SOLUSI KOMPREHENSIF
BAGI ORANG YANG TERDAFTAR DENGAN UNHCR DI INDONESIA
European Union
Humanitarian Aid

Dokumentasi Baru
Sebagai bagian dari proyek dari European Union
Humanitarian Aid, UNHCR bekerja sama dengan staff
tambahan untuk melakukan registrasi, mengeluarkan
dokumentasi, dan melakukan refugee status determination.

Kartu ID baru akan segera dikeluarkan bagi mereka yang
terdaftar dengan UNHCR Indonesia – kartu yang sama akan
dikeluarkan bagi pengungsi dan pencari suaka. Kartu atau
sertifikat yang Anda miliki sekarang tetap berlaku sampai Anda
menerima kartu baru.

Kesempatan Resettlement Sangat Terbatas


Resettlement bukan merupakan hak otomatis
yang tersedia bagi semua pengungsi.
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Terdapat lebih dari 22 juta pengungsi di dunia,
dan negara hanya menerima kurang dari 1% dari
resettlement di tiap tahunnya.
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Lama waktu seorang pengungsi tinggal di
Indonesia tidak menjadi faktor penentu dalam
mengidentifikasi individu yang mendapat
kesempatan resettlement.
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Kesempatan untuk resettlement sangat terbatas,
sehingga kebanyakan pengungsi di Indonesia
tidak akan mendapatkan resettlement.

Jika seorang pencari suaka termasuk dalam
kelompok
rentan
dan
membutuhkan
melakukan refugee
resettlement, UNHCR akan
status determination sebagai prioritas sebelum
pengajuan resettlement.

Siapkan Masa Depan Anda
Dengan kesempatan yang sangat sedikit untuk
resettlement untuk Indonesia, sebaiknya lakukan aktivitasaktivitas yang dapat mengembangkan hidup Anda.



Lakukan olahraga dan aktivitias rekresional positif lainnya.
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Jumlah kesempatan untuk resettlement yang
dialokasikan ke Indonesia ditentukan oleh
negara-negara resettlement – bukan oleh
UNHCR.





Jika Anda memiliki keluarga di negara ketiga,
mereka dapat mencari informasi dari
pemerintah negara tersebut untuk mensponsori
Anda dan keluarga Anda. Kebanyakan negara
memiliki program tersebut dengan syarat yang
berbeda-beda di tiap negara. UNHCR tidak
terlibat dalam proses private sponsorship, tetapi
kami dapat memberikan panduan dalam hal ini.

Dengan kesempatan yang sangat terbatas untuk
resettlement, prioritas diberikan kepada
populasi pengungsi yang paling rentan.
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Hubungi UNHCR untuk informasi terkini
mengenai syarat untuk kembali ke negara asal
dan untuk mendiskusikan pilihan yang tersedia.
Semua kepulangan bersifat suka rela.

Pelajari Bahasa Indonesia untuk membangun hubungan
dengan orang-orang Indonesia yang telah menerima Anda
dalam komunitas mereka.
Ikut berpartisipasi dalam acara budaya Indonesia.
Ambil keuntungan dari kesempatan pendidikan yang ada
bagi Anda dan anak-anak Anda.



Solusi Lainnya
Karena kesempatan resettlement sangat sedikit
di
Indonesia,
pilihan
lainnya
dapat
dipertimbangkan, termasuk kembali ke negara
Anda jika dapat dilakukan dengan aman.

Gunakan bakat dan kemampuan Anda untuk melakukan
kegiatan suka rela untuk mendukung pengungsi lainnya dan
komunitas tempat Anda tinggal.

Daftarkan diri dalam program pelatihan vokasional dan
kursus universitas online.
Kembangkan kemampuan dan pengalaman
program magang dan pelatihan lainnya.



melalui

Selalu menghargai hukum dan adat istiadat Indonesia, dan
ingat bahwa Anda adalah seorang tamu di negara ini.

Hubungi UNHCR untuk informasi lebