urbanos e rurais. Eles mostram 

como, num país em que os refugiados têm direito ao trabalho, há uma forte 

presença de empreendedorismo inovador, incluindo o uso e adaptação de 

tecnologia. inovação para os Refugiados contribui notavelmente para 

fornecimento de bens públicos através das comunidades de refugiados e de 

acolhimento.

Jordânia

• Na Jordânia, olhamos para os refugiados sírios no campo de refugiados 

Za'atari. O campo tem sido o foco de muitos esforços 'top-down' para 

introduzir produtos e processos inovadores pela comunidade 

internacional, mas demonstramos que é também um local significativo 

para a inovação 'bottom-up'. destacamos

empresas na famosa rua do mercado 'Shams-Élysées', mas também 

analisar uma série de inovações relacionadas à arquitetura e espaço, 

bem como atividades econômicas menos visíveis por mulheres no 

campo. 

Quênia

• No Quênia, nós apresentamos exemplos de inovação por refugiados em 

ambos campo de refugiados Nairobi e Kakuma. Apesar de um ambiente 

de segurança cada vez mais desafiador para muitos refugiados, 

especialmente somalis, as pessoas ainda se engajar em atividades de 

geração de renda criativos dentro do setor informal de maneiras que eles 

e suas comunidades beneficiadas.

África do Sul

• Na África do Sul, nos concentramos principalmente em refugiados 

zimbabuenses em Joanesburgo, onde há uma estratégia de 

auto-liquidação permitindo que o direito ao trabalho, mas a assistência do 

governo limitado. Destacamos como facilitação liderada pela comunidade 

transformou oportunidades para zimbabuanos em toda uma gama de 

áreas, incluindo educação.

Estados Unidos

• Nos EUA nos concentramos em Dallas, uma cidade que tem vindo a receber um 

número crescente de refugiados reinstalados. Usamos este exemplo para 

demonstrar que a inovação de refugiados também está presente nos estados de 

acolhimento em países industrializados avançados e que, com o ambiente certo 

permitindo que ele tem o potencial para florescer.

Facilitar a inovação de baixo para cima

• Refugiados enfrentam oportunidades e constrangimentos em cada fase 

do processo de inovação. Estas emergem no indivíduo, comunidade e 

níveis institucionais.

• O sistema humanitária até agora carece de um bom modelo de 

facilitar e fomentar a inovação por refugiados e outras 

comunidades afectadas pela crise.

• Os elementos-chave de um ambiente propício positiva para a 

inovação de baixo para cima incluem a) um ambiente permissivo 

com o direito ao trabalho e liberdade de movimento; b) acesso à 

conectividade, incluindo a internet e telecomunicações; c) acesso 

à educação e formação profissional; d) boa infra-estrutura e 

transporte links; e) acesso aos bancários e de crédito; f) redes 

transnacionais.

• Precisamos repensar o sistema humanitário, a fim de proporcionar um ambiente 

propício melhor para a inovação por parte das comunidades afectadas pela crise, 

incluindo os refugiados.

Sumário executivo
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Um desafio de longa data para o sistema humanitário tem sido encontrar maneiras em que os 

tradicionalmente 'servido em uma crise humanitária podem ser envolvidos em uma e de maneira 

mais 'participativa' 'empoderamento'. 1 No entanto, essas intenções, muitas vezes acabam como mais 'participativa' 'empoderamento'. 1 No entanto, essas intenções, muitas vezes acabam como mais 'participativa' 'empoderamento'. 1 No entanto, essas intenções, muitas vezes acabam como 

retórica oca no contexto das intervenções de cima para baixo. Como pode própria criatividade e 

as ideias das pessoas ser suportado em vez de minada pela cara 'de cima para baixo' inovações 

trazida do mundo desenvolvido?

debates recentes no campo emergente de inovação humanitária 

representam uma oportunidade para perguntar o que uma abordagem 

centrada no povo a resposta humanitária pode realmente dizer. Inovação é 

a maneira pela qual os indivíduos ou organizações resolver problemas e 

criar a mudança através da introdução de novas soluções para os 

problemas existentes. Ao contrário da crença popular, estas soluções não 

tem que ser tecnológica e eles não tem que ser transformadora; eles 

simplesmente envolver a adaptação de um produto ou processo de 

contexto. inovação 'humanitária' pode ser entendido, por sua vez, como 

“usando os recursos e oportunidades ao seu redor em um contexto 

particular, para fazer algo diferente do que foi feito antes” 2 para resolver os particular, para fazer algo diferente do que foi feito antes” 2 para resolver os particular, para fazer algo diferente do que foi feito antes” 2 para resolver os 

desafios humanitários. Ou, mais coloquialmente, nas palavras de um sênior 

humanitária da ONU: “A inovação é dinâmica resolução de problemas entre 

amigos”. 3amigos”. 3

Em todo o mundo, as comunidades afetadas pela crise estão na vanguarda 

de qualquer resposta humanitária. Confrontados com restrições 

significativas, eles se adaptam a encontrar soluções próprias e navegar 

ambientes novos e desafiadores. Ao fazer isso, eles muitas vezes apoiar 

um ao outro ao longo do caminho. Essas soluções podem mudar ao longo 

do tempo. Como qualquer resposta de emergência evolui ao longo de 

dias, meses, e em muitos casos anos, a presença e escala de soluções 

lideradas pela comunidade afetada torna-se mais proeminente. Nós 

chamamos este tipo de inovação, impulsionada pelas comunidades 

afetadas, eles mesmos, 'inovação de baixo para cima', e nós identificá-lo 

como uma crítica, mas ignorado componente de um fenômeno mais amplo 

chamado 'inovação humanitária'. inovação humanitária pode naturalmente 

ocorrer em muitos níveis. Ela pode surgir a partir de adaptação e 

aprendizagem dentro

organizações humanitárias. Ela pode vir de novas parcerias com 

empresas. No entanto, muito mais negligenciada tem sido inovações que 

emergem de dentro das comunidades afetadas, que são mais tipicamente 

pensado como vítimas vulneráveis e passivas. No setor privado, o conceito 

de 'gestão da inovação' já existe há mais de um século, como pensadores 

e praticantes usam definições e modelos para ajudar a implementar novas 

ideias. 4 Para alguns, a inovação foi concebido como um processo de ideias. 4 Para alguns, a inovação foi concebido como um processo de ideias. 4 Para alguns, a inovação foi concebido como um processo de 

definição do problema, identificação solução, iteração, e escala. Este 

processo pode acontecer em muitos ciclos antes de uma solução é 

encontrada e ampliados. Este processo não acontece de forma isolada, no 

entanto, e as barreiras e oportunidades das pessoas se encontram ao 

longo do caminho são definidos pelo seu ambiente mais amplo, conexões 

sociais, e regulamentos dentro do qual vivem e trabalham. Embora haja 

uma variedade de maneiras de conceituar a inovação, 5 nós descobrimos uma variedade de maneiras de conceituar a inovação, 5 nós descobrimos uma variedade de maneiras de conceituar a inovação, 5 nós descobrimos 

que é útil pensar de inovação como um processo de quatro etapas (como 

mostrado na figura 

1). Este processo envolve 1) especificando um problema;

2) identificar uma possível solução; 3) pilotagem e adaptando a solução; 4) 

o dimensionamento da solução, se e onde apropriado. Na prática, isso não 

é um processo linear e envolve necessariamente um feedback iterativo 

através dos estágios. Alguns dos fatores que permitem que este processo 

incluem os ecossistemas que fornecem acesso à infra-estrutura, serviços, 

redes e financiamento. Nos últimos anos, as discussões sobre o papel da 

inovação na ajuda humanitária e resposta emoldurado por esses conceitos 

tornaram-se prevalentes na comunidade de ajuda. Desde por volta de 2009 

não tem sido uma 'virada inovação' identificável através do sistema 

humanitário. agências das Nações Unidas, ONGs, governos,

O que é de baixo para cima inovação?

Nas palavras de um UN sênior 

humanitária: “A inovação é 

dinâmica resolução de 

problemas entre amigos.”

1. Para a discussão desses temas ver, por exemplo, Chambers, R (1997), cuja contagem de realidade? : Colocar o primeiro última, Londres: ITDG; e Cooke, B e Kothari, U (2001) Participação (eds.): a nova tirania ?, Londres: Zed Books. 2. 1. Para a discussão desses temas ver, por exemplo, Chambers, R (1997), cuja contagem de realidade? : Colocar o primeiro última, Londres: ITDG; e Cooke, B e Kothari, U (2001) Participação (eds.): a nova tirania ?, Londres: Zed Books. 2. 1. Para a discussão desses temas ver, por exemplo, Chambers, R (1997), cuja contagem de realidade? : Colocar o primeiro última, Londres: ITDG; e Cooke, B e Kothari, U (2001) Participação (eds.): a nova tirania ?, Londres: Zed Books. 2. 

Citar discussões com um trabalhador de ajuda humanitária internacional de 2015.  3. Aleinikoff, A (2014) 'Inovação - o que, por que e como para uma organização das Nações Unidas', Migrações Forçadas comentário edição especial Citar discussões com um trabalhador de ajuda humanitária internacional de 2015.  3. Aleinikoff, A (2014) 'Inovação - o que, por que e como para uma organização das Nações Unidas', Migrações Forçadas comentário edição especial Citar discussões com um trabalhador de ajuda humanitária internacional de 2015.  3. Aleinikoff, A (2014) 'Inovação - o que, por que e como para uma organização das Nações Unidas', Migrações Forçadas comentário edição especial 

Refugiados e Inovação, Oxford: Refugee Studies Center.  4. Por exemplo, ver Fagerberg, J. (ed.) (2013) The Oxford Handbook of Management Innovation, Oxford: Oxford University Press.  5. Por exemplo, ver Tidd, J. Bessant e, JR (2009) Refugiados e Inovação, Oxford: Refugee Studies Center.  4. Por exemplo, ver Fagerberg, J. (ed.) (2013) The Oxford Handbook of Management Innovation, Oxford: Oxford University Press.  5. Por exemplo, ver Tidd, J. Bessant e, JR (2009) Refugiados e Inovação, Oxford: Refugee Studies Center.  4. Por exemplo, ver Fagerberg, J. (ed.) (2013) The Oxford Handbook of Management Innovation, Oxford: Oxford University Press.  5. Por exemplo, ver Tidd, J. Bessant e, JR (2009) Refugiados e Inovação, Oxford: Refugee Studies Center.  4. Por exemplo, ver Fagerberg, J. (ed.) (2013) The Oxford Handbook of Management Innovation, Oxford: Oxford University Press.  5. Por exemplo, ver Tidd, J. Bessant e, JR (2009) Refugiados e Inovação, Oxford: Refugee Studies Center.  4. Por exemplo, ver Fagerberg, J. (ed.) (2013) The Oxford Handbook of Management Innovation, Oxford: Oxford University Press.  5. Por exemplo, ver Tidd, J. Bessant e, JR (2009) 

Gestão da inovação: integração tecnológica, de mercado e mudança organizacional, Chichester: John Wiley
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empresas, e até 

mesmo os militares 

começaram a 

envolver-se com a ideia de inovação humanitária, incluindo 

através da criação de especiais laboratórios, recursos e 

parcerias para habilitar idéias e soluções inexplorados a ser 

utilizada. 6utilizada. 6

Há um crescente otimismo de que a inovação pode desempenhar um 

papel importante na transformação do sistema humanitário para torná-lo 

melhor adaptado aos desafios atuais e futuros, ameaças e 

oportunidades. A importância destes debates em curso sobre inovação 

humanitária tem sido reconhecida pela Cimeira Humanitária 2016 

Mundial. 7 No entanto, grande parte do debate inovação humanitária até Mundial. 7 No entanto, grande parte do debate inovação humanitária até Mundial. 7 No entanto, grande parte do debate inovação humanitária até 

agora tem se concentrado em melhorar as respostas organizacionais em 

crises humanitárias. Embora este é um tema crítico da discussão, o 

papel da inovação pelas comunidades afectadas pela crise si continua a 

ser uma sub-estudado e negligenciado assunto. No entanto, há um 

crescente reconhecimento do potencial de inovação humanitária de 

baixo para cima. Uma série de organizações como a UNICEF (Fundo 

das Nações Unidas) e do ACNUR (a agência de refugiados das Nações 

Unidas) estão gradualmente incluindo a inovação por parte das 

comunidades afetadas dentro de seu trabalho de inovação 8 e comunidades afetadas dentro de seu trabalho de inovação 8 e comunidades afetadas dentro de seu trabalho de inovação 8 e 

financiamento inovador 

iniciativas como o Fundo de Inovação 

Humanitária está considerando a melhor forma de desembolsar 

fundos para as próprias comunidades. No entanto, continua a 

haver uma necessidade de conceitualizar o que uma 

abordagem verdadeiramente centrada nas pessoas para a 

inovação humanitária seria semelhante. Como podem as vozes 

das comunidades afetadas sejam adequadamente envolvidos 

ou representados? Qual o grau de participação das 

comunidades afetadas é desejável e possível, e em que 

condições? Como pode métodos participativos ser melhor 

adaptadas à inovação humanitária? Nós não pretendem 

resolver esses debates aqui. No entanto, este relatório oferece 

um ponto de partida, simplesmente destacando e mostrando 

algumas das capacidades inovadoras das comunidades 

afectadas pela crise. Nós nos concentramos em refugiados 

como um exemplo de comunidades crisisaffected. Os 

refugiados representam um amplo espectro de pessoas 

afectadas pela crise humanitária que atravessa a fase de 

emergência através de crises de deslocamento prolongadas. 

Eles também são uma importante população para estudar em 

seu próprio direito, dado que já existem mais de 50 milhões de 

pessoas deslocadas no mundo, mais do que em qualquer 

momento desde a Segunda Guerra Mundial. Contra esse pano 

de fundo, há uma necessidade particular para considerar 

soluções mais sustentáveis para os refugiados e as populações 

deslocadas. Chamamos nossos estudos de caso de um 

espectro de contextos. Cobrimos avançada-industrializado, de 

renda média e desenvolvimento Estados de acolhimento país. 

Nós face às diferentes fases do 'ciclo' deslocamento: influxo em 

massa, deslocamento prolongado, e refugiados reinstalados. 

Nós olhamos para contextos urbanos e rurais. E tomamos 

nossos casos de três continentes. Enquanto os nossos 

exemplos de Uganda, Jordânia, África do Sul,

6. Betts, A e Bloom, L (2014), Inovação humanitária: O Estado da Arte, New York: OCHA.  7. 'Transformation Through Innovation' é uma das quatro áreas temáticas para a Cimeira Mundial da Ajuda Humanitária. 8. Por exemplo 6. Betts, A e Bloom, L (2014), Inovação humanitária: O Estado da Arte, New York: OCHA.  7. 'Transformation Through Innovation' é uma das quatro áreas temáticas para a Cimeira Mundial da Ajuda Humanitária. 8. Por exemplo 6. Betts, A e Bloom, L (2014), Inovação humanitária: O Estado da Arte, New York: OCHA.  7. 'Transformation Through Innovation' é uma das quatro áreas temáticas para a Cimeira Mundial da Ajuda Humanitária. 8. Por exemplo 6. Betts, A e Bloom, L (2014), Inovação humanitária: O Estado da Arte, New York: OCHA.  7. 'Transformation Through Innovation' é uma das quatro áreas temáticas para a Cimeira Mundial da Ajuda Humanitária. 8. Por exemplo 6. Betts, A e Bloom, L (2014), Inovação humanitária: O Estado da Arte, New York: OCHA.  7. 'Transformation Through Innovation' é uma das quatro áreas temáticas para a Cimeira Mundial da Ajuda Humanitária. 8. Por exemplo 6. Betts, A e Bloom, L (2014), Inovação humanitária: O Estado da Arte, New York: OCHA.  7. 'Transformation Through Innovation' é uma das quatro áreas temáticas para a Cimeira Mundial da Ajuda Humanitária. 8. Por exemplo 

UNICEF executa um programa por jovens para jovens no Kosovo, que oferece orientação empreendedorismo e subvenções, e ACNUR gere um site colaborativo ideia geração de trazer idéias de parceiros e refugiados, veja 

também Bloom, L e Faulkner, R (2015) Inovação espaços: 'Transformar prática humanitária na Organização das Nações Unidas, Estudos de Refugiados Centro Working Paper No. 107

Figura 1: As etapas do processo de inovação
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Demou-Kay, refugiado congolês, em sua estação de rádio 

mão-construído em Nakivale assentamento de 

refugiados, Uganda
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Fazendo fronteira com cinco outros estados da África Oriental, Uganda é anfitrião de quase 360.000 9 refugiados Fazendo fronteira com cinco outros estados da África Oriental, Uganda é anfitrião de quase 360.000 9 refugiados Fazendo fronteira com cinco outros estados da África Oriental, Uganda é anfitrião de quase 360.000 9 refugiados 

de uma gama de nacionalidades e origens. 

A maioria dos refugiados que vivem em Uganda fugiram da violência na 

vizinha República Democrática do Congo (RDC), mas a população 

também inclui Sul do Sudão, Somália, Ruanda, do Burundi, etíopes e 

eritreus. Este estudo de caso é baseado no tempo gasto com os 

refugiados em quatro locais em Uganda em 2013 e 2014: Kampala, a 

capital, e três assentamentos de refugiados. Cada assentamento de 

refugiados está localizado nas áreas rurais de Uganda. Nakivale foi 

criada em 1959 e é hoje o lar de mais de 60.000 refugiados, enquanto a 

liquidação Rwamwanja apenas recentemente reaberto nos últimos anos 

para apoiar um novo afluxo de lutar na RDC. Todos os assentamentos 

são mais de uma hora de viagem da cidade mais próxima e muitos 

refugiados que vivem no interior dos assentamentos ganhar a vida com 

a agricultura.

Uganda oferece um ambiente relativamente positivo para a inovação de 

refugiados. O Governo de Uganda permite aos refugiados o direito ao trabalho e 

um nível relativamente elevado de liberdade de movimento, o que permitiu os 

refugiados a exercer em empreendedorismo e se envolver mais diretamente 

com a economia host. Vários refugiados que conhecemos já começaram as 

suas próprias iniciativas baseadas na comunidade. O ambiente legal permissivo 

significa que essas iniciativas poderão ser registrados como Organizações de 

Base Comunitária (CBO), permitindo líderes dos refugiados à escala 

abertamente suas inovações sociais. Dado o ambiente regulatório relativamente 

aberta, 10 iniciativas inovadoras baseadas no mercado são mais comuns em aberta, 10 iniciativas inovadoras baseadas no mercado são mais comuns em aberta, 10 iniciativas inovadoras baseadas no mercado são mais comuns em 

Uganda. Estas empresas permitem que os refugiados individuais de ganhar 

uma renda, mas também contribuir para a construção de habilidades, serviços e 

recursos em suas comunidades, criando plataformas sobre as quais outras 

pessoas também podem ter sucesso.

empresários inovadores  

Em Uganda, identificamos uma minoria significativa de empresários de 

refugiados que haviam estabelecido empresas de sucesso, muitas vezes 

empregando outros. Os empreendedores bem sucedidos são na maioria dos 

casos outliers 'entre suas comunidades, mas seu impacto pode ir além de suas 

próprias famílias, contribuindo também para uma melhor qualidade de vida para 

aqueles ao seu redor, às vezes fornecendo um trampolim para outros também 

embarcar em novos empreendimentos . Os exemplos que se seguem nos dar 

um vislumbre da vida destes inovadores. Em uma casa de barro e pique, muito 

parecido com os outros na sua rua, encontramos Abdi, o proprietário da 

primeira loja de jogos de computador de Nakivale liquidação. Mesmo sem uma 

cara loja óbvio, as pessoas sabem sobre esse lugar de boca em boca e pela 

reputação Abdi foi construído com a execução do negócio. Abdi estabeleceu 

sua loja através de economias pessoais, que ele usou para comprar seus TVs 

de segunda mão e consolas de jogos de Kampala. rígido do Abdi para ser 

auto-suficientes era evidente que ele nos contou sobre seu negócio.

UGANDA

Inovação em emergência, configurações rural, e 

acampamento

Figura 2: Mapa de Uganda com sites de pesquisa

9. dados ACNUR julho 2014. 10. Ver Betts, A et. al (2014) 'Economias de refugiados: Repensando crenças populares', Oxford: Projeto de Inovação Humanitária.9. dados ACNUR julho 2014. 10. Ver Betts, A et. al (2014) 'Economias de refugiados: Repensando crenças populares', Oxford: Projeto de Inovação Humanitária.9. dados ACNUR julho 2014. 10. Ver Betts, A et. al (2014) 'Economias de refugiados: Repensando crenças populares', Oxford: Projeto de Inovação Humanitária.9. dados ACNUR julho 2014. 10. Ver Betts, A et. al (2014) 'Economias de refugiados: Repensando crenças populares', Oxford: Projeto de Inovação Humanitária.
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“Em vez de esperar para os doadores que eu queria ganhar a vida ... Falei com 

amigos em Kampala que dirigem as empresas similares e por isso decidi começar 

um aqui ... Há uma outra cara aqui que também cobra dinheiro para jogos, que 

aprenderam de mim. Mas eu sou o pioneiro. Esse cara às vezes vem para o 

conselho, e eu, ocasionalmente, dar-lhe peças de reposição.”

Um dos maiores desafios para o negócio é manter as consolas de jogos e 

equipamentos em um ambiente rural remota, onde peças de reposição e 

substituições não estão prontamente disponíveis ou acessíveis. Abdi e seu 

irmão ganhou mecânica e habilidades de eletrônica-relacionados de antigos 

empregos na Somália e fazer o seu melhor para ajudar uns aos outros a 

manutenção do equipamento para o maior tempo possível. Abdi também 

recolhe peças de eletrônicos de sucata de todo o assentamento, a fim de 

fazer reparos, fazendo o que for possível para ampliar ainda mais a vida dos 

componentes eletrônicos.

Embora o negócio de Abdi se destaca como um exemplo positivo e, em 

alguns sentidos tem sido capaz de aumentar com êxito - continuando a 

atrair um número crescente de clientes e vendo seu modelo de negócios 

replicados por outra pessoa no assentamento - que também sofre com a 

falta de acesso ao capital para melhorar seus ativos ou alcançar mercados 

além Nakivale.

A demanda do mercado para a loja é alto, e é muitas vezes cheios de 

crianças e adultos de várias nacionalidades. No entanto, outros desafios 

ainda enfrentam o negócio regularmente. Abdi explicou que o gerador que 

possui para alimentar a loja, muitas vezes quebra ou fica invadida. Além 

disso, a segurança era uma preocupação para Abdi, já que ele só tinha um 

teto de lona para cobrir o equipamento de jogos que poderiam ser facilmente 

quebrados durante a noite. Mesmo se ele foi capaz de economizar para um 

telhado mais seguro, Abdi era incerto se ele seria permitido um como 

resultado de restrições colocadas sobre a construção de estruturas 

permanentes dentro do assentamento. Indivíduos com negócios de sucesso 

e únicos em Nakivale poderia ser considerado 'de outliers' do resto da 

população. Esses inovadores muitas vezes falou de sua motivação pessoal 

para ter sucesso e estavam dispostos a investir poupança pessoal em suas 

empresas. A grande maioria dessas empresas foram estabelecidos sem o 

apoio da ajuda internacional em tudo - pelo contrário, algumas empresas 

começaram a fornecer agências internacionais, como o seguinte caso de um 

refugiado ruandês demonstra.

Em outra parte do centro comercial movimentado na Nakivale, a maior fábrica 

de moagem no assentamento - composto por cinco fresadoras - estava 

ocupado transformando milho dos agricultores refugiados em farinha. Esta 

planta de moagem,

“Em vez de esperar para os doadores 

que eu queria ganhar a vida.”

- Abdi, a liquidação 

Nakivale, Uganda

proprietário do computador jogo loja 

descreve como ele usa peças de sucata em 

seu negócio

Foto: Dentro da loja de jogos de computador em Nakivale
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propriedade de um refugiado ruandês chamado Claude, era único entre outros 

no assentamento, devido à grande escala do negócio, que empregava cinco 

outros refugiados como pessoal. O tamanho das operações de Claude 

significava que, durante 2013, quando um novo afluxo de refugiados 

congoleses entraram Nakivale, ele moído milho para o Programa Alimentar 

Mundial (PAM) para atender o aumento da demanda por alimentos.

Claude é um empreendedor. Ele tem alavancado seu negócio de moagem de 

desenvolver outras estratégias de geração de renda, incluindo a venda de água para 

os transeuntes. A inspiração para este negócio lateral foi desenvolvido após Claude 

tinha resolvido um problema de negócio diferente. Claude usado para pagar 

carregadores de água para trazer água continuamente para cima do lago para suas 

máquinas, para que pudessem ser resfriado. Isto veio a um custo considerável, e é 

necessário tempo para organizar as operadoras, por isso, Claude teve a ideia de 

captar a água da chuva de seu telhado e armazená-lo em um tanque de 

armazenamento para que ele pudesse resfriar as máquinas com o seu próprio 

abastecimento de água da chuva. Usando economia do negócio de moagem, Claude 

contratou uma empresa na cidade vizinha de Mbarara para construir um grande 

tanque de água ferro-cimento por trás de sua fábrica de moagem. O tanque de 

captura de água suficiente para arrefecer eficazmente as máquinas, e durante a 

estação seca, quando os furos no assentamento são conhecidos por funcionar a 

seco, Claude também tem bastante água armazenada em seu tanque de água da 

chuva para uso pessoal e para vender um pouco para aqueles que vivem nas 

proximidades. Esta fonte inesperada de renda adicional é um benefício da 

diversificação dos negócios de Claude, mas é também uma forma de ajudar a 

fornecer um recurso vital para os seus vizinhos e da comunidade.

Os exemplos acima demonstram que a inovação não se limita a um 

modelo de produto ou negócio sozinho. Pelo contrário, estas histórias 

mostram que a inovação é mais sobre uma viagem ou processo que é 

único para cada empresa inovadora e suas experiências. Esta viagem 

pode ser visto através das lentes de um processo de inovação iterativo 

em que novas idéias, barreiras e oportunidades surgem e feedback em 

diferentes fases do processo. Pensando em inovação desta forma - como 

um processo iterativo, cíclica - nos permite entender melhor as maneiras 

em que navegar tomada de decisão e dos inovadores de baixo para cima 

"desenvolver trajetórias particulares para as suas ideias.  

Foto: Claude operar sua fábrica de moagem em Nakivale set- tlement

As pessoas se reúnem para inspecionar 

tanque de armazenamento de água de 

Claude atrás de sua fábrica de moagem
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inovação de baixo para cima em caso de emergência

Rwamwanja liquidação Refugiados tem visto um afluxo de novos 

refugiados congoleses ao longo dos últimos anos e permanece em 

estado de emergência, em comparação com Nakivale e Kyangwali. 

Neste ambiente, há menos empresas estabelecidas e os recursos 

disponíveis. Apesar destes constrangimentos, empresários criativos e 

inovadores estão surgindo em todo o campo, iniciando diversas 

empresas e intervenções sociais. Aqui encontramos um artista que 

trabalha neste ambiente.

Muitas pessoas se reuniram em torno de como James esculpido um 

grande pedaço de madeira na figura de uma mulher elegante. Um artista 

que tinha aprendido suas habilidades de seu pai na RDC, James agora 

dedica sua nova vida em Rwamwanja para a mesma paixão. Equilibrar 

sua paixão pela arte com uma estratégia económica efectiva é difícil 

neste ambiente.

“Eu não criar esculturas que eu não quero fazer. Eu não quero ser forçado a 

esculpir o que as outras pessoas querem. Antes de eu começar a esculpir, eu 

uso a minha imaginação e segui-lo. Quero ter a liberdade para perseguir 

minha imaginação então é por isso que eu não receber quaisquer ordens ... 

Às vezes é preciso um pouco de tempo antes de eu encontrar um cliente. I 

criar o que eu quero. Mas eu sei que tenho que equilibrar o meu negócio e 

desejo artística.”

Como um recém-chegado no assentamento, James de 

experiências de deslocamento e o trauma que ele sofreu durante o 

exílio afeta a forma como ele consegue realizar seu trabalho tanto 

geograficamente e mentalmente.

“Há muitos desafios para o meu negócio. acesso limitado ao mercado é um deles. 

Só posso abordar os clientes dentro e ao redor da área de acampamento. Além 

disso, não é fácil de comprar ferramentas necessárias para esculpir. Eu não poderia 

trazer todos os itens necessários da RDC. Eu tenho que viajar para Kampala para 

comprar ferramentas específicas porque eles estão disponíveis apenas em 

Kampala. Além disso, não é fácil manter a compostura mental, agora. Este tipo de 

trabalho artístico requer uma boa compostura mental. Mas a minha paz mental tem 

sido desestabilizado desde a minha saída da RDC. Eu me sinto como drenando meu 

coração. Sempre que eu me lembro o que aconteceu comigo na RDC, a compostura 

mental é perturbado. Tenho medo de ser enviado de volta para a RDC.”

A experiência de James neste contexto de emergência baseia-se em 

elementos diferentes que desempenham em sua capacidade de levar sua 

arte à escala. acesso ao mercado e aquisição de recursos materiais são 

alguns elementos que ele conseguiu encontrar uma solução para, apesar das 

limitações impostas pelo estado rural e subdesenvolvida do assentamento. 

Mais importante no entanto suas memórias frescas de conflito tornam difícil 

para ele se concentrar.

Foto: escultor congolês trabalhando em Rwamwanja assentamento de refugiados
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Um exemplo de como este processo pode funcionar na prática pode ser visto 

no seguinte esquema (ver Figura 3), o que mostra a jornada de um inovador ao 

longo de um período de apenas alguns meses depois de sua chegada em 

Uganda. Demou-Kay é um tech-empresário congolês e emprega suas 

habilidades existentes para edição de filmes em seu negócio de filmes e edição 

para casamentos e concertos que acontecem no assentamento. Logo depois 

de chegar em Nakivale, Demou-Kay foi capaz de adquirir o equipamento 

necessário para o seu negócio a partir de outros refugiados em Nakivale. Ele 

também usa o UNHCR- iniciado Comunidade Acesso à Tecnologia (CTA) 

Centro como base para o seu trabalho, uma vez que fornece acesso

à eletricidade e à Internet. Demou-Kay continua a buscar oportunidades 

para desenvolver novas habilidades, e usou a internet no centro de CTA 

para aprender como construir um transmissor de rádio a partir de apenas 

algumas migalhas, lançando a única estação de rádio no assentamento. 

Um grupo de jovens em Nakivale, dos quais Demou-Kay é membro, 

agora está a gerir a estação de rádio e está em processo de ampliação 

de cobertura da estação e que solicita o registo formal. 11de cobertura da estação e que solicita o registo formal. 11

Figura 3: Ciclos de inovação para tech-inovadora em liquidação Nakivale

11. Você pode ler mais sobre Demou-Kay em p32 das economias Refugiados: Repensando crenças populares, Betts et. ai 2014 publicada por HIP.11. Você pode ler mais sobre Demou-Kay em p32 das economias Refugiados: Repensando crenças populares, Betts et. ai 2014 publicada por HIP.
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provisão de refugiados de bens públicos

viagens de inovação no Uganda refugiados foram muitas vezes ativado por sua 

capacidade de compreender os mercados locais. Em muitos assentamentos de 

refugiados e acampamentos, infra-estrutura existente e serviços não 

conseguem atender plenamente a demanda dos que vivem no interior. Este foi o 

caso em todos os três de nossos sites de Uganda liquidação de refugiados rural 

- Kyangwali, Nakivale e Rwamwanja. Por causa do abastecimento de água 

limitado, pobre redes de estradas e serviços de transporte, a falta de cuidados 

adequados de saúde e educação, e nenhuma provisão formal da eletricidade, 

existem lacunas significativas entre os níveis de oferta e demanda de mercado 

que deixa espaço para os indivíduos inovadores para oferecer alternativas . Em 

muitos casos, os inovadores que conhecemos foram explicitamente tentar 

resolver estas lacunas em bens e serviços públicos disponíveis, como forma de 

beneficiar suas comunidades mais amplas.

Por exemplo, encontramos Rose, um trabalhador de saúde antigo da RDC 

que dirige uma ocupado farmácia e centro de saúde para serviços de 

cuidados de saúde primários na liquidação Kyangwali. A clínica de saúde 

formal liquidação oferece atendimento de boa qualidade, mas é tão ocupado 

que muitos refugiados preferiu pagar out-of-pocket para o atendimento mais 

personalizado que recebeu em seu centro. Rose também dirige uma 

empresa complementar, com energia elétrica para os outros na sua aldeia a 

partir de um gerador, que ela salvou-se para comprar. Rose descreveu sua 

motivação para iniciar o negócio da electricidade:

“Estou acostumado a usar o poder. Eu não posso tolerar a vida sem 

eletricidade. Eu costumava usar velas enquanto dorme, mas apenas vendo 

a escuridão aqui, e que outras fontes de luz eram perigosos - como velas 

iria iniciar incêndios e crianças dano -. Pensei que este negócio poderia 

contribuir para nossa comunidade”

O pai de Rose usado para executar uma plantação na RDC, e correu um 

gerador para fornecer eletricidade para casas do seu empregado. Ela foi 

capaz de “aprender com assistindo”, e copiou seu modelo. Rose tem 77 

clientes a quem fornece energia elétrica, incluindo ugandenses locais que 

vivem perto de sua aldeia. Sua compreensão do mercado e seus clientes 

significa que ela é capaz de diferenciar seus serviços de forma adequada.

“Eu tenho um gerador central que dá quatro principais fios com 

cada casa contratado. I diferenciar o

preço, dependendo do número de itens eletrônicos em sua casa. Para 

usuários pesados, eu cobrar 50.000 UGX [aproximadamente 16 USD] 

por mês, mas eu só cobrar

10.000 UGX para menos usuários. Por exemplo, alguém com um laptop e 

outros aparelhos eletrônicos podem gastar mais energia do que aqueles com 

duas lâmpadas “.

O impacto do negócio da electricidade de Rose vai muito além da renda 

para sua família. Desde que ela posicionou-se como um fornecedor de 

infra-estrutura de energia básica na sua aldeia imediata, onde não há 

acesso à eletricidade do governo e algumas outras opções, ela 

reconhece que “este negócio também pode permitir que outros a fazer 

negócios que necessitam de electricidade, tais como bares e 

restaurantes usando frigoríficos, ou um café internet.”Outros refugiados 

que conhecemos de fato apoiou esta reivindicação, e são capazes de 

executar novos negócios e serviços no assentamento que anteriormente 

não eram possíveis sem acesso a uma fonte confiável de eletricidade.

Em Nakivale liquidação - que é três vezes maior do que Kyangwali - as fontes de 

energia de gerência de refugiados informais e usos são impressionantes. Com várias 

fontes diferentes de energia que entram em liquidação, os inovadores de refugiados 

redistribuir o comércio e fazer uso produtivo da energia mínima e eletricidade 

disponível. O mapa de infra-estrutura energética na Figura 4 mostra como os 

refugiados são economicamente ligados uns aos outros através da sua oferta ea 

procura de fontes de poder em Nakivale. Este mapeamento fornece uma perspectiva 

de sistemas sobre como refugiados ambos criam e dependem de energia para os seus 

negócios. Principais fontes de energia em Nakivale são indicados pelo símbolo laranja, 

as estrelas amarelas destacar onde meios inovadores de geração de renda é feita por 

refugiados em Nakivale de usar esta fonte de energia. As setas mostram ligações 

eléctricas entre os dispositivos. Os inovadores neste caso são os pioneiros dessas 

iniciativas para garantir o fornecimento de energia no assentamento está disponível 

para muitos. Além disso, novos governmentsupplied cabos de energia elétrica em 

Nakivale muito recentemente foi conectado e estão começando a mudar a composição 

do sistema de energia existente no acampamento. Por exemplo, no mercado de 

acampamento base central várias lojas de moagem foram estabelecidas devido à 

oferta adicional de eletricidade das linhas. A uma taxa, outros também estão se 

conectando à rede para uso em suas empresas e residências. novas 

governmentsupplied cabos de energia elétrica em Nakivale muito recentemente foi 

conectado e estão começando a mudar a composição do sistema de energia existente 

no acampamento. Por exemplo, no mercado de acampamento base central várias 

lojas de moagem foram estabelecidas devido à oferta adicional de eletricidade das 

linhas. A uma taxa, outros também estão se conectando à rede para uso em suas 

empresas e residências. novas governmentsupplied cabos de energia elétrica em 

Nakivale muito recentemente foi conectado e estão começando a mudar a composição 

do sistema de energia existente no acampamento. Por exemplo, no mercado de 

acampamento base central várias lojas de moagem foram estabelecidas devido à oferta adicional de eletricidade das linhas. A uma taxa, outros também estão se conectando à rede para uso em suas empresas e residências.

Inovadores estão tentando 

explicitamente para colmatar as 

lacunas em bens e serviços públicos 

disponíveis, como forma de beneficiar 

suas comunidades mais amplas.

“Vendo a escuridão aqui, e que 

outras fontes de luz eram 

perigosos - como velas iria iniciar 

incêndios e crianças dano - Eu 

pensei que este negócio poderia 

contribuir para a nossa 

comunidade.”

- Rose, a liquidação 

Kyangwali, Uganda
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Figura 4: Inovação em infra-estrutura energética da Nakivale liquidação

O grupo de jovens fora da sua estação de 

rádio em Nakivale
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ambientes urbanos - inovação aumentando?

Kampala é anfitrião de mais de 40.000 refugiados em Uganda. Ao contrário dos 

assentamentos, refugiados na cidade não são suportados por organizações 

internacionais. No entanto semelhante à maioria das cidades, as densas redes 

de pessoas, do comércio e da disponibilidade de recursos torná-lo um ambiente 

muito diferente para a inovação. Em Kampala, estratégias para a inovação e 

resolução de problemas tomada por refugiados 'auto-resolvida' são muitas vezes 

construídos em relacionamentos pessoais e redes sociais, e contam com 

infra-estrutura urbana existente.

Nós nos conhecemos, John, um jovem inovador congoleses que tem sido 

capaz de fazer uso das melhores oportunidades disponíveis em um espaço 

urbano por se inscrever no Instituto Nacional de Cinema para se tornar um 

cineasta profissional. Crescer na RDC, ele se inspirou para se tornar um 

produtor de cinema depois de executar um pequeno negócio cinema para 

mostrar filmes para as pessoas em sua aldeia em uma pequena televisão 

compartilhado. John foi encorajado a estudar um assunto mais acadêmica 

por seus pais, enquanto na RDC, mas foi forçado a fugir antes que ele 

pudesse completar seus estudos. Após a chegada a Kampala ele se 

envolveu em negociação tecido, um modo de vida comum para muitos 

congoleses em Uganda. 12 Este foi difícil para ele, porque ele não falava congoleses em Uganda. 12 Este foi difícil para ele, porque ele não falava congoleses em Uganda. 12 Este foi difícil para ele, porque ele não falava 

Inglês ou no idioma Luganda local, o que limita a sua capacidade de 

negociar preços com os fornecedores de Uganda e clientes. Usando 

algumas economias de suas vendas de tecido, ele se aproximou do Instituto 

Uganda Film and Television em Kampala para perguntar se ele poderia se 

envolver em suas aulas. Felizmente o diretor falava francês e ofereceu-lhe 

um lugar no instituto a um custo reduzido. Em menos de um ano no instituto, 

ele era capaz de aprender Inglês e mais tarde formou-se com uma 

qualificação na produção de filmes. Ele agora dá palestras no instituto ao 

mesmo tempo, executando o seu próprio negócio de produção de filmes. 

Embora ele tem experimentado desafios com a discriminação e roubo na 

cidade, suas habilidades profissionais e paixão pela produção de filmes 

ter-lhe permitido continuar o seu negócio, e ele agora trabalha com 

parceiros Ele tem treinado pessoalmente. A importância de ser capaz de 

recorrer a serviços existentes, recursos e conexões sociais é facilmente 

perceptível para os refugiados em Kampala que foram

capaz de navegar com sucesso o ambiente urbano. Um refugiado ruandês 

que nos conhecemos tinha pago um ugandês a ensiná-la a fazer jóias, e ela 

foi então capaz de passar a vender seus próprios artesanato na cidade. 

Mais tarde, ela registrou seu próprio negócio e agora suporta outros 

refugiados como empregados, e enfatiza a importância de transmitir o seu 

conhecimento e habilidades para companheiros refugiados.

Juntamente com a riqueza de oportunidades na cidade, há 

também restrições distintas para a inovação nesta paisagem 

ocupado. Porque eles vivem em tal proximidade com a 

população de acolhimento, as barreiras linguísticas, muitas vezes 

representam mais de um desafio para os refugiados urbanos. 

Discriminação, bem como o acesso limitado ao financiamento 

pode criar barreiras intransponíveis para os inovadores que 

tentam obter suas iniciativas criativas do chão. Ouvimos relatos 

de inovadores de xingamentos na rua e lojas sendo arrombada 

em áreas onde eles eram a única loja de refugiados competindo 

com outros ugandenses. Para os refugiados mais pobres, 

transporte na cidade é um desafio comum, limitando o quão 

longe eles podem viajar para oportunidades de treinamento ou o 

acesso aos mercados. A falta de acesso a recursos financeiros é 

uma restrição adicional para muitos empresários,

Reconhecendo estes desafios, OCBs levou-de refugiados ter sido inspirado para 

tentar encontrar soluções. Yarid, uma organização de jovens executado por 

voluntários de refugiados, está tentando ajudar os refugiados em Kampala superar 

algumas dessas barreiras, oferecendo aulas de inglês, treinamento de mídia social, 

habilidades de negócios, acesso à internet, treinamento de artesanato das mulheres 

e muito mais para aqueles que vivem na cidade. Esses tipos de iniciativas de 

inovação social muitas vezes lutam com seus próprios desafios, incluindo encontrar 

financiamento para alugar e serviços, mas continuam a esforçar-se para resolver as 

inúmeras dificuldades e preocupações enfrentadas pelos refugiados urbanos.

Foto: As ruas movimentadas de Kampala

Foto: Refugiados que trabalham junto no hub de refugiados para 

os jovens do Yarid em Kampala

12. Ver Betts, A et. al (2014) 'Economias de refugiados: Repensando crenças populares', Oxford: Projeto de Inovação Humanitária12. Ver Betts, A et. al (2014) 'Economias de refugiados: Repensando crenças populares', Oxford: Projeto de Inovação Humanitária
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É a inovação de refugiados sendo apoiado?

Apesar do ambiente regulatório relativamente aberto para refugiados em 

Uganda e as muitas iniciativas existentes de inovadores de refugiados, há 

muitas restrições que ainda precisam ser abordadas para reforçar a inovação 

levou-refguee. Como pode a inovação de baixo para cima ser melhor

suportado? Os três exemplos a seguir mostram como projectos 

executados por organizações locais e internacionais estavam 

começando a fazer a diferença para a inovação de refugiados em 

pequena escala em Uganda.  

Community Technology Centro de 

Acesso - um trampolim para o 

empreendedorismo

Centros Community Technology Access 

(CTA) foram iniciadas em vários países pelo 

ACNUR. Eles oferecem aulas de treinamento 

de computador básicas e um Internet café, 

que é gerido pela comunidade. Em Nakivale, 

o CTA era um centro de actividade. Um 

punhado de inovadores conseguiram 

alavancar seu acesso a este centro e usar a 

internet para comercializar produtos, 

descobrir os preços de mercado locais ou, 

como vimos anteriormente, no caso de 

Demou-Kay, usar o espaço como um 

escritório. As aulas de treinamento também 

inspiraram alguns alunos para iniciar 

negócios copiar música ou prestação de 

impressão e outros serviços de informática 

no assentamento.

projeto de subsídio de negócios - 

vizinhos inspiradoras

Em Kyaka II, outro assentamento de 

refugiados em Uganda, uma agência 

internacional está fornecendo bolsas 

pequenas empresas a grupos de refugiados. 

No início do projeto, o gerente tinha 

trabalhado duro para convencer alguns 

refugiados que valia a pena investir em seu 

futuro aqui em Uganda. No entanto, após a 

primeira rodada, ficou evidente que a 

demanda por esses subsídios era muito 

maior do que poderia ser fornecido. Um 

grupo tinha sido inspirado para aplicar com a 

sua ideia depois de ver seus vizinhos ter 

sucesso em fazer vendas no mercado de 

artesanais chapéus - possibilitadas através 

da concessão.

A inovação social - 

refugiados apoiando uns 

aos outros

Exemplos de inovação social existia na maioria 

dos nossos locais de pesquisa. Em 

Rwamwanja, um grupo de música juventude 

ajuda a unir as pessoas de uma maneira 

produtiva. Em Kyangwali uma iniciativa de 

educação pelos jovens construiu um currículo 

de liderança e apoia refugiados acesso ao 

ensino secundário e universitário - agora 

disponíveis escritórios em todo o país e com 

começado em outros países. Em Kampala, 

várias organizações comunitárias ativos 

liderada pelos refugiados estão operando na 

cidade com objetivos que vão desde direitos 

humanos, apoio psicossocial e treinamento de 

habilidades, para encontros esportivos e 

eventos sociais. Estas iniciativas oferecem 

refugiados com informações para navegar 

oportunidades e construir a confiança para 

desenvolver as suas próprias ideias.

inovação de refugiados em Uganda é rica e diversificada, e é apoiado não só por agências internacionais, 

mas também através de iniciativas lideradas pela comunidade. No entanto, os refugiados ainda enfrentam 

muitas barreiras à inovação. A nível nacional, Uganda está consciente da sua necessidade de apoiar 

ainda mais ciência e inovação tecnológica, mas não menciona refugiados em suas políticas nacionais. 13 Em ainda mais ciência e inovação tecnológica, mas não menciona refugiados em suas políticas nacionais. 13 Em ainda mais ciência e inovação tecnológica, mas não menciona refugiados em suas políticas nacionais. 13 Em 

discussões em grupo com refugiados que vivem em Kampala - sem dúvida os mais próximos de 

estruturas de inovação e recursos que podem ser fornecidas pelo Estado - muitos sentiram que eles ou 

não sabia sobre associações comerciais existentes, redes de formação ou de negócios na cidade ou 

foram limitados pela finanças para ser capaz de acessá-los. Os governos e a comunidade internacional 

poderia ajudar a minimizar essas barreiras, considerando como eles podem melhores refugiados de apoio 

para ter as suas próprias ideias para a frente - através de um melhor acesso ao financiamento para o 

desenvolvimento pessoal e empresarial, prestação de mais oportunidades para concorrer a bolsas de 

negócios, e compartilhando informações sobre os serviços existentes que os refugiados podem ser 

capazes de acessar si.

13. Uganda tem uma política de ciência e inovação tecnológica e em 2012 anunciou novos esforços para aumentar a capacidade de TIC no país. A revisão da política em um relatório do Banco Mundial 2011 discute o impacto que 13. Uganda tem uma política de ciência e inovação tecnológica e em 2012 anunciou novos esforços para aumentar a capacidade de TIC no país. A revisão da política em um relatório do Banco Mundial 2011 discute o impacto que 

está a ter, mas também as lacunas que tem no apoio à agricultura, saúde, energia, TIC e os transportes. Veja o relatório on-line em: https: // 

openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2250/588440PUB0Scie101public10BOX353816B.pdf?sequence=1

Foto: refugiados ruandeses que treina 

outros em artes e ofícios e ajuda-los 

para o trabalho
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Dentro de campo de refugiados 

Za'atari

C
r
é

d
i
t
o

:
 
L

.
 
B

l
o

o
m



Refugiados Inovação: inovação humanitária que começa com as comunidades    17Refugiados Inovação: inovação humanitária que começa com as comunidades    17

À medida que a crise síria se aproxima de seu quinto ano, perto de quatro milhões de refugiados sírios 

fugiram para os países vizinhos. Na Jordânia, cerca de 10% da população são agora refugiados sírios, 

com mais de 600.000 14 vivendo em suas cidades, áreas rurais, assentamentos tendas informais, e com mais de 600.000 14 vivendo em suas cidades, áreas rurais, assentamentos tendas informais, e com mais de 600.000 14 vivendo em suas cidades, áreas rurais, assentamentos tendas informais, e 

campos de refugiados. 

Za'atari campo de refugiados, onde quase 83.000 dos sírios residem, 

tem sido o foco de muitas discussões sobre inovação desde que abriu 

em 2012. Houve também significativa atenção da mídia recentes pago 

às realizações empresariais e inovações de sírios que vivem 

actualmente na Jordânia . 15 Há mais de dez parceiros internacionais do actualmente na Jordânia . 15 Há mais de dez parceiros internacionais do actualmente na Jordânia . 15 Há mais de dez parceiros internacionais do 

ACNUR que operam serviços no campo incluindo hospitais, escolas e 

serviços de água, entre outros. O governo jordaniano, polícia 

comunitária, as empresas jordanas privadas com contratos formais - 

tais como dois grandes supermercados e uma estação de tratamento 

de água - e estima-se

3.000 sírios pequenas empresas são todos os ativos aqui também. relatórios 

internacionais têm documentado muitos exemplos de inovação humanitária 

em Za'atari, incluindo cartões de dinheiro para usar no supermercado campos,

tablets eletrônicos usados para coletar dados e para o registo, reciclagem 

tenda, a impressão 3D de produtos, projetos de arte, e hortas comunitárias. 

No entanto, como a crise sustentada na Síria continua inabalável e recursos 

internacionais continuam a diminuir, torna-se necessário questionar a 

longevidade e sustentabilidade dessas inovações mais 'top-down'. Nosso 

estudo de caso Za'atari leva um olhar mais atento a vida cotidiana no 

acampamento, revelando uma riqueza de inovação de baixo para cima por 

refugiados sírios que tanto desafia normas humanitárias e preenche lacunas 

importantes em bens e serviços. Então, podemos considerar a inovação de 

refugiados sírios para ser um bom exemplo para ajudar a contribuir para 

satisfazer as necessidades humanitárias para as centenas de milhares de 

refugiados que vivem agora lá no exílio? Quais os fatores que permitiram que 

isso acontecesse? E quais são as restrições que impedem os inovadores de 

refugiados na Jordânia? A partir de sua primeira chegada na Jordânia, 

refugiados sírios foram desafiando a maneira que a comunidade 

internacional presta ajuda. Protestos eclodiram em Za'atari após a sua 

abertura durante o qual os refugiados fervorosamente argumentou para um 

melhor tratamento e as condições no campo. Vários trabalhadores 

humanitários nos disse que na Jordânia refugiados tinha grandes 

expectativas e padrões em comparação com outros lugares que tinha 

trabalhado, e que, como resultado “alguns serviços se transformaram devido 

à demanda dos refugiados”. Críticas das refeições e alimentos fornecidos 

pelo Programa Alimentar Mundial (PAM) na fase inicial da resposta 

humanitária é dito ser um dos fatores que contribuem chave na mudança 

para a programação de dinheiro. Refugiados na Za'atari agora têm cartões 

de débito UN-emitidas através do qual o financiamento mensal é transferido 

da comunidade de ajuda internacional para cobrir os custos de alimentos. Os 

cartões podem ser usados nos dois supermercados no campo - um

JORDÂNIA

refugiados sírios no acampamento Za'atari

Figura 5: Mapa da Jordânia com os sites de pesquisa

14. Dados última actualização em 6 de maio de 2015 do Inter-Agência de Informação Portal Sharing http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=10715  15. Por exemplo, Gavlak, D. 'Chão Zaatari sírio campo de refugiados fértil para as 14. Dados última actualização em 6 de maio de 2015 do Inter-Agência de Informação Portal Sharing http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=10715  15. Por exemplo, Gavlak, D. 'Chão Zaatari sírio campo de refugiados fértil para as 14. Dados última actualização em 6 de maio de 2015 do Inter-Agência de Informação Portal Sharing http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=10715  15. Por exemplo, Gavlak, D. 'Chão Zaatari sírio campo de refugiados fértil para as 14. Dados última actualização em 6 de maio de 2015 do Inter-Agência de Informação Portal Sharing http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=10715  15. Por exemplo, Gavlak, D. 'Chão Zaatari sírio campo de refugiados fértil para as 

pequenas empresas' (2014), BBC, 30 de julho de 2014. Disponível on-line em: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-28541909
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de que agora é o ramo loja mais rentável na Jordânia. Este impulso da 

comunidade pode ter ajudado a transformar alguns dos serviços 

prestados, mas também tem apresentado dificuldades. Um pesquisador 

visitante do acampamento de volta em 2013 observou

“Fiquei impressionado com a ingenuidade e agência que estes sírios estavam 

expressando. Meu sentimento não foi inteiramente compartilhada pelo pessoal das 

ONGs “. 16ONGs “. 16

Em Za'atari, as relações entre os refugiados sírios, a comunidade de ajuda 

internacional, o governo da Jordânia e dos seus cidadãos manteve-se em 

fluxo desde o acampamento foi estabelecido em 2012. Os serviços básicos 

são fornecidos por agências internacionais, incluindo a água, saúde, 

educação, e eletricidade, mas a capacidade das organizações tem sido cada 

vez mais tensas como financiamento internacional para a crise diminui ao 

longo do tempo. Isto significa que os refugiados estão chegando com suas 

soluções para preencher as lacunas, como a ajuda internacional diminui. 

Durante a nossa visita, a eletricidade no campo foi um tema frequente de 

conversa, como várias partes do acampamento tinha sido sem ele por alguns 

meses. Como resultado a maioria das lojas na rua principal mercado tinha 

comprado seus próprios pequenos geradores, mas muitos reclamaram tanto 

as despesas eo ruído. Além de infra-estrutura básica a comunidade 

internacional tem se expandido serviços para incluir também projetos 

comunitários e fornecer 'dinheiro por trabalho'. Vários centros comunitários e 

centros de jovens executados pelas maiores organizações nos espaços 

oferecem acampamento para refugiados para

convocar, treinamento de habilidades e trabalhar em projetos como a construção de 

manutenção de escritórios de agências e de confecção de uniformes para as 

escolas.

É importante notar que o ambiente favorável dentro Za'atari é diferente do 

que para os refugiados que vivem fora do acampamento. O Jordan não 

permitir que os refugiados o direito ao trabalho, e através de vilas, 

cidades e áreas rurais do país há maior medo de repressão por parte das 

autoridades e ameaça de deportação que restringir as oportunidades dos 

refugiados sírios para inovar e limita a extensão em que eles desejam 

Seja visível. Apesar de refugiados em Za'atari não têm o de jure direito ao Seja visível. Apesar de refugiados em Za'atari não têm o de jure direito ao Seja visível. Apesar de refugiados em Za'atari não têm o de jure direito ao 

trabalho, negócios e empreendedorismo é tolerado dentro dos limites do 

acampamento, ea rua principal mercado movimentado é conhecida como 

rua do mercado do 'Shams-Élysées' - um jogo de palavras que faz 

referência o renomado francês zona comercial eo nome histórico para a 

Síria , 'Farsa, falso'.

rua do mercado do 

'Shams-Elysées' em Za'atari

Foto: Uma grande caravana convertido em uma loja no acampamento 

Za'atari

A partir de sua primeira 

chegada na Jordânia, 

refugiados sírios foram 

desafiando a maneira que a 

comunidade internacional 

presta ajuda.

16. Chatty, D (2013) 'campo Za'atari: A snapshop de uma crise latente', Blog Desenvolvimento Debate, Departamento de Oxford para o Desenvolvimento Internacional. Disponível on-line em: http: // blog.qeh.ox.ac.uk/?p=28416. Chatty, D (2013) 'campo Za'atari: A snapshop de uma crise latente', Blog Desenvolvimento Debate, Departamento de Oxford para o Desenvolvimento Internacional. Disponível on-line em: http: // blog.qeh.ox.ac.uk/?p=284
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Na região do Levante, sírios são bem conhecidos por seus empreendimentos 

empresariais. Muitos dos refugiados que chegam a Za'atari são altamente 

qualificados e possuem uma vasta experiência na gestão de negócios e 

gestão de capital. Muitos eram comerciantes na Síria e teve redes comerciais 

extensas e contatos na Jordânia que eles foram capazes de restabelecer no 

exílio, a fim de reiniciar as pequenas empresas. Essas conexões existentes, 

uma linguagem comum, e algumas normas culturais compartilhados com a 

comunidade de acolhimento têm desempenhado um papel em permitir sírios 

para criar empresas neste ambiente transitório. Um refugiado vivendo em 

Za'atari nos disse:

“O melhor trabalho aqui está negociando, muitas pessoas começam com nada e, em 

seguida, construir o seu comércio. Para ser bem sucedido você deve ter um bom 

relacionamento com os comerciantes na Jordânia e dinheiro -. Muitas vezes de 

família”

Apesar das restrições, é evidente que muitos sírios têm encontrado 

maneiras de trabalhar e criar economias dentro Za'atari. O espírito 

trabalhador e criativo dos sírios com quem falamos para este estudo 

brilhou em sua motivação para permanecer ocupado e contribuir para 

tornar o melhor do que eles tinham.

arquitetura e espaço de refugiados

A mobilidade dos materiais e criatividade em torno abrigo em Za'atari ilustra 

o poder da inovação orientada para a comunidade. Quando o acampamento 

foi estabelecido em 2012, os refugiados, chegando aos milhares, foram 

emitidos com tendas. As tendas eram lançados em um terreno selecionados 

por uma agência internacional. Um coordenador humanitário nos disse que 

as famílias se ver como a organização erguido tendas. Uma vez que foi 

concluído, as famílias

imediatamente recrutar um jovem sírio para derrubar a barraca e movê-lo 

para um local no acampamento que estava perto de sua família ou 

amigos, procurando reconstruir os layouts de habitação de sua 

comunidade na Síria. Em resposta, as agências começaram a distribuir as 

tendas diretamente, em vez de lançar-los para os recém-chegados.

Mais tarde, os programas de abrigo começou a fornecer doou 'caravanas' para 

substituir as tendas. Como as tendas, os sírios queria que as caravanas de 

estar situado na proximidade de suas necessidades da família. A demanda por 

sua vez foi criado para serviços para mover as caravanas, quando foram 

distribuídos primeiro lugar, e depois, quando refugiados vendeu. Para atender 

a essa demanda, grupos de soldadores sírios tomou postes das paredes do 

acampamento para usar como grandes eixos e rodas anexadas a eles - a 

criação de um dispositivo de kart para empurrar as caravanas ao redor do 

acampamento. Estes 'homens de remoção' tinha criativamente respondeu a 

uma demanda para recriar, da melhor forma possível, a vida social dos sírios 

deslocados no acampamento. Este movimento orgânico das parcelas no 

campo criou alguns desafios, uma vez que às vezes é difícil para as 

ambulâncias e outros veículos de viajar através de estradas devido a casas 

que foram colocados lá, e sistemas de águas residuais não podem ser 

totalmente projetado. Na tentativa de gerenciar os serviços do acampamento, a 

comunidade internacional descreve sendo desafiada pelo crescimento 

orgânico e criatividade de sírios em Za'atari. Um trabalhador humanitário 

disse-nos que, em muitos aspectos “ as organizações estão tentando manter-se disse-nos que, em muitos aspectos “ as organizações estão tentando manter-se disse-nos que, em muitos aspectos “ as organizações estão tentando manter-se 

com os refugiados”. Outro trabalhador ajuda internacional comentou:

'homens de remoção' sírios em 

movimento uma caravana

A comunidade 

internacional tem sido 

desafiada pelo 

crescimento orgânico e 

criatividade dos sírios em 

Za'atari. 1

trabalhador humanitário 

disse-nos que, em muitos 

aspectos “as organizações estão 

tentando manter-se com os 

refugiados.” 
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“As pessoas sempre vão encontrar maneiras criativas de usar os recursos 

disponíveis a eles, para bater o sistema e para mudar o sistema para 

lidar com as suas próprias prioridades. Pode ser contra nossas 

suposições, mas temos que abraçá-lo e reconhecê-lo.”

As caravanas e kits de abrigo foram criadas externamente e enviados para 

o campo, mas os refugiados fizeram a maioria de adaptação, 

remodelação, reutilização, e atualizar o material disponível. Um projeto 

fregelização por agências internacionais distribuídos varandas para muitas 

famílias em caravanas, com kits que continham aquecedores e materiais 

de construção adicionais. A maioria destes pórticos foram distribuídos para 

as casas em ou perto da a empresa 'Shams-Élysées', e pensei ter 

contribuído para o desenvolvimento deste trecho mercado. Um trabalhador 

humanitário nos disse que ele estimou que cerca de 60% destes pórticos 

foram convertidos por refugiados em lojas. Um estudo realizado em 2014 

também confirma o uso adaptativo de caravanas, alegando que cerca de 

64% dos negócios da Za'atari operar a partir deles. 17 As agências 64% dos negócios da Za'atari operar a partir deles. 17 As agências 64% dos negócios da Za'atari operar a partir deles. 17 As agências 

internacionais também têm vindo a trabalhar ao lado de sírios em centros 

comunitários de redirecionar tendas para redistribuição ou up-bicicleta-los 

em produtos para escolas, hospitais e distribuição para os mais 

vulneráveis no campo. 18vulneráveis no campo. 18

No campo a maior parte do mobiliário nas residências e lojas, loja de 

prateleiras, sinalização e itens domésticos em geral são todos feitos a partir 

do mesmo painéis de madeira. Grande parte dessa madeira veio do piso 

das caravanas

- que é inapropriado usar como um piso devido ao costume regional 

lavar pisos com água, o que faz com que a madeira a inchar e degradar. 

Este painéis de madeira também foi prontamente e barata disponível nos 

mercados locais, e fez o seu caminho para a economia do campo 

através de comerciantes.

Falamos com o proprietário de uma das maiores empresas de carpintaria e 

de construção que operam no campo que presta serviços para aqueles que 

necessitam de móveis novos ou querer reconfigurar suas caravanas. Ele 

compra caravanas antigas de aqueles que retornam para a Síria e usa as 

peças para o seu negócio. Seus desenhos criativos são comissionados por 

outros sírios e ele tem três pessoas que trabalham com ele. Ele possuía 

várias outras empresas na Síria antes de fugir, e ele nos disse que suas 

idéias para suas iniciativas de negócios e trabalho aqui na Za'atari vir de 

um “... desejo de ser criativo, e as necessidades aqui têm me obrigou a ser 

criativo e não pensar “Outros no acampamento também criaram móveis si 

para uso em sua casa -. usando suas habilidades criativas para tentar criar 

recursos acolhedores e convidativos em suas caravanas.

Figura 6: Algumas das maneiras que os materiais das tendas e caravanas têm sido usados em Za'atari
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Crio
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pela comunidade 

internacional 

humanitário

“As pessoas sempre vão 

encontrar maneiras criativas 

de usar os recursos 

disponíveis a eles, para bater 

o sistema e para mudar o 

sistema para lidar com as suas 

próprias prioridades.”

“As necessidades aqui têm 

obrigou-me a ser criativo e 

não pensar.”
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Figura 7: Algumas das maneiras que folhas de madeira está a ser utilizados por sírios em Za'atari

bicicleta móvel tenda do mercado berço do bebê Barbearia 

prateleiras

Mesa de jantar assentos restaurante sinais da loja

Mulheres no negócio

Outra área de interesse no campo de Za'atari foi a presença de empresas de 

propriedade de mulheres, embora estes continuam a ser um pouco raro; foi 

relatado no final de 2014 que apenas 1,7% das empresas sobre as principais 

ruas do mercado eram de propriedade de mulheres. 19 Nós estávamos curiosos ruas do mercado eram de propriedade de mulheres. 19 Nós estávamos curiosos ruas do mercado eram de propriedade de mulheres. 19 Nós estávamos curiosos 

para descobrir o que levou esses poucos para ser capaz de lançar de forma 

inovadora os seus negócios neste ambiente. 

Uma loja de propriedade do sexo feminino na faixa do 'Shams-Élysées' 

nos contou sua história. Alia, o marido ea filha tinha chegado em Za'atari 

logo depois que abriu em 2012. Eles haviam tido sorte suficiente para 

estabelecer a sua caravana sobre o que mais tarde se tornou a principal 

rua do mercado. Eles viviam na caravana atrás de sua loja e conseguiu 

investir em mercadoria e uma caravana adicional para os seus negócios 

com a venda de um carro que possuíam volta na Síria. loja de Alia era 

bem organizado e cheio de produtos cosméticos. Ela nos disse que 90% 

de seus itens são trazidos da Síria. O marido ajuda com o negócio e 

organiza o comércio de trazer o produto. Ele nos disse que o negócio 

aqui é boa e que:

“A maioria dos clientes são mulheres. Mulheres como essa loja

porque a maioria dos itens são para as mulheres, e porque a relação entre as 

mulheres é melhor. É mais fácil para eles para vender, comprar e falar uns com os 

outros ... Os clientes do sexo feminino são os especialistas desses tipos de lojas. 

Eu não sei por que essas pessoas não permitem mais mulheres a possuir lojas, 

uma vez que são os especialistas.”

boas relações de Alia com outras mulheres são claramente um único ponto 

de venda para o seu negócio e ela tinha até 25 clientes a cada dia. Além 

dos produtos cosméticos que ela também vende alguns itens de crochê feito 

à mão no inverno. No entanto, Alia gasta todo o seu tempo correndo de sua 

casa e da loja e então ela disse que ela não sabe muitas outras mulheres 

por perto, nem quaisquer outros que tiveram seus próprios negócios. 

Embora possa ser fácil supor que as mulheres não são muito 

economicamente ativa no acampamento Za'atari dada a baixa percentagem 

de mulheres que possuem negócios nas áreas de mercado principais, 

rapidamente se tornou evidente que muitas mulheres em Za'atari estão a 

participar nas actividades económicas e contribuindo para a sua renda 

familiar em formas menos 'visíveis'.

Nós nos conhecemos uma mulher, Zaynah, que dirige um serviço de alfaiataria 

completo para outras mulheres em sua casa em uma área residencial, com suas 

filhas e outros membros da família 

17. REACH (2014) Avaliação do Mercado em Za'atari Campo de Refugiados na Jordânia, Relatório de Avaliação, Novembro   18. O Conselho Norueguês de Refugiados (NRC) informou sobre alguns dos seus trabalhos nesta área em 2014. Disponível 17. REACH (2014) Avaliação do Mercado em Za'atari Campo de Refugiados na Jordânia, Relatório de Avaliação, Novembro   18. O Conselho Norueguês de Refugiados (NRC) informou sobre alguns dos seus trabalhos nesta área em 2014. Disponível 17. REACH (2014) Avaliação do Mercado em Za'atari Campo de Refugiados na Jordânia, Relatório de Avaliação, Novembro   18. O Conselho Norueguês de Refugiados (NRC) informou sobre alguns dos seus trabalhos nesta área em 2014. Disponível 17. REACH (2014) Avaliação do Mercado em Za'atari Campo de Refugiados na Jordânia, Relatório de Avaliação, Novembro   18. O Conselho Norueguês de Refugiados (NRC) informou sobre alguns dos seus trabalhos nesta área em 2014. Disponível 

online em: http://www.nrc.no/?did=9183996#.VV7yH0YV8mc 19. REACH (2014) Avaliação do Mercado em Za'atari Campo de Refugiados na Jordânia, Relatório de Avaliação, Novembroonline em: http://www.nrc.no/?did=9183996#.VV7yH0YV8mc 19. REACH (2014) Avaliação do Mercado em Za'atari Campo de Refugiados na Jordânia, Relatório de Avaliação, Novembroonline em: http://www.nrc.no/?did=9183996#.VV7yH0YV8mc 19. REACH (2014) Avaliação do Mercado em Za'atari Campo de Refugiados na Jordânia, Relatório de Avaliação, Novembro

“A maioria dos clientes são 

mulheres. Mulheres como esta 

loja, porque a maioria dos 

itens são para as mulheres, e 

porque a relação entre as 

mulheres é melhor.”
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Identidade no espaço

Em muitas das casas que visitamos houve uma sensação clara da 

forma como inovações em materiais contribuiu para tentativas de 

reconstruir as normas sociais e físicas da Síria. Um refugiado nos 

disse que

“As pessoas trazem consigo tradições e outras circunstâncias e tentar 

manter suas tradições aqui no campo. Consideramos as caravanas 

como casas e fazer muitos desenvolvimentos para eles “.

Alguns empresários no campo exibir pequenas aves fora de suas lojas, 

que explicaram foram mantidos principalmente como um hobby. Alguns 

empresários criam as aves como um negócio lateral já que muitas 

famílias mantê-los

como animais de estimação em suas caravanas. Manter aves é um 

passatempo comum entre as pessoas da Síria, e foi nos explicou que ter 

pássaros em torno do campo ajudou a relaxar e esquecer as dificuldades 

que tinham experimentado.

Outros descreveram um forte senso de comunidade no campo e as 

maneiras pelas quais as pessoas tentam ajudar uns aos outros. Um 

refugiado hábil tinha construído muitas coisas para sua família e amigos 

para fazer suas caravanas se sentir mais em casa. A fonte na foto, uma 

característica tradicional em muitas casas sírias, é um exemplo de sua 

obra.

Uma cozinha elegantemente decorados dentro de uma 

caravana. O proprietário pintou-se e disse que era uma 

maneira para ele e sua família para escapar de uma 

parede de aves mantidas como um passatempo na loja 

de um proprietário do negócio e casa

Uma fonte de água construído 

a partir de cimento e materiais 

disponíveis no campo
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trabalhando como costureiras. Os clientes podem visitar o 'loja', enfiado entre 

outras caravanas residenciais, para fazer pedidos para uma variedade de 

roupas sob medida. Zaynah descreveu-se como um designer, e não apenas 

um alfaiate, que é uma razão que as mulheres no campo particularmente 

aprecio o seu trabalho. As paredes da da Zaynah 'loja' estão alinhadas com 

vestidos mostrando seu trabalho, mais no estilo síria tradicional, com trabalhos 

por encomenda intrincados bordados. Zaynah tinha adquirido sua costura e 

habilidades alfaiataria na Síria, e trabalhou para a ONU Mulheres no Za'atari 

depois que ela chegou. Mais tarde, ela foi capaz de adquirir suas próprias 

máquinas e abrir sua casa-base alfaiataria, a importação de seus tecidos e 

outras matérias-primas a partir de Amã.

Zaynah prefere manter seu negócio baseado em uma área 

residencial, explicando:

“Este é um bom lugar para manter um negócio. Você precisa viver ou alugar 

para as empresas na rua mercado e que é caro ... Eu me empurrei para 

tornar este lugar, outros ajudaram com dinheiro para começar e eu tenho 

crescido dia após dia.”

Zaynah estima que cerca de 10% das mulheres em Za'atari estão operando 

alfaiataria ou outras empresas em suas caravanas. Não inesperadamente, 

as mulheres parecem ser mais activo nestes tipos de atividades 

econômicas home-based, incluindo alfaiataria, a tomada de doces e 

artesanato. Mas, inevitavelmente, essas atividades são menos visíveis do 

que as lojas ao longo das ruas de mercado principais; é difícil estimar 

quantos estão em operação em todo o campo a qualquer momento ou para 

medir com precisão o seu impacto econômico.

Mídia e comunicações

Cobrindo mais de 500 hectares de área de terra, Za'atari é um lugar 

alastrando com 12 distritos. A riqueza de atividade ea vida continua aqui, 

e obter informações para as dezenas de milhares de residentes pode ser 

um desafio. No entanto, acampamento Za'atari é um espaço ativo para a 

mídia e notícias. A mídia internacional tem tido um interesse ativo no 

campo desde o início, alternando cobertura entre os protestos que 

perturbaram o campo desde a sua abertura em 2012 e artigos que 

celebram as empresas vibrantes e habilidades criativas dos residentes do 

campo. É o único campo de refugiados com a sua própria conta no 

Twitter, executado pelo ACNUR Informação Pública & Mass Office 

Communication para o acampamento.

Juntamente com fontes de mídia externos, Za'atari residentes do campo 

também são ativos na formação de suas próprias comunicações e redes de 

informação. O acampamento tem a sua própria publicação revista mensal, 

chamada 'The Road'. Gerido por um jornalista jordaniano nos japoneses 

ONGs de Emergência (JEN) e inicialmente patrocinado pelo ACNUR, a 

revista é escrito por um grupo de jornalistas voluntários sírios que vivem em 

Za'atari. 'The Road' se destina a servir como uma fonte de notícias e 

entretenimento para moradores do campo, bem como uma tentativa de 

contribuir para os sistemas de informação no campo.

Reunimo-nos com um grupo de três estudantes de jornalismo em Za'atari 

inspirados pela revista 'The Road' que querem contribuir para esta missão de 

compartilhar informações como uma forma de melhorar a vida dentro de campo 

Za'atari. Como um dos

"A fêmea 

clientes são os especialistas 

desses tipos de lojas. Eu não sei 

por que essas pessoas não 

permitem mais mulheres a 

possuir lojas, uma vez que são 

os especialistas.”

A equipe de jornalista juventude ZTTR com o 

seu tradutor. Superior esquerdo: O logotipo para 

a equipe de jornalista da juventude em Za'atari
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os jornalistas, Ali, explicou, os objectivos-chave para o seu trabalho como 

jornalistas são duas vertentes:

“Queremos ajudar a fazer boas relações no campo entre os refugiados e as 

organizações. Muitos refugiados no acampamento não sei o que as 

organizações fazem ou o que acontece em outros lugares do acampamento. 

Nós também queremos compartilhar sobre problemas que estão acontecendo 

no acampamento para o mundo exterior, do ponto de vista dos refugiados.”

Ali e seus dois colegas estão interessados em jornalismo, e formaram 

uma iniciativa chamada Za'atari equipe a repórteres (ZTTR). Eles 

inicialmente conheceu através de aulas de inglês geridos pelos Relief 

International e Desenvolvimento (IRD), e eles decidiram abordar o 

editor-chefe da revista 'The Road' para pedir um curso de formação em 

jornalismo que começou em abril

2015. Eles agora esperam para servir como contribuintes para 'The Road' ou 

para começar sua própria publicação independente, a fim de escrever sobre 

as maiores questões e problemas ocultos que se sentem são os mais 

relevantes e interessantes para os refugiados em Za'atari.

Há também duas páginas do Facebook de gerência de refugiados que foram 

estabelecidos no acampamento por sírios. Um deles, chamado 'Camp Coordenação 

Za'atari', alertas de mensagens de notícias e informação para residentes do campo 

Za'atari e tem um

número de telefone que as pessoas podem mensagem para enviar suas histórias. 

A página tem mais de 23.000 gostos e há várias atualizações e mensagens para a 

página de cada dia. O ACNUR escritório de relações públicas em Za'atari se 

envolve com o grupo através de sua própria página no Facebook, e 

ocasionalmente comentar sobre as mensagens para verificar a informação que 

está sendo compartilhado sobre os serviços ou eventos no acampamento.

É importante notar que a mídia social, tais como Facebook, fornece 

atualmente as únicas plataformas disponíveis para os relatórios 

verdadeiramente independente e notícias no acampamento. Embora 

refugiados sírios no campo de escrever todos os artigos na revista 'The 

Road', a publicação deve ser apresentado para análise e aprovado por 

ambos sírio Direcção dos Assuntos de refugiados do governo da Jordânia 

e do ACNUR antes de ser publicado. No entanto, acesso à Internet dentro 

do campo é limitado a redes de telefonia, com a recepção muitas vezes 

irregular disponível durante a maior parte Za'atari. O diagrama mostra as 

iniciativas interligadas que os refugiados e as agências de ajuda têm 

tomado para ajudar a criar um fluxo de informações no campo. As 

inovações refugee- levou são destacadas com estrelas, mas estão 

interligados com serviços ou projetos externos e internacionais.

Figura 8: Os sistemas de comunicações em campo Za'atari

“Muitos refugiados no 

acampamento não sei o que as 

organizações fazem ou o que 

acontece em outros lugares do 

acampamento.”
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Reconhecimento e apoio à inovação na Jordânia?

Não há dúvida de que a crise síria na Jordânia introduziu muitas 

dificuldades para as duas pessoas da população de acolhimento, 

bem como refugiados. Na área de Mafraq, onde Za'atari é baseado, 

já existem muitos jordanianos pobres que vivem sem emprego e 

infra-estrutura limitada, o que aumentou a pressão do governo para 

fazer as agências internacionais também fornecem serviços para a 

população de acolhimento. Houve também muitos exemplos de 

inovação por agências internacionais como a programação de caixa 

que se desenvolveram como resultado de factores restritivos eo 

estreito envolvimento do governo. É reconhecido pela comunidade 

internacional que

construção da infra-estrutura local e existente é algo que é agora 

essencial para o longo prazo co-existência pacífica dos refugiados sírios 

que vivem na Jordânia. Um trabalhador humanitário afirmou que “o 

fortalecimento da infra-estrutura local é importante, especialmente em 

colmatar o fosso para o desenvolvimento humanitário”.

refugiados sírios provaram ser extremamente resistente e adaptável 

diante das pressões políticas e econômicas atuais das agências 

governamentais e de ajuda. Ao trabalhar em torno de restrições externas 

e encontrar novas habilidades de sobrevivência, os inovadores sírios têm 

sido capazes de estabelecer negócios e mercados dinâmicos no 

acampamento Za'atari.

A loja original vendendo nozes 

e sementes no campo Za'atari
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Cena da rua em Eastleigh, o lar 

de muitos somalis em Nairobi
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Kenya é anfitrião de mais de 530.000 refugiados, a maioria baseados nos campos de refugiados de Kakuma 

e Dadaab, bem como o espaço urbano de Nairobi. Este relatório inclui estudos de caso de inovação de 

refugiados de Kakuma campo de refugiados e refugiados urbanos em Nairobi.

Refugiados no Quênia não têm o direito de trabalhar e são obrigados a 

permanecer dentro dos campos, a fim de manter o seu estatuto de refugiado ou 

receber assistência humanitária. estatuto de refugiado no Quénia é 

maioritariamente concedida

prima facie, com estatuto concedido automaticamente, dependendo do prima facie, com estatuto concedido automaticamente, dependendo do 

país de origem. No entanto, esta abertura relativa é compensado pela 

política de acampamento do Quênia, em que os refugiados são incapazes 

de deixar os campos ou viajar dentro Quênia sem permissão oficial. Nos 

últimos meses, a situação dos refugiados no Quênia, particularmente 

aqueles de origem somali, tornou-se cada vez mais precária depois de um 

belo Al-Shabaab em uma universidade queniana em Garissa County e um 

anúncio pelo governo declarando

a sua intenção de fechar campo de refugiados de Dadaab. 20a sua intenção de fechar campo de refugiados de Dadaab. 20

refugiados somalis em Eastleigh e em outros lugares no Quênia estão com medo 

de discriminação e assédio por parte do governo e da polícia, e muitas 

preocupações compartilhadas sobre ser forçosamente mudou-se para um campo 

de refugiados ou deportados para a Somália.

Apesar destas restrições (e muitas vezes em resposta a eles), a inovação é uma 

característica proeminente das estratégias económicas muitos dos refugiados e 

atividades de subsistência. 

A demanda por conectividade em Kakuma

Kakuma Refugee Camp foi criada em 1992 e atualmente hospeda mais de 

150.000 refugiados, com os refugiados do Sul do Sudão e da Somália que 

compõem os maiores grupos de nacionalidade. ACNUR começou a realocar 

refugiados somalis dos campos de Dadaab transbordando para Kakuma em 

2009, e em 2015 o ACNUR relatou que um número recorde de refugiados 

do Sudão do Sul continuam a entrar no acampamento, uma tendência 

contínua desde o início da guerra civil em dezembro de 2013. Descendo a 

rua principal do distrito de negócios somali de Kakuma I, uma das mais altas 

estruturas visíveis é a estrutura vermelha de uma grande torre elevando-se 

acima dos telhados das lojas do mercado. No cimo desta torre é uma 

pequena caixa branca que recebe o sinal de um dos maiores provedores de 

internet móvel 3G do Quênia. O sinal viaja para baixo a uma placa router na 

pequena cyber café na base da torre onde os fios estão divididos; alguns 

ligados aos cabos Ethernet para uso pelos clientes cyber café, e outros que 

viajam de volta até a torre para ser projetada para usuários locais Wi-Fi 

através de quatro roteadores de internet de alta potência.

QUÊNIA

inovadores de refugiados no campo de 

Kakuma e Nairobi

Figura 9: Mapa de Kenya com sites de pesquisa

20. Ver, por exemplo: http://www.bbc.com/news/world-africa-3226994420. Ver, por exemplo: http://www.bbc.com/news/world-africa-32269944
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O proprietário desta configuração impressionante é Abdi, um homem somali jovem 

empreendedor que chegou em Kakuma em 1996. Como muitos outros no campo, 

tornou-se frustrados com os altos custos de confiar apenas em seu telefone móvel 

para serviços de internet. pacotes de dados celulares são caros e podem ser esgotado 

rapidamente quando se está baixando grandes volumes de dados. Abdi aprendeu de 

um acordo alternativo para proprietários de casas e instalações de pequenas 

empresas, em que se pode pagar uma taxa mensal alta, mas recebem um grande 

volume de internet de alta velocidade no retorno. O serviço foi mais do que aquilo que 

seria necessário como um indivíduo, mas pela prestação do serviço aos clientes 

acampamento para uma taxa mensal de cerca de 5 USD, ele poderia fornecer serviços 

de Internet mais acessíveis aos seus colegas residentes ao fazer-se um lucro modesto. 

usuários pagantes são fornecidos com uma senha, . E os endereços IP de seus 

dispositivos estão registrados para permitir-lhes aceder ao sinal, o que impede que 

outras pessoas tocando no preço é muito mais favorável com este novo serviço: 

assinantes de telefonia móvel 3G pode gastar mais de 10 USD por mês para pacotes 

de dados limitados , mas internet de Abdi limita de downloads pela velocidade, não 

pelo volume de dados. Abdi não foi a primeira pessoa a trazer internet de Kakuma. 

Desde 1997, outro refugiado (Mohammad) tinha vindo a prestar serviço de internet via 

satélite para os residentes do acampamento. Esta foi, de facto, o homem que construiu 

a torre de aço que Abdi agora usa para receber e sinal de projeto. No entanto, serviços 

de satélite da Mohammad eram caros, e os usuários muitas vezes tinha a fila para usar 

o serviço. Quando Mohammad foi repovoada, ele deixou a sua empresa a um punhado 

de amigos e parentes, mas a infra-estrutura foi O preço é muito mais favorável com 

este novo serviço: assinantes de telefonia móvel 3G pode gastar mais de 10 dólares 

por mês para pacotes de dados limitados, mas de Abdi limites internet downloads de 

velocidade, não por volume de dados. Abdi não foi a primeira pessoa a trazer internet 

de Kakuma. Desde 1997, outro refugiado (Mohammad) tinha vindo a prestar serviço de 

internet via satélite para os residentes do acampamento. Esta foi, de facto, o homem 

que construiu a torre de aço que Abdi agora usa para receber e sinal de projeto. No 

entanto, serviços de satélite da Mohammad eram caros, e os usuários muitas vezes 

tinha a fila para usar o serviço. Quando Mohammad foi repovoada, ele deixou a sua 

empresa a um punhado de amigos e parentes, mas a infra-estrutura foi O preço é 

muito mais favorável com este novo serviço: assinantes de telefonia móvel 3G pode gastar mais de 10 dólares por mês para pacotes de dados limitados, mas de Abdi limites internet downloads de velocidade, não por volume de dados. Abdi não foi a primeira pessoa a trazer internet de Kakuma. Desde 1997, outro refugiado (Mohammad) tinha vindo a prestar serviço de internet via satélite para os residentes do acampamento. Esta foi, de facto, o homem que construiu a torre de aço que Abdi agora usa para receber e sinal de projeto. No entanto, serviços de satélite da Mohammad eram caros, e os usuários muitas vezes tinha a fila para usar o serviço. Quando Mohammad foi repovoada, ele deixou a sua empresa a um punhado de amigos e parentes, mas a infra-estrutura foi mas internet de Abdi limita de downloads pela velocidade, não pelo volume de dados. Abdi não foi a primeira pessoa a trazer internet de Kakuma. Desde 1997, outro refugiado (Mohammad) tinha vindo a prestar serviço de internet via satélite para os residentes do acampamento. Esta foi, de facto, o homem que construiu a torre de aço que Abdi agora usa para receber e sinal de projeto. No entanto, serviços de satélite da Mohammad eram caros, e os usuários muitas vezes tinha a fila para usar o serviço. Quando Mohammad foi repovoada, ele deixou a sua empresa a um punhado de amigos e parentes, mas a infra-estrutura foi mas internet de Abdi limita de downloads pela velocidade, não pelo volume de dados. Abdi não foi a primeira pessoa a trazer internet de Kakuma. Desde 1997, outro refugiado (Mohammad) tinha vindo a prestar serviço de internet via satélite para os residentes do acampamento. Esta foi, de facto, o homem que construiu a torre de aço que Abdi agora usa para receber e sinal de projeto. No entanto, serviços de satélite da Mohammad eram caros, e os usuários muitas vezes tinha a fila para usar o serviço. Quando Mohammad foi repovoada, ele deixou a sua empresa a um punhado de amigos e parentes, mas a infra-estrutura foi Esta foi, de facto, o homem que construiu a torre de aço que Abdi agora usa para receber e sinal de projeto. No entanto, serviços de satélite da Mohammad eram caros, e os usuários muitas vezes tinha a fila para usar o serviço. Quando Mohammad foi repovoada, ele deixou a sua empresa a um punhado de amigos e parentes, mas a infra-estrutura foi Esta foi, de facto, o homem que construiu a torre de aço que Abdi agora usa para receber e sinal de projeto. No entanto, serviços de satélite da Mohammad eram caros, e os usuários muitas vezes tinha a fila para usar o serviço. Quando Mohammad foi repovoada, ele deixou a sua empresa a um punhado de amigos e parentes, mas a infra-estrutura foi

não mantido e os usuários ficou frustrado com as desproporcionalmente 

elevados custos de conectividade com a Internet sub-par. Abdi, em seguida, 

entrou em cena para encontrar uma maneira de melhorar o serviço. E ele não 

estava sozinho

- seus amigos desde que suas habilidades técnicas, tais como o corte dos 

cabos e organizar a placa router. Como Abdi descreve, acesso 

consistente aos serviços de internet era uma necessidade crítica dentro do 

campo:

“Este serviço Wi-Fi mudou a vida no acampamento de muitas maneiras. Se você 

precisa saber alguma coisa, você simplesmente baixá-lo. Se você precisa 

verificar o seu tratamento de casos com o ACNUR, você pode apenas 

verificar-lo no conforto da sua casa. No passado, você tinha que ir para a 

estrada perto do escritório Federação Luterana Mundial para receber um bom 

sinal 3G.”

O diagrama na Figura 10 mostra mostra como jornada de inovação da 

Abdi era dependente própria jornada de inovação da Mohammed, e 

também o seu próprio capital social - onde seus amigos o ajudaram a 

desenvolver a infra-estrutura física de sua agora bem sucedida 

inovação empresarial. 

inovação urbana

Embora seja ilegal para refugiados a residir fora dos campos de 

refugiados, sem autorização oficial, um relatório de 2010 pelo Overseas 

Development Institute (ODI) estima que a população de refugiados 

urbana em Nairobi poderia variar de 45.000 a 100.000. A maioria dos 

refugiados urbanos em Nairobi são de origem somali, muitos dos quais 

residem em uma área de Nairobi conhecido como Eastleigh. Eastleigh 

(vulgarmente conhecido

redes Wi-Fi do 

café

torre de Wi-Fi para de Abdi 

Wi-Fi Cyber Café

Abdi, o proprietário do 

Wi-Fi Cyber Café

“Este serviço Wi-Fi mudou a vida 

no acampamento de muitas 

maneiras.”
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Figura 10: Etapas do processo de inovação

como 'Pequena Mogadíscio') é tradicionalmente conhecida por suas 

embalados, centros multi-história que labirintos de pequenas lojas e mercados 

de rua próspera casa. Eastleigh é um grande centro comercial com uma 

grande quantidade de importância econômica para o Quênia, como as 

numerosas empresas e investimentos imobiliários estão intimamente ligado à 

Somália mais amplas (e Quênia) Comércio e redes financeiras em todo 

Oriental e no Corno de África. 21Oriental e no Corno de África. 21

No entanto, nos últimos anos tem havido crescentes restrições à 

somalis e refugiados somalis, particularmente em Nairobi. Em 2014 o 

Tribunal Superior do Quênia aprovou uma directiva que permitiu que o 

governo a mudar à força refugiados urbanos para acampamentos, e 

uma série de remoções e deportações seguida, focado principalmente 

na área de Eastleigh. 22na área de Eastleigh. 22

A animosidade crescente em direção somalis e as pessoas de etnia 

somali (incluindo somalis-quenianos) está ligada a preocupações políticas 

e de segurança no Quênia sobre ameaças de terrorismo da Somália, 

especialmente após os ataques de alto perfil por parte do grupo terrorista 

Al-Shabaab no Westgate Mall em Nairobi e da Universidade de Garissa. 

Alguns têm apontado que a decisão do governo para atingir somalis no 

Quênia poderia ter consequências económicas significativas para a 

própria economia do Quênia, dadas altos níveis de dependência do 

investimento Somali e comércio, 23 mas a população somali continua a ser investimento Somali e comércio, 23 mas a população somali continua a ser investimento Somali e comércio, 23 mas a população somali continua a ser 

o principal alvo das políticas e vigilância discriminatórias. Durante nossa 

visita, muitos donos de lojas Eastleigh relatado que os negócios diminuiu 

significativamente ao longo dos últimos anos, em parte porque muitos 

queniano

os clientes já não se sentir confortável visitar Eastleigh. O governo do 

Quênia também tem sido sistematicamente desligar empresas de 

transferência de dinheiro da Somália ligado como parte de uma 

abordagem mais ampla para a prevenção de terror, o que coloca em risco 

a pressão financeira grave em uma população em que muitos são 

dependentes de remessas. 24 Além das dificuldades econômicas, muitos dependentes de remessas. 24 Além das dificuldades econômicas, muitos dependentes de remessas. 24 Além das dificuldades econômicas, muitos 

somalis e Somali-quenianos descrito sentindo vulneráveis à discriminação 

policial, extorsão e, no pior dos casos, a deportação para a Somália.

Dentro de Eastleigh, uma empresa cinematográfica local está a 

tentar responder a essas questões políticas, sociais e 

económicas complexas por meio de artes digitais e filmes. A 

empresa filme Eastleighwood foi criado em 2011 no bairro 

Eastleigh por um grupo de somalis locais e somalis-quenianos 

com interesse em mídia digital e produção de filmes. Uma 

aspiração chave do grupo é usar filmes de Eastleighwood, 

vídeos de música e outras mídias digitais como uma forma de 

compartilhar e celebrar a cultura somali. Como Burhan, um dos 

fundadores da Eastleighwood, diz, “a maioria das imagens que 

as pessoas vêem na mídia sobre os somalis são negativos”, 

fazendo referência somalis em conexão com preocupações 

sobre a Al-Shabaab, terrorismo e extremismo islâmico. 

Eastleighwood quer mudar isso:

21. Abdulsamed, F. (2011) 'Investimentos somali no Quênia', Chatham House Briefing Paper. Disponível on-line em: http: //www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/ África / bp0311_abdulsamed.pdf.21. Abdulsamed, F. (2011) 'Investimentos somali no Quênia', Chatham House Briefing Paper. Disponível on-line em: http: //www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/ África / bp0311_abdulsamed.pdf.

22. veja https://www.amnesty.org/en/articles/news/2014/07/kenya-refugees-appeal-against-forced-relocation-camps/  22. veja https://www.amnesty.org/en/articles/news/2014/07/kenya-refugees-appeal-against-forced-relocation-camps/  23. Ver http: //23. Ver http: //

qz.com/394572/kenyas-crackdown-on-somali-immigrants-spells-trouble-for-its-economy/  24. Rosen, A. 'Kenya está respondendo ao último ataque da Al-Shabaab de uma forma que poderia fazer pior problema terror do país'. UK qz.com/394572/kenyas-crackdown-on-somali-immigrants-spells-trouble-for-its-economy/  24. Rosen, A. 'Kenya está respondendo ao último ataque da Al-Shabaab de uma forma que poderia fazer pior problema terror do país'. UK qz.com/394572/kenyas-crackdown-on-somali-immigrants-spells-trouble-for-its-economy/  24. Rosen, A. 'Kenya está respondendo ao último ataque da Al-Shabaab de uma forma que poderia fazer pior problema terror do país'. UK 

Business Insider. 08 de abril de 2015. Disponível on-line em: http://uk.businessinsider.com/kenya-just-shut-down-somali-owned-moneytransfer-companies-2015-4#ixzz3ayp8OMy5

Burhan e sua 

colegas ver mídia popular como 

uma forma de ajudar a dissipar 

estereótipos negativos sobre os 

somalis no Quênia e em outros 

lugares, ao mesmo tempo 

proporcionar somalis 

globalmente com uma forma de 

celebrar e compartilhar em um 

sentido de identidade da Somália 

unificada.
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show de modelagem 

Eastleighwood

Além de ser um hub para aspirantes somalis cineastas, videomakers e 

fotógrafos, Eastleighwood também inspira jovens somalis em 

Eastleigh para construir suas habilidades por meio do engajamento e 

exploração de mídia digital e as artes. Eles oferecem aulas para 

jovens para videografia, fotografia, atuação e formação modelagem e 

tecnologia de computador.

Nós nos encontramos duas jovens somali de refugiados que estavam 

participando de um curso de modelagem e fotografia no estúdio de 

Eastleighwood, que descreveu o sentido de comunidade e de apoio social 

que Eastleighwood oferecido para jovens somalis aspirantes para filmar, 

agindo e modelagem de carreiras, ou aqueles com interesse em aprendendo 

sobre mídia ao mesmo tempo, engajar-se em um espaço de comunidade 

segura. Uma das mulheres explicou:

“Antes de entrar Eastleighwood, eu não tinha um lugar para ir para fora da minha casa 

para conhecer outras pessoas da minha idade ou para desenvolver minhas 

habilidades. Eu queria por um longo tempo para aprender modelagem, mas eu não 

sabia como eu poderia. Quando eu comecei indo para Eastleighwood, em primeiro 

lugar a minha família não tinha certeza se ele estava bem, mas tornaram-se bem [com 

suas atividades de modelagem] depois de verem algumas das minhas fotos [...] é uma 

maneira somali da modelagem “.

Eastleighwood recebeu várias bolsas da USAID para apoiar a sua formação 

e cursos para os jovens da Somália em Eastleigh. No entanto, o 

envolvimento de financiamento externo causou novos problemas, que 

iluminam alguns dos desafios de apoiar as iniciativas 'bottom-up'. O apoio 

da USAID para programas de treinamento de Eastleighwood foi destinado a 

proporcionar oportunidades de desenvolvimento de competências para o 

engajamento da juventude como parte de esforços mais amplos 

'anti-extremismo'. No entanto, essa retórica tem atraído animosidade do 

mais

facções somalis conservadores dentro da comunidade Eastleigh, alguns 

dos quais já tinha sido desconfortável com projetos e engajamento da 

Eastleighwood com cinema, moda e modelagem, que é percebido por 

alguns como ocidental em seus objetivos. Embora esta animosidade 

ainda não explicitamente manifestada, Burhan está preocupado com o 

seu impacto sobre a sobrevivência continuada de Eastleighwood, bem 

como a sua segurança ea de seus colegas. No entanto, Burhan e seus 

colegas Eastleighwood permanecer implacável de sua missão. 

Eastleighwood produziu uma variedade de vídeos de música curtos e 

reboques desde a sua criação, e primeiro filme de corpo inteiro da 

empresa, Mistaken, é que deverá ser lançado ainda este ano. Após o 

ataque em Garissa, em abril de 2015 e subsequente retórica anti-Somali 

pelo governo queniano e mídia, Burhan também está envolvido na 

organização de um 'Somali Night' em Nairobi. A noite contará com 

Somali dança, música e cinema e que ele espera vai chamar queniano e 

comunidades somalis em Nairobi juntos em celebração.

“Eu não tinha um lugar para ir 

para fora da minha casa para 

conhecer outras pessoas da 

minha idade ou para desenvolver 

minhas habilidades. Eu queria por 

um longo tempo para aprender 

modelagem, mas eu não sabia 

como eu poderia.”

Foto: fundadores Eastleighwood Burhan Iman, Ahmed Shariff, e Hassan 

Abdirisaq (esquerda para a direita)
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Facilitar a inovação de baixo para cima no Quênia?

Desde os refugiados não têm o direito de trabalhar no Quênia, 

oportunidades de inovação de refugiados e empreendedorismo estão 

confinados - oficialmente, pelo menos - para o setor informal, onde as 

pequenas empresas pessoais são a base mais comum de emprego. 

Fazendo uma vida por este meio exige a capacidade empreendedora para 

manobrar o cenário econômico de forma inovadora, mas também introduz 

recursos e constrangimentos burocráticos que podem restringir a criação 

ea expansão de ideias e empresas. Apesar dessas limitações, a inovação 

continua a ser uma característica proeminente das estratégias económicas 

de muitos refugiados e atividades de subsistência no Quênia. Contudo,

a falta de reconhecimento oficial de tais actividades significa que a 

inovação de refugiados ocorre abaixo do radar dos responsáveis pela 

concepção e implementação de políticas. 

É importante considerar como inovação e ideias por refugiados poderia ser 

melhor apoiado no Quênia. Muitos refugiados têm habilidades valiosas e 

idéias interessantes que eles já estão usando para ajudar suas 

comunidades. Em Kakuma, o sonho de um refugiado de Burundi (ver página 

seguinte) para iniciar uma oficina para os refugiados de aprender e aplicar 

habilidades técnicas em um espaço criativo e aberto poderia beneficiar 

muito de recursos flexíveis e apoio que permitam William e outros para 

manter a propriedade genuína sobre o projeto. No entanto, também 

podemos ver o dano potencial que o apoio de financiamento externo para 

iniciativas de refugiados pode causar através das dificuldades que 

Eastleighwood experimentou seguir as respostas da comunidade negativos 

depois de receber financiamento para seus programas de treinamento. 

Esses estudos de caso demonstram a importância de uma maior 

investigação e desenvolvimento entendimentos de nível micro de como a 

inovação de refugiados ocorre em diferentes contextos. Sem reconhecer e 

explorar as maneiras que os refugiados impulsionam a inovação no chão, 

políticas de cima para baixo irá perpetuar restrições burocráticas que 

limitam o acesso dos refugiados à recursos, mobilidade e flexibilidade que 

eles precisam para tomar suas economias prosperar.

arte da parede em 

estúdio Eastleighwood

Foto: espaço estúdio Eastleighwood
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Indivíduos como facilitadores para a inovação

Em qualquer economia, as habilidades e criatividade de certos indivíduos podem 

tornar-se um catalisador para outras ideias e empresas. No campo de Kakuma, 

rapidamente se tornou evidente que fundis - mecânica geral - foram particularmente 

importantes como parte de um processo de criação de soluções inovadoras para 

desafios comuns de negócios no campo. Os proprietários do negócio em Kakuma 

foram capazes de identificar várias pessoas-chave que forneceram as habilidades 

técnicas e conhecimentos mecânicos de resolução de problemas para muitas pessoas 

e empresas. Na área de negócios etíope de Kakuma I, dono de uma loja explicou que 

ele e muitas lojas circundantes contou com os serviços de um fundi Burundi chamado 

William, que vive em Kakuma III. Ele é bem conhecido dentro de Kakuma I para a 

aposição fãs exteriores para as unidades de refrigeração para as lojas e restaurantes. 

Em Turkana County, onde Kakuma está localizado, temperaturas frequentemente 

ultrapassam 40 graus centígrados. Os pequenos ventiladores internos de unidades de 

refrigeração padrão simplesmente não cortá-la, e pembeni FeNi de William - 

ventiladores externos - são um complemento importante dos sistemas de refrigeração 

existentes. unidades de ar condicionado lixeira, muitos do composto ACNUR, são 

frequentemente recuperado, discriminado, e vendido como partes por concessionários 

bens reutilizadas, e William descobriu que o ventilador e condensador nestas unidades 

podem ser ligados a unidades de refrigeração como meio para arrefecer os motores 

interiores. Uma gaiola de arame pequeno é frequentemente colocado em torno do são 

muitas vezes recuperados, discriminadas, e vendidos como peças por negociantes de 

bens reaproveitado, e William descobriu que o ventilador e condensador nestas 

unidades podem ser ligados a unidades de refrigeração como um meio para arrefecer 

os motores interiores. Uma gaiola de arame pequeno é frequentemente colocado em 

torno do são muitas vezes recuperados, discriminadas, e vendidos como peças por 

negociantes de bens reaproveitado, e William descobriu que o ventilador e 

condensador nestas unidades podem ser ligados a unidades de refrigeração como um 

meio para arrefecer os motores interiores. Uma gaiola de arame pequeno é frequentemente colocado em torno do

ventilador para evitar que as crianças fiquem muito perto. Após a reunião William, 

tornou-se evidente que ele foi capaz de combinar seu conhecimento técnico altamente 

desenvolvido com um engenho criativo para resolver desafios específicos no campo. 

William desenvolveu suas habilidades como mecânico em seu país de Burundi, 

seguindo os passos de seu pai. Em Bujumbura, muitas vezes tinha aplicado a sua 

formação técnica como mecânico de experimentar com motores, e em um projeto, ele 

tinha usado uma esteira velha para construir um dínamo, o que poderia gerar 

eletricidade para uma pequena máquina de moagem. Após a violência étnica no 

Burundi no início de 1990, William fugiu para a Tanzânia como o único sobrevivente de 

sua família de nove. William trabalhou na Tanzânia por um tempo como um motorista 

de caminhão antes de fazer seu caminho para o Quênia. Em Kakuma, ele tem sido 

capaz de usar suas habilidades e experiência para resolver demandas de combustível 

e electricidade de outros residentes no contexto deficiente de energia do 

acampamento. Kakuma não está conectado à rede elétrica nacional, de modo casas e 

empresas são dependentes de geradores e energia solar como as únicas fontes de 

energia. William é particularmente bem conhecido para a instalação dynamo- 

geradores para as empresas em todo o acampamento. A energia é gerada por meio de 

grandes motores ligados a armação de madeira e acoplado para dínamos comprados, 

um dos quais pode gerar energia suficiente para alimentar 5 grandes refrigeradores e 

40-60 (75 William é particularmente bem conhecido para a instalação dynamo- 

geradores para as empresas em todo o acampamento. A energia é gerada por meio de 

grandes motores ligados a armação de madeira e acoplado para dínamos comprados, 

um dos quais pode gerar energia suficiente para alimentar 5 grandes refrigeradores e 

40-60 (75 William é particularmente bem conhecido para a instalação dynamo- 

geradores para as empresas em todo o acampamento. A energia é gerada por meio de 

grandes motores ligados a armação de madeira e acoplado para dínamos comprados, 

um dos quais pode gerar energia suficiente para alimentar 5 grandes refrigeradores e 

40-60 (75

William com um de seus 

geradores em Kakuma III 

William com um de seus 

geradores em Kakuma III
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Watt) Lâmpadas para famílias próximas. experiência anterior de 

William na concepção e construção de dínamos em Bujumbura 

tem sido fundamental aqui, o que lhe permite projetar as 

máquinas para gerar os níveis mais altos de eletricidade possível 

sem queimar o motor. Como os frigoríficos no campo, o motor não 

foi projetado para o calor Turkana. O dispositivo requer um 

arrefecimento adicional, a fim de funcionar de forma eficiente e 

em segurança. Para resolver este problema, William plataformas 

de duas linhas de fluido para tambores de água próximos, e fixa 

uma bomba de água velha do sistema de encanamento de um 

edifício residencial. A bomba é acoplado com o cinto e, portanto, 

bombas automaticamente fluidos através do sistema assim que o 

motor arrancar. Um problema adicional é que a grande máquina 

tende a agitar bastante durante a execução, agitando o 

combustível volátil e infundindo-lo com bolhas.

A história de William fornece uma informação importante sobre como certos 

indivíduos altamente qualificados são capazes de servir como um catalisador 

que permite que outras empresas e empresários a florescer. Um gerador 

movido a dínamo em Kakuma III forneciam energia elétrica para quatro 

grandes frigoríficos e um espaço de cinema em um restaurante, e William é 

incapaz de contar todos os geradores que ele instalou em todo o campo de 

Kakuma. No entanto, apesar de suas muitas contribuições e reputação no 

campo, habilidades e criatividade de William permanecem

subutilizados, como muitas de suas idéias estão paralisadas por restrições 

de recursos. Por exemplo, dínamos para os geradores deve ser adquirido e 

transportado de cidades quenianas como Kitale ou Nairobi, e são uma 

despesa considerável. No entanto, William está confiante de que, com 

recursos adequados e financiamento suficiente cerca de 50.000 ksh (mais 

de 500 USD) - ele poderia construir seu próprio dínamo do zero. Por causa 

de suas habilidades, William foi empregado por várias agências em 

Kakuma, mas ele tem aspirações para começar uma oficina pública para 

outros refugiados no campo. Ele explicou que Don Bosco, uma agência 

internacional, tem uma oficina similar, que eles usam para treinar pessoas 

para construir produtos específicos. No entanto, William vê habilidades de 

aprendizagem de forma diferente:

“No Don Bosco, eles ainda estão ensinando habilidades na maneira antiquada; 

você aprende como fazer um produto ou para corrigir uma coisa. Mas você não 

pode levar esse conhecimento para criar novas idéias ou fazer novas soluções. 

Você tem que ensinar a criatividade, bem como habilidades.”

Em sua própria oficina, William quer treinar refugiados tecnicamente 

qualificados para colocar suas habilidades em prática para si e suas 

comunidades para que possam aprender a trazer um conjunto de 

competências gerais para enfrentar os desafios apresentados por novos 

problemas. 
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Sikhanuiso, a vida do Zimbabwe em Joanesburgo que começou creche seus próprios filhos - com a 

participação de crianças refugiadas e do Sul Africano. Sikhanuiso tem dedicado sua vida à criação de 

um espaço seguro para as crianças para vir quando seus pais precisam trabalhar. Ela se envolve em 

ajudar os pais com problemas pessoais ou colectivas que também afectam as crianças.
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Atualmente o lar de 315.000 refugiados e requerentes de asilo, a África do Sul é palco de 

pessoas que fogem de muitos países no continente, incluindo a República Democrática do 

Congo, Etiópia, Somália e Zimbábue. 25Congo, Etiópia, Somália e Zimbábue. 25

Segundo o ACNUR, os zimbabuanos compõem o maior grupo de nacionalidade, com mais de 46.000 

residentes na África do Sul embora estime-se que o número real é muito maior. Muitos estão 

aguardando determinação do estatuto de refugiado ou solicitar autorizações especiais de dispensa do 

Zimbábue. 26Zimbábue. 26

Embora as liberdades legalmente prometidas aos refugiados e requerentes de 

asilo são relativamente generosa, na prática, ambos os grupos enfrentam 

desafios significativos. processamento lento da documentação por parte do 

governo, e da xenofobia a nível institucional e da comunidade são dois 

impedimentos chave para a inovação do Zimbabwe em Joanesburgo. 

Centenas de milhares de requerentes de asilo são deixados no limbo enquanto 

espera para a determinação de estatuto de refugiado. 27 Alguns relataram que espera para a determinação de estatuto de refugiado. 27 Alguns relataram que espera para a determinação de estatuto de refugiado. 27 Alguns relataram que 

eles sabiam dos requerentes de asilo que tinham passado vinte anos sem 

qualquer progresso na sua determinação status. apesar de

as leis que prometem requerentes de asilo direitos básicos, em requerentes de 

asilo prática e refugiados na África do Sul são incapazes de acessar os serviços e 

ficam vulneráveis. Corrupção de policiais e funcionários do governo é 

notoriamente alta, e os requerentes de asilo e migrantes são muitas vezes 

perseguidos na rua ou no seu local de trabalho. Alguns nos contaram suas 

histórias de subornos sendo solicitado para o processamento de pedidos de asilo, 

mais rápido, e foram informados de rumores sobre corretores de documentação 

que tinham conexões ilegítimas aos funcionários dos Assuntos Internos. Em 

empresas privadas, muitos empregadores se recusam a contratar estrangeiros ou 

aqueles com documentação pendente. Como resultado, muitos zimbabuanos que 

vivem em Joanesburgo são forçados a trabalhar informalmente por um salário 

baixo. Em um nível de serviço, muitos relataram que as escolas Sul-Africano, 

bancos, e hospitais, muitas vezes se recusam a se alistar ou cuidar de 

requerentes de asilo e migrantes. Um refugiado nos disse que eles sabiam de 

muitos que tinham sido instruídos a “ir e obter tratamento de volta em casa” dos 

hospitais quando eles estavam doentes. 28hospitais quando eles estavam doentes. 28

Muitos refugiados na África do Sul também sofrem um futuro imprevisível. 

Um empresário nos disse que ele tinha medo de que as políticas do 

governo poderia mudar a qualquer momento e que ele seria forçado a 

voltar para casa. Os desafios envolvidos em viver com o status incerto e a 

xenofobia prevalência significa que muitos refugiados sofrem com a falta 

de acesso ao financiamento, empregos, escolas e cuidados de saúde, os 

quais limitam a poupança e investimento que se pode fazer na construção 

de novas habilidades e empresas . Apesar destes desafios, os inovadores 

do Zimbábue ainda estão operando em Joanesburgo, onde nos 

conhecemos

ÁFRICA DO SUL

inovadores zimbabuenses em 

Joanesburgo

Figura 11: Mapa de África do Sul com sites de pesquisa

25. estatísticas do ACNUR 2015  26. licenças de dispensação foram introduzidas pelo governo para preencher a lacuna entre os economicamente e politicamente deslocado de Zimbabwe, e para aqueles que se situam entre as lacunas do processo de 25. estatísticas do ACNUR 2015  26. licenças de dispensação foram introduzidas pelo governo para preencher a lacuna entre os economicamente e politicamente deslocado de Zimbabwe, e para aqueles que se situam entre as lacunas do processo de 25. estatísticas do ACNUR 2015  26. licenças de dispensação foram introduzidas pelo governo para preencher a lacuna entre os economicamente e politicamente deslocado de Zimbabwe, e para aqueles que se situam entre as lacunas do processo de 25. estatísticas do ACNUR 2015  26. licenças de dispensação foram introduzidas pelo governo para preencher a lacuna entre os economicamente e politicamente deslocado de Zimbabwe, e para aqueles que se situam entre as lacunas do processo de 

asilo e rigorosas opções de licenciamento migrantes. Este relatório abrange, portanto, a comunidade do Zimbabwe em geral que inclui refugiados, requerentes de asilo e os politicamente e economicamente deslocadas. 27. Ver lutas relatados no asilo e rigorosas opções de licenciamento migrantes. Este relatório abrange, portanto, a comunidade do Zimbabwe em geral que inclui refugiados, requerentes de asilo e os politicamente e economicamente deslocadas. 27. Ver lutas relatados no asilo e rigorosas opções de licenciamento migrantes. Este relatório abrange, portanto, a comunidade do Zimbabwe em geral que inclui refugiados, requerentes de asilo e os politicamente e economicamente deslocadas. 27. Ver lutas relatados no 

processamento de requerente de asilo no relatório África do Sul http://www.irinnews.org/ / 92286 /-África do Sul-new-leis-médios nova-obstáculos-de-requerentes de asilo  28. Outras leituras sobre a vida econômica dos refugiados em Joanesburgo pode processamento de requerente de asilo no relatório África do Sul http://www.irinnews.org/ / 92286 /-África do Sul-new-leis-médios nova-obstáculos-de-requerentes de asilo  28. Outras leituras sobre a vida econômica dos refugiados em Joanesburgo pode processamento de requerente de asilo no relatório África do Sul http://www.irinnews.org/ / 92286 /-África do Sul-new-leis-médios nova-obstáculos-de-requerentes de asilo  28. Outras leituras sobre a vida econômica dos refugiados em Joanesburgo pode 

ser encontrado em uma avaliação feita pela Comissão de Refugiados das Mulheres (2011) nenhum lugar para ir, mas para cima: refugiados urbanos em Johannesburg, África do Sul
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indivíduos e organizações inspiradoras. Apesar de zimbabuanos na África 

do Sul não são bem conhecidos para o empreendedorismo, certos sectores 

de actividade eram comumente liderado por zimbabweanos, incluindo o 

encanamento e comércios eletricista, restaurantes, cuidados funeral, e 

várias escolas privadas que havia sido iniciado por zimbabuanos que 

estavam professores de volta em casa. Então como é que estes valores 

atípicos conseguem operar em um ambiente politicamente e 

economicamente desafiador? Procuramos contar as histórias individuais de 

alguns desses inovadores aqui.

'Educação é tudo'

Muitos zimbabuanos que fugiram turbulência econômica e política do país 

beneficiou do sistema de ensino é oferecido. Vários professores 

profissionais conseguiram restabelecer as suas qualificações para 

trabalhar em Joanesburgo. Passionate sobre a qualidade da educação e 

irritado com as restrições para os refugiados entrar escolas do governo, 

os inovadores de educação do Zimbábue também estão com o objetivo 

de levantar o sistema de ensino Sul Africano através de seu trabalho.

Devido à falta de aceitação de refugiados em escolas regulares, alguns 

zimbabuanos abriram suas próprias instalações educacionais. William 

Kandowe é um zimbabuano e um dos fundadores e presidente do Albert 

Street School - uma escola iniciada por e para os refugiados no interior da 

cidade. Agora a obtenção de 100% as taxas de passagem nas Cambridge 

International Examinations, a escola é uma das mais altas alcançar na 

área, apesar dos seus recursos limitados e de renda mínima. A maioria 

dos estudantes não têm dinheiro para pagar taxas, e muitos são menores 

não acompanhados. A escola é dependente de doações e a pequena 

quantidade que recebe de taxas. Ele conseguiu abrir uma pequena 

biblioteca para seus quase 400 alunos da escola secundária - uma das 

únicas cidades do interior com uma biblioteca. A dedicação de William 

para a escola e educação foi acesa quando ele próprio estava sendo 

alojados como refugiado na igreja Metodista em Joanesburgo, em 2007. 

Ele tinha a tarefa de registrar os recém-chegados que foram tomadas em 

pela igreja e ficou chocado com o número de crianças chegando. Em julho 

de 2008, William e vários outros começaram a usar um edifício da igreja 

para trazer os filhos juntos todos os dias para as aulas informais. 

Gradualmente, a escola tem crescido; agora se envolve com o 

Departamento de Educação e inscreve todos os alunos a sentar-se a 

Cambridge International Examinations. Nos últimos dois anos, a escola 

conseguiu uma taxa de aprovação de 100% no ensino secundário. Vários 

dos alunos passaram para continuar seus estudos na universidade, e este 

ano a escola tem visto a sua primeira 6 alunos de pós-graduação com 

formação em contabilidade, engenharia,

Na mesma linha de The Albert Street School, outro refugiado, Judith, fundou 

uma escola de refugiados em uma parte diferente da cidade. jornada de 

inovação de Judith

Presidente e fundador da The Albert 

Street School, William Kandowe, na 

biblioteca da escola

Foto: Indicador em um artes cidade feira

inovadores de educação do 

Zimbábue também estão com o 

objetivo de levantar o sistema 

de ensino Sul Africano através 

de seu trabalho.
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começou com um desafio pessoal. Quando Judith chegou pela primeira vez em 

Joanesburgo, ela foi incapaz de encontrar um emprego usando sua experiência de 

ensino existente, então ela virou-se para o trabalho doméstico. Incapaz de pagar para 

enviar seus filhos para a escola, ela pediu que as crianças dos vizinhos para 

ensinar-lhes o que tinham aprendido na escola a cada dia. Manchado por um outro 

professor do Zimbábue desempregados vivendo em seu bloco de apartamentos, Judith 

tomou conhecimento de muitas outras crianças refugiadas em seu prédio, que também 

eram incapazes de frequentar a escola. Além de seu trabalho diário, Judith e o outro 

professor decidiu oferecer educação informal para as crianças. A demanda dos pais 

para os filhos a frequentar a escola informal cresceu rapidamente. Embora no início a 

escola operado a partir de uma pequena igreja, eventualmente, um doador Africano 

Sul ofereceu-se para pagar o aluguel em um local maior. Judith desde então tem 

dedicado sua vida à construção A iThemba Study Center. A escola já está registrado 

como uma escola independente e oferece educação para 182 estudantes 

indocumentados, muitos refugiados, mas também incluindo alguns sul-africanos. 

sustentabilidade a longo prazo é uma preocupação para Judith, como todos os 

professores trabalham de forma voluntária e financiamento é inseguro. Apesar da 

situação financeira precária, Judith tem muitos planos excitantes para o futuro da 

escola onde ela tem como objetivo expandir e ser capaz de “satisfazer as 

necessidades das crianças de uma forma holística”. como todos os professores 

trabalham de forma voluntária e financiamento é inseguro. Apesar da situação 

financeira precária, Judith tem muitos planos excitantes para o futuro da escola onde 

ela tem como objetivo expandir e ser capaz de “satisfazer as necessidades das 

crianças de uma forma holística”. como todos os professores trabalham de forma 

voluntária e financiamento é inseguro. Apesar da situação financeira precária, Judith 

tem muitos planos excitantes para o futuro da escola onde ela tem como objetivo 

expandir e ser capaz de “satisfazer as necessidades das crianças de uma forma holística”.

Nós também se reuniu com Dumisani, um líder 

comunitário que foi envolvido em iniciar várias 

organizações comunitárias em Joanesburgo, e que 

também fornece serviços de consultoria para ajudar os 

outros com documentação e suporte proposta de 

negócio. No entanto, sua principal paixão está na 

educação. Uma de suas iniciativas é um projeto que 

ajuda os professores, pais e alunos a interpretar as 

políticas de educação, defendendo o direito ea 

obrigação para todas as crianças que frequentam a 

escola primária - mesmo aqueles que estão em 

situação irregular. A iniciativa realiza treinamento para 

professores de ciências e também criou um laboratório 

de ciências móvel que Dumisani leva

em torno de escolas que têm poucos recursos educacionais. Sua paixão 

pela ciência e educação levou-o a enfrentar os desafios que os refugiados 

enfrentam para obter-los a África do Sul. Muitas escolas estão com 

poucos recursos e não aceitam abertamente refugiados. Sua esperança é 

que ele pode fornecer suporte adicional para escolas regulares e de 

refugiados, aumentando assim os serviços de educação na África do Sul. 

Ele nos disse onde a sua motivação para seu trabalho vem:

“Eu vi que o sistema educacional do Zimbábue tem sido bem sucedida, por isso 

esta é uma das poucas coisas que eu posso dar para a África do Sul. Eu quero 

ajudar a África do Sul. Em vez da África do Sul nos apoiar como refugiados”.

artes emergentes e literatura

Na cidade, os zimbabuanos estão usando artes para abrir novos caminhos 

para projetos pessoais, ativismo e geração de renda. artesanato em 

madeira e beadwork únicas para Zimbabwe, e transmitidas através das 

gerações, são visíveis em alguns mercados e praticado por comerciantes de 

rua do Zimbábue. Emergente músicos, um cineasta, e um projecto de 

escrita criativa ativista também estão presentes.

Mxolisi é um zimbabweano jornalista empreendedor free-lance que também tem 

aproveitado suas conexões para lançar sua própria empresa de produção de música 

na cidade. Devido à falta de cobertura da mídia e escrever sobre questões 

zimbabuanos na África do Sul, e também o seu antigo trabalho como jornalista no 

Zimbabwe, Mxolisi é levado a concentrar-se sobre a política e os direitos humanos no 

seu trabalho free-lance. Além de seu talento para escrever, Mxolisi também gosta de 

compor música - e foi posteriormente promovido uma banda. Para os músicos 

migrantes na cidade há muito poucas avenidas para elas para obter seu trabalho 

conhecidos. Mxolisi tem, portanto, criou uma empresa de produção para fornecer 

up-and-coming acesso dos artistas do Zimbábue para locais de desempenho, e um 

mercado para vender seu trabalho. Ele já percebeu que há também bandas 

sul-Africano encontrando dificuldade para penetrar no mercado local com sua música 

que ele está alavancando seu negócio para alcançá-los também. Suas conexões de 

volta em casa significa que ele é capaz de passar a música para DJs no Zimbábue, 

onde suas bandas pode ter tempo de antena nas estações de rádio locais. The 

Creative Escritores e Artes Workshop é uma organização iniciada por um grupo de 

jovens ativistas zimbabuenses que compartilharam experiências difíceis de viver no 

exílio na África do Sul. Reunidos em torno de seu choque com as más condições de 

vida em Lindela, um dos centros de deportação da África do Sul, eles se uniram para 

escrever um livro sobre a vida como um zimbabweano na África do Sul e as condições 

em Lindela. Guyani, um dos fundadores nos disse: Suas conexões de volta em casa 

significa que ele é capaz de passar a música para DJs no Zimbábue, onde suas 

bandas pode ter tempo de antena nas estações de rádio locais. The Creative 

Escritores e Artes Workshop é uma organização iniciada por um grupo de jovens 

ativistas zimbabuenses que compartilharam experiências difíceis de viver no exílio na 

África do Sul. Reunidos em torno de seu choque com as más condições de vida em 

Lindela, um dos centros de deportação da África do Sul, eles se uniram para escrever 

um livro sobre a vida como um zimbabweano na África do Sul e as condições em 

Lindela. Guyani, um dos fundadores nos disse: Suas conexões de volta em casa 

significa que ele é capaz de passar a música para DJs no Zimbábue, onde suas 

bandas pode ter tempo de antena nas estações de rádio locais. The Creative Escritores e Artes Workshop é uma organização iniciada por um grupo de jovens ativistas zimbabuenses que compartilharam experiências difíceis de viver no exílio na África do Sul. Reunidos em torno de seu choque com as más condições de vida em Lindela, um dos centros de deportação da África do Sul, eles se uniram para escrever um livro sobre a vida como um zimbabweano na África do Sul e as condições em Lindela. Guyani, um dos fundadores nos disse: The Creative Escritores e Artes Workshop é uma organização iniciada por um grupo de jovens ativistas zimbabuenses que compartilharam experiências difíceis de viver no exílio na África do Sul. Reunidos em torno de seu choque com as más condições de vida em Lindela, um dos centros de deportação da África do Sul, eles se uniram para escrever um livro sobre a vida como um zimbabweano na África do Sul e as condições em Lindela. Guyani, um dos fundadores nos disse: The Creative Escritores e Artes Workshop é uma organização iniciada por um grupo de jovens ativistas zimbabuenses que compartilharam experiências difíceis de viver no exílio na África do Sul. Reunidos em torno de seu choque com as más condições de vida em Lindela, um dos centros de deportação da África do Sul, eles se uniram para escrever um livro sobre a vida como um zimbabweano na África do Sul e as condições em Lindela. Guyani, um dos fundadores nos disse:

“Quando nos sentamos aqui [na África do Sul], percebemos que estão 

espalhados por todo Johannesburg fazer nada, mas que temos potencial - 

fomos para a escola. Nós pensamos que podemos ser criativos em contar a 

nossa história, dizendo que em diferentes fases. Nós viemos com a idéia de 

escrever um livro e poemas, para dizer o que nós passamos como 

zimbabuanos ... especificamente eu estava tão tocado quando visitei centro de 

repatriamento Lindela. Queríamos colocar histórias no papel e pesquisa sobre 

o que realmente está acontecendo lá ... o livro conta histórias individuais de 

Zimbabué para Lindela “.

No centro de deportação, houve relatos de intoxicação alimentar, a 

tuberculose, a superlotação, e desnutrição. O grupo sentiu fortemente 

sobre falando sobre a falta de direitos humanos lá. Impressionantemente 

este projecto desencadeou uma marcha para Lindela e tem

jornada de inovação da Judith 

começou com um desafio 

pessoal. Quando Judith chegou 

pela primeira vez em 

Joanesburgo, ela foi incapaz de 

encontrar um emprego usando 

sua experiência de ensino 

existente.

Foto: The Road To Lindela, 

livro The Creative Escritores 

e Oficina de Artes criado 

como uma ferramenta para o 

ativismo pelos direitos 

humanos no centro de 

deportação a Lindela na 

África do Sul
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posteriormente teve um impacto na melhoria das condições no centro de 

detenção. O projeto recebeu financiamento para a publicação inicial, mas 

o sonho é, eventualmente, transformar o livro em filme. Dom, outro dos 

membros do projeto fundadores da Creative Escritores e Oficina de Artes, 

é na verdade um cineasta. Originalmente formado como jornalista no 

Zimbabwe, Gift salvou sua renda pessoal para reciclagem e lançar sua 

própria companhia de produção em Joanesburgo. Seu principal desafio 

como um inovador neste contexto tem vindo a ganhar a confiança dos 

seus clientes, uma vez que a maioria dos artistas na África do Sul são 

nacionais. Ele nos disse “muitas pessoas não podem fazer isso na África 

do Sul, a maioria acha que os zimbabuanos estão

somente aqui para o emprego, mas não acho que eles podem criar por si 

mesmos.”Presente também compartilhou suas idéias para o sucesso de sua 

empresa de produção e como ele começou.

“[Iniciar meu negócio] era um grande risco de tomar. Muitas pessoas não 

pensam que podem fazê-lo, mas o sucesso é não ter medo de que você pode 

conseguir. Quando você não tem certeza do caminho que está a tomar, pode 

impedi-lo de começar para fora. I levou o risco porque é o que eu amo, e eu 

queria fazer um sucesso dele. Havia mais risco aqui como Zimbábue, por 

exemplo quando o aluguel é difícil de pagar - o proprietário não terá nenhuma 

desculpa. Você não tem pessoas para protegê-lo, mas isso me empurra para 

trabalhar duro extra. É tudo sobre a adaptação para sobreviver “.

Nas bordas da cidade 

Townships em Joanesburgo são o lar de mais pobres da sociedade, incluindo 

muitos zimbabuanos. Terrenos e básicas comodidades são fornecidos pelo 

governo, mas muitos municípios estão localizados em longas distâncias da 

cidade, o que significa que muitos devem comutar para o trabalho. No Orange 

Farm, uma cidade de quase uma hora de carro da cidade, pouca atividade 

econômica era visível em suas ruas não pavimentadas. Fomos informados 

por moradores que as poucas bancas de rua e empresas que estavam 

presentes foram principalmente executados por migrantes que vivem lá - 

muitos dos quais alugados pequenas casas de lata nos quintais de 

sul-africanos. No Orange Farm nos reunimos com Andrew, um indivíduo 

inspirador, trabalhando duro em seus próprios negócios de pequena escala, 

mas passando a maior parte do seu tempo executando um CBO nomeados 

África Pessoas. A organização visa dissipar atitudes xenófobas no município e 

para mais longe. Para muitos estrangeiros que vivem na África do Sul, a 

discriminação é um desafio do dia-a-dia. “Devido à xenofobia você não se 

sentir bem-vindo, você precisa considerar-se invisível” ele nos disse.

Andrew é apaixonado sobre a criação de mudança social com relação à 

xenofobia. Ele une as pessoas através de eventos e atividades regulares, 

independentemente da sua nacionalidade. No município é mais difícil para 

envolver a relativamente pequena população do Zimbabué sobre estas 

questões, e ele conta com o envolvimento de sul-africanos. Sua 

organização tem tido uma boa recepção até agora e já tinha 180 membros 

alistados antes que ganhou registro formal de alguns anos atrás.

Além do número limitado de comerciantes de rua em Orange Farm, 

encontramos um dono de loja de sucesso lá. O negócio inicialmente começou a 

partir de apenas as vendas de rua de tempo de antena do telefone móvel e 

doces na esquina da estrada, e agora é uma loja de venda bem organizada

uma gama diversificada de alimentos e produtos para casa. ambições do 

proprietário levou-o para salvar-se para construir a sua actividade, 

também inspirado por uma loja semelhante propriedade de sua tia em 

outra parte do município. Sua unidade para crescer o seu negócio e 

manter organizado fez sua inovação de sucesso em pequena escala, e 

ele deseja um dia crescer em um grande supermercado. Embora alguns 

inovadores são encontrados no município de Orange Farm, as restrições 

à inovação eram muito mais proeminente do que na cidade. É mais difícil 

esconder de discriminação aqui e violência é comum. Estando localizado 

a uma distância da cidade, e com a actividade económica limitada dentro 

do próprio município, oportunidades de inovação ainda não foram 

totalmente abraçado aqui.

Foto: cronograma CBO semanal de 

Andrew para envolver os jovens no 

município

Foto: Uma estrada dentro Orange Farm 

Township, Johannesburg
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29. Mthwakazi é o ex-Unido, que agora está dentro de Zimbabwe, mas teve historicamente batalhas por terra e fronteiras e muitos dos seus habitantes vivem agora no exílio.29. Mthwakazi é o ex-Unido, que agora está dentro de Zimbabwe, mas teve historicamente batalhas por terra e fronteiras e muitos dos seus habitantes vivem agora no exílio.

Foto: Mr Kwagumede, 

Mthwakazi Chefe em 

seu restaurante em 

Joanesburgo

O poder da facilitação liderado pela comunidade

inovação de refugiados em Johannesburg estava sendo facilitada em 

três níveis diferentes destes três níveis 

- provisão de negócios, assistência de organizações, e apoio de iniciativas de 

base - oferecidas diferentes oportunidades para as pessoas a se envolver 

com, e superar, algumas barreiras comuns à inovação. Inovação foi facilitada 

em larga escala por empresas, igrejas e universidades, em outro nível por 

organizações humanitárias mais tradicionais que trabalham diretamente com 

os refugiados, e em um terceiro nível por poderosos movimentos populares. 

Na cidade algumas empresas, geralmente de propriedade de zimbabuanos, 

têm tido um interesse em ajudar a comunidade do Zimbabwe superar 

desafios. Uma pequena start-up nos conhecemos tinha iniciado um projeto 

para fornecer cartões de banco para aqueles que lutaram para acessar 

serviços bancários devido à sua falta de documentação ou estatuto de asilo. 

A solução bancária oferece uma opção de cartão de débito para aqueles que 

de outra forma seriam incapazes de obter um. Isto dá às pessoas mais 

flexibilidade na cidade, permitindo-lhes receber salários e construir 

economias. Outras iniciativas também foram oferecendo plataformas para as 

pessoas a ser capaz de iniciar suas jornadas de inovação com mais sucesso 

na cidade. A zimbabweano trabalhadores migrantes união fornece 

aconselhamento e apoio às pequenas empresas. Outros que prestam 

serviços na cidade, tais como contabilidade, serviços jurídicos ou mesmo 

escolas como vimos anteriormente, também muitas vezes prestam serviços 

pro-bono para colegas zimbabweanos em necessidade.

Em Joanesburgo, como muitas cidades ao redor do mundo, os refugiados estão 

vivendo em situações prolongadas com poucos serviços humanitários tradicionais 

que lhes são prestados pela comunidade internacional. Uma das exceções aqui, 

no entanto, é uma gama de programas oferecidos pelos Serviços Jesuíta aos 

Refugiados (JRS). Em particular a organização fornece meios de subsistência 

apoio entre os seus outros serviços. centro de treinamento de habilidades das 

mulheres JRS que funciona na cidade oferece panificação, costura, e aulas de 

artesanato, e também fornece um negócio pacote de start-up para graduados - 

contendo alguns de business e equipamento oficinas e orientação para o 

desenvolvimento de um plano de negócios. JRS também é membro do Consórcio 

para Refugiados e Migrantes na África do Sul (CoRMSA) e assim trabalha em 

estreita colaboração com outros membros, que em sua maior parte são 

organizações nacionais, trabalhando em questões de refugiados e migrantes no 

país. Muitas iniciativas nacionais - que vão desde os direitos humanos, a uma 

plataforma de partilha de conhecimento universitário - trabalhar em estreita 

colaboração com uma forte comunidade de zimbabuanos na cidade.

Talvez as organizações mais proeminentes criando um ambiente 

facilitador para os inovadores do Zimbábue, 

no entanto, são as 

muitas iniciativas de 

base que operam 

aqui. escolas 

comunitárias, igrejas 

e grupos informais 

oferecem apoio 

financeiro e 

bem-estar para o 

outro. Em uma 

reunião com um 

Mthwakazi 29Mthwakazi 29

Chefe que também é um inovador em sua comunidade, nós aprendemos sobre 

os zimbabweanos que se reúnem para se reunir regularmente em seu 

restaurante. Seu restaurante foi concebido de uma forma semelhante aos de 

volta em casa com um açougue e grill cozinhar na parte de trás, e ele agora 

emprega uma equipe de 15 zimbabweanos e sul-africanos.

“O restaurante está aberto a todas as pessoas, mas zimbabuanos ouviu falar sobre 

isso e usá-lo como um ponto de encontro. As pessoas não têm um lugar para 

conhecer, para que eles se encontram aqui. Qualquer coisa que fizemos em casa, 

podemos fazer aqui [no restaurante]”.

clubes comunitários formaram aqui; por exemplo, um resolve problemas 

financeiros juntos e fornece um outro com financiamento quando um 

membro necessidades. A sociedade funerária também atende aqui 

compartilhando a carga financeira e administrativa para repatriar seus 

entes queridos que já morreram. Godfrey Phiri, que ajudou com este 

estudo, engloba o trabalho de organizações de base em Joanesburgo 

bem. Ele estima que existam mais de 30 iniciativas de direitos humanos 

comunidade sozinho, operando na cidade, e ele construiu relações 

estreitas com muitos deles. Trabalhando em parte sob a Anistia 

Internacional, Godfrey é apaixonado por criar mudanças positivas para os 

refugiados e migrantes, e fornece incentivo para aqueles que encontra. 

Como um indivíduo, experiências e paixão para a mudança pessoais de 

Godfrey significa que ele atua como um catalisador entre esses 

movimentos de base. Entre compromissos com líderes de base Godfrey 

compartilha idéias e contatos, generosamente doando seu tempo e 

atenção para ouvir o que as pessoas têm a dizer. A lição pode ser tomada 

a partir deste tipo de facilitação - ela é construída no respeito e 

compromisso pessoal, e humildemente conecta pessoas afins para 

crescer em suas idéias, não importa quão pequenas elas parecem no 

início.
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Skyline Dallas
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Para os refugiados não são geralmente considerados três soluções duradouras: repatriamento, 

integração local ou reassentamento. Os Estados Unidos (EUA) é conhecido como o maior destino de 

refugiados reinstalados e já recebeu mais de três milhões de refugiados nos últimos quarenta anos. 

Passamos tempo em Dallas, Texas, onde muitos refugiados foram colocados - de uma série de 

países, incluindo o Iraque, Etiópia, Myanmar, Somália, Butão e Burundi.

Muitos refugiados em Dallas são primeiro alojados em uma área ao norte da 

cidade, com o nome Vickery Prado. É também o lar de muitos migrantes e 

famílias pobres. A relação entre os refugiados reinstalados e outras pessoas 

que vivem na área foi por vezes tensa - relatos de bullying na escola e medo 

de deixar suas casas devido a questões de segurança foi relatado por 

refugiados lá. Transporte, linguagem e oportunidades de emprego pouco 

qualificados são alguns dos outros desafios que reassentadas refugiados 

enfrentam. Apesar dos desafios para refugiados reinstalados em encontrar 

emprego e enfrentando a discriminação na cidade, durante a nossa visita 

curta nós também encontrou com refugiados de sucesso que conseguiram 

aproveitar ao máximo as oportunidades que a cidade tinha a oferecer.

cozinhas tradicionais continuaram

Bukri e Daniel são proprietários de um pequeno restaurante etíope em 

Dallas e embarcaram em sua própria jornada de inovação para trazer 

comida tradicional etíope para as vidas ocupadas de outros refugiados e 

moradores da cidade nos EUA. Muitos etíopes vivem em Dallas, então 

restaurantes que fazem comida tradicional etíope, e lojas que vendem 

produtos etíopes, comida e música, são comuns em algumas áreas. No 

entanto Bukri e Daniel teve uma inovação que eles estão começando a 

construir um negócio em torno. Eles teve garrafas de um molho de culinária 

etíope, tradicionalmente utilizado para um prato especial quando os 

convidados visitar as casas da Etiópia e que geralmente requer um mínimo 

de cinco horas para cozinhar. Bukri e Daniel formaram sua nova idéia 

quando um cliente regular para o seu restaurante veio com um pedido 

urgente para comprar o molho do seu restaurante no volume para um 

grande encontro. Eles descobriram uma grande demanda para o molho 

pronto e agora vendê-lo para lojas em todo Dallas e alguns outros estados 

em todo o país. No entanto ampliação dos negócios provou desafiador. 

Daniel frequentou aulas de formação profissional e de financiamento, mas 

ainda está lutando para conseguir o tipo certo de investimento para criar de 

forma independente uma fábrica de seu molho. Não foi apenas na 

comunidade etíope que vimos uma demanda por comida local - uma 

demanda para acessar supermercados e restaurantes para fornecer comida 

tradicional para os refugiados de outras nacionalidades também foi criado. 

Dallas é uma cidade alastrando com uma grande rede de estradas e 

transporte público limitado. Muitos dos refugiados nos conhecemos explicou 

os desafios que enfrentaram quando chegaram em primeiro lugar e não ter 

um carro para chegar

ESTADOS UNIDOS

Um olhar inovação após 

reinstalação

Figura 12: Mapa de Estados Unidos com sites de pesquisa
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por aí. O transporte é um problema generalizado, não só para a condução da 

vida diária, mas também em ser capaz de viajar para o trabalho ou serviços de 

educação de acesso e de saúde

- e também no acesso aos alimentos. Um refugiado birmanês fêmea jovem 

recordou os primeiros meses de seu tempo em Dallas com sua família - 

onde só seria capaz de chegar a um supermercado asiático, vendendo os 

alimentos que estavam acostumados a comer, uma vez por mês, uma vez 

que iria esperar para ser tomada pela única pessoa que

sabia com um veículo. A pessoa que presta passeios informais em seu veículo 

criado um serviço informal para seus amigos e companheiros de refugiados - 

uma demanda impulsionada pelo desejo de continuar normas culinárias. Este 

grande paisagem da cidade também tem dedicado zonas de actividade 

comercial separada das áreas residenciais - mais uma vez, tornando mais difícil 

para aqueles com transporte limitada para acessar lojas, postos de trabalho, e 

outros

Daniel e Bukri com seus 

produtos

largas ruas de Dallas em Vickery Meadow 

onde muitos refugiados 

recém-reassentadas residem

Muitos dos refugiados nos 

conhecemos explicou os 

desafios que enfrentaram 

quando chegaram em primeiro 

lugar e não ter um carro para 

se locomover.
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serviços comerciais. Como uma fonte adicional de alimentos na área 

residencial de Vickery Prado, inovações agrícolas urbanas ocultos foram 

recentemente descoberto por uma iniciativa local explorar hortas 

comunitárias. 30 Encontramos relatos de verticalmente cultivo de alface nas comunitárias. 30 Encontramos relatos de verticalmente cultivo de alface nas comunitárias. 30 Encontramos relatos de verticalmente cultivo de alface nas 

casas de refugiados, que fez a maior parte das pequenas parcelas casa 

urbanos para crescer diante. Em outros lugares nos EUA, organizações 

internacionais também estão apoiando iniciativas jardim urbano. O 

Comitê Internacional de Resgate (IRC) apoia as ideias inovadoras de 

mulheres somalis em San Diego para cultivar em seus espaços urbanos. 

Com a facilitação do IRC as mulheres têm conseguido cultivar uma 

grande parcela não utilizada de terra, e se chamam 'Bahati Mamas' 

significado 'mamas sorte' - uma vez que eles já conexões a crescer e a 

terra restabelecida. 31terra restabelecida. 31

Localização de facilitação

Várias organizações estão fornecendo serviços e apoio aos refugiados 

reinstalados em Vickery Prado. Parte do programa de reassentamento do 

governo fornece refugiados suporte para serviços como a saúde ea procura 

de emprego, mas muitos serviços ainda estão faltando. Como resultado 

métodos de facilitação criativas foram criados por organizações locais e 

nacionais para preencher a lacuna. Devido à vasta zona geográfica que a 

cidade se estende, acesso a serviços e espaço da comunidade é um 

desafio para muitos refugiados recém-reassentadas. Em cidades ao redor 

do mundo, os custos de viagem e tempo de viagem são

barreiras para muitos refugiados para ser capaz de abraçar plenamente as 

oportunidades disponíveis. Em Vickery Meadow no entanto nós nos encontramos 

várias organizações que em vez de fazer refugiados viajam para receber os seus 

serviços, na verdade se localizam no coração da comunidade. Um após o clube da 

escola para as crianças da escola e um adulto centro de aprendizagem de Inglês que 

visitamos ambos fornecem treinamento e espaços comunitários seguros de 

apartamentos alugados nos blocos onde os refugiados vivem. Isto significa que os 

espaços são de fácil acesso e os funcionários que trabalham lá são capazes de 

chegar perto da comunidade e construir bons relacionamentos. A serem 

reassentadas é um sonho para muitos refugiados que vivem no sul global, e os EUA 

é visto como uma terra de oportunidades. inovação aqui de baixo para cima no 

entanto parece muito diferente de muitos locais onde os refugiados são 

primeiramente deslocadas. sistemas mais formalizados e infra-estrutura significa que 

as iniciativas informais são menos comuns, os custos de vida mais elevados e 

limitações de transporte também adicionar novas dimensões para as vidas daqueles 

que são reassentados. Uma semelhança no entanto, é que, em sendo reassentados, 

os refugiados de novo tem que ajustar e adaptar a um novo ambiente - algo que eles 

já demonstraram forte resiliência e criatividade para. Há algum apoio e serviços 

prestados por organizações de reassentamento, mas novamente um foco em 

levantar e apoiar as habilidades e criatividade dos indivíduos existentes é algo que 

está faltando - na veia semelhante ao do resto do sistema humanitário. Uma 

semelhança no entanto, é que, em sendo reassentados, os refugiados de novo tem 

que ajustar e adaptar a um novo ambiente - algo que eles já demonstraram forte 

resiliência e criatividade para. Há algum apoio e serviços prestados por organizações 

de reassentamento, mas novamente um foco em levantar e apoiar as habilidades e 

criatividade dos indivíduos existentes é algo que está faltando - na veia semelhante 

ao do resto do sistema humanitário. Uma semelhança no entanto, é que, em sendo 

reassentados, os refugiados de novo tem que ajustar e adaptar a um novo ambiente - 

algo que eles já demonstraram forte resiliência e criatividade para. Há algum apoio e serviços prestados por organizações de reassentamento, mas novamente um foco em levantar e apoiar as habilidades e criatividade dos indivíduos existentes é algo que está faltando - na veia semelhante ao do resto do sistema humanitário.

Mapa da agricultura urbana em 

Vickery Meadow

30. A iniciativa local Citizen D é a construção do conceito de utilização de espaços comunitários para reforçar estas práticas agrícolas. Um mapa de espaços verdes e iniciativas na área podem ser encontrados online 30. A iniciativa local Citizen D é a construção do conceito de utilização de espaços comunitários para reforçar estas práticas agrícolas. Um mapa de espaços verdes e iniciativas na área podem ser encontrados online 

http://mikeytomkins.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/Screen-Shot-2015-05-20-at-4.01.31- PM.png  31. Consulte o site IRC para vídeo e história http: //www.rescue. org / novas-roots / bahati-mamashttp://mikeytomkins.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/Screen-Shot-2015-05-20-at-4.01.31- PM.png  31. Consulte o site IRC para vídeo e história http: //www.rescue. org / novas-roots / bahati-mamashttp://mikeytomkins.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/Screen-Shot-2015-05-20-at-4.01.31- PM.png  31. Consulte o site IRC para vídeo e história http: //www.rescue. org / novas-roots / bahati-mamas

A serem reassentadas é um 

sonho para muitos refugiados 

que vivem no sul global, e os 

EUA é visto como uma terra de 

oportunidades. Ascendentes 

inovação aqui no entanto 

parece muito diferente de 

muitos locais onde os 

refugiados são primeiramente 

deslocadas.
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Dos cinco estudos de caso compartilhadas neste relatório, vimos uma ampla 

gama de inovação de baixo para cima liderado por refugiados que vivem em 

ambientes muito diferentes ao redor do mundo. Embora a jornada de cada 

indivíduo de inovação está fortemente impulsionado pelas preferências e 

experiências pessoais, existem sete lições que podem ser extraídas no para o 

futuro do trabalho humanitário.

Em primeiro lugar, a inovação de baixo para cima é uma jornada pessoal 

para resolver os problemas, e é formada por ambientes sociais, 

econômicas e políticas de uma pessoa. Cultura e tradição são fortes econômicas e políticas de uma pessoa. Cultura e tradição são fortes 

motivações para a criatividade ea adaptação destes arredores. lacunas de 

mercado criadas pelo movimento de uma população para um novo contexto 

são identificados pelos inovadores que encontrar maneiras de atender as 

demandas.

Em segundo lugar, os inovadores tirar o máximo partido das 

oportunidades urbanas. Em um ambiente urbano aqueles que são capazes oportunidades urbanas. Em um ambiente urbano aqueles que são capazes 

de empurrar-se, assumir riscos e buscar as oportunidades disponíveis são 

capazes de iniciar novos projetos e negócios além da norma. Em ambientes 

urbanos, embora os serviços e infra-estrutura estão frequentemente 

disponíveis, fluxos de informação, custos de viagem, tempo de viagem ea 

discriminação são ainda desafios que os inovadores precisam ser capazes 

de superar.

Terceiros refugiados sociais inovadores, estão apoiando um ao outro 

e criar redes para fomentar a inovação. motivação pessoal para se e criar redes para fomentar a inovação. motivação pessoal para se 

envolver em inovação social parece ter sido muitas vezes a cargo de 

dificuldades pessoais ou reflexão sobre as lutas das pessoas à sua volta. A 

inovação social parece proeminente em ambientes urbanos em 

comparação com contextos rurais ou acampamento. Nos campos e áreas 

rurais, uma maior quantidade de reutilização de materiais, reciclagem e 

inovação de produtos ocorre juntamente com as iniciativas sociais.

Em quarto lugar, sob as circunstâncias corretas, a inovação de refugiados pode 

ser dimensionado para atender às necessidades dos cidadãos. 

Isso ficou claro em várias de nossas entrevistas realizadas com inovadores, 

especialmente em Joanesburgo, onde as necessidades foram inicialmente 

recebida dentro da comunidade do Zimbabwe e serviços posteriores estendido 

para os sul-africanos. Exemplos incluem as escolas de refugiados que também 

oferecidos espaços para sul-africanos pobres,

a empresa de produção musical que veio a reconhecer também 

uma lacuna para artistas sul-Africano para ser capaz de acessar o 

mercado. Em Kampala muitas das inovações sociais também estão 

servindo membros ugandeses. Pode ser considerado que, em um 

ambiente urbano é uma conseqüência surpreendente

- e deve-se reconhecer que a própria inovação dos refugiados 

nestes contextos vai ter um impacto knock-on positivo sobre a 

população de acolhimento.

Em quinto lugar, o financiamento é um obstáculo significativo à inovação. 

Muitas soluções e ideias de base fantásticas lutam para decolagem ou crescer 

devido à falta de financiamento ou o acesso a serviços bancários financeira ou 

empréstimos existente. Muitas vezes há fontes comunitárias informais de 

financiamento e ao capital que existem como um complemento importante para 

os sistemas bancários formais. No entanto, estes não são um substituto para a 

necessidade de superar as duas exclusões regulatórias e de mercado dos 

mercados financeiros.

Sexto, diferentes atores podem facilitar a inovação de baixo para cima 

de maneiras diferentes. Podemos considerar a existência de três de maneiras diferentes. Podemos considerar a existência de três 

diferentes níveis de facilitação, onde pode ser prestado apoio de uma das 

três instituições seguintes: 1) as agências de ajuda internacional, 

2) local e nacional do setor privado e atividades beneficentes e 

religiosas nacionais, e 3) comunitária levou a inovação social e 

movimentos de base. 

Em sétimo lugar, a maneira pela qual a comunidade internacional se 

envolve com a inovação pode ser problemático. 1) Muitas vezes, é claro envolve com a inovação pode ser problemático. 1) Muitas vezes, é claro 

que o processo de inovação que tem ocorrido para obter novos produtos ou 

projetos para refugiados fizeram suposições generalizadas sobre o que os 

problemas realmente são, sem compreensão detalhada das capacidades 

pré-existentes dentro de uma comunidade ou sem adaptação de design 

para contexto. 2) As agências humanitárias muitas vezes têm uma presença 

limitada em contextos urbanos - isso freqüentemente deixa as comunidades 

afetadas para preencher as lacunas na protecção e assistência. 3) É 

necessário mais trabalho para entender melhor como as agências 

internacionais influenciar as capacidades de inovação das comunidades 

afetadas, e como eles podem complementar em vez de minar iniciativas 

locais.

Conclusão

Restam muito poucas 

normas e orientações 

políticas sobre como a 

inovação humanitária 

suporta em vez de excluir 

sistemas existentes, bem 

como as capacidades e 

ideias dos próprios 

refugiados.
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Os inovadores que conhecemos durante este estudo demonstrar que eles 

costumam fazer preencher as lacunas deixadas por humanitárias atores 

internacionais tradicionais. No entanto, continua a haver muito poucas normas 

e orientações políticas sobre como a inovação humanitária suporta em vez de 

excluir sistemas existentes, bem como as capacidades e ideias dos próprios 

refugiados. Muitos inovadores dentro das comunidades afetadas gostaria de 

ver um melhor ambiente permitindo para apoiar as suas próprias ideias

e projetos. Um empresário sírio disse-nos que queria dizer à 

comunidade internacional que “nós queremos ser respeitados e não 

olhou de alta”. A tabela abaixo resume alguns dos elementos 

fundamentais e restrições que vimos para refugee- levou a inovação 

em nossos cinco países do estudo de caso, e poderia ser usado para 

construir um quadro mais rigoroso para entender como bottom-up 

inovação poderia ser facilitado em contextos humanitários.

enablers restrições

Individual

• unidade pessoal e motivação

• competências existentes ou motivação para buscar 

novas habilidades

• Vontade de assumir riscos

• O acesso ao capital financeiro

• competências linguísticas locais

• Redes sociais

• Perda de ativos

• trauma psico-social

• estatuto jurídico precário e temporário

Comunidade

• acesso ao mercado local

• apoio comunitário a partir de outros

• iniciativas lideradas pela comunidade

• Encorajamento e orientação

• insegurança local ou nacional

• A xenofobia ea discriminação

institucional

• Ajuda de agências internacionais e locais

• segurança física fornecido pelo Estado

• Direito ao trabalho

• Direito ao registo de organizações de base 

comunitária

• Acesso a serviços públicos e privados

• A falta de acesso ao financiamento e serviços 

bancários

• A falta de documentação completa

• Discriminação das autoridades

• Falta de direito ao trabalho

• Deportação

A Zimbabwean em Joanesburgo 

cria artesanato para vender no 

mercado
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arte de refugiados no 

acampamento Za'atari
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1) Reconhecer a capacidade das comunidades afectadas 

pela crise apostem na inovação. 

Reconhecendo a inovação existente, incluindo a inovação social, oferece 

oportunidades para soluções mais eficientes e sustentáveis dentro de um 

sistema humanitário limitado recurso cada vez mais. No momento, ainda 

há uma falta de reconhecimento de que as comunidades crise afetou tem 

as habilidades, capacidades e talentos para inovar, e que isso acontece 

todos os dias em situações de crise. Este reconhecimento é fundamental, 

a fim de aumentar o apoio para e para informar financiamento e 

programação por organizações humanitárias.  

2) Entenda as oportunidades e limitações específicas 

à inovação de baixo para cima em cada contexto.

Qualquer resposta humanitária, quer no âmbito da inovação humanitária ou 

não, deve envolver-se em uma avaliação dos constrangimentos e 

oportunidades existentes para a inovação de baixo para cima. Estes irão 

variar de contexto para contexto. Compreender as ideias, habilidades e 

demandas de uma população afectada pela crise depende de organizações 

humanitárias que têm uma capacidade de investigação e aprendizagem que 

é adaptado para reconhecer e compreender a inovação de baixo para cima.

3) Apoiar um ambiente favorável para a inovação por parte 

das comunidades afectadas pela crise. 

A capacidade de inovar é moldada pelo ambiente propício. O acesso 

a uma série de recursos pode contribuir para tal ambiente. Estes 

incluem a internet, telefones celulares, eletricidade, capital, recursos 

naturais, transferência de dinheiro, e um quadro regulamentar que 

permita o direito ao trabalho e se envolver em atividade econômica. 

Os governos e a comunidade internacional pode ajudar a minimizar 

as barreiras à inovação de baixo para cima, considerando como eles 

podem melhor apoiar as instituições que cercam os refugiados e as 

comunidades afetadas.

4) Use abordagens participativas para facilitar e apoiar 

a inovação de refugiados.

Reconhecendo a inovação de baixo para cima não significa a não-interferência 

completa. Mas deve significar que as intervenções apoiar preferências baseadas 

na comunidade e são baseadas em métodos participativos. Facilitação de 

inovação de baixo para cima pode ser fornecido por uma comunidade afectada 

por aqueles em diferentes níveis - pela comunidade internacional, por serviços 

ou governos nacionais, ou por atores locais. No entanto, há também um imenso 

potencial para próprias instituições dos refugiados deve ser melhor reconhecido 

como uma fonte de facilitação para a inovação dentro da comunidade. 

Facilitação por estas instituições podem tomar uma variedade de formas, tais 

como a educação, a transferência de competências e orientação, por exemplo, 

ou de espaços de inovação de base comunitária.

5) Criar um mecanismo de financiamento 

humanitária para apoiar a inovação de baixo para 

cima.

Há uma falta de financiamento humanitário disponível para apoiar iniciativas 

das comunidades afetadas. Financiamento que é canalizado para os parceiros 

“locais” tende a passar por ONGs que podem ter pouca relação representante 

para as comunidades afectadas pela crise. necessidades de financiamento e 

padrões de contabilidade e auditoria precisa ser ajustado para permitir que as 

comunidades afetadas para acessar financiamento de sementes.

recomendações
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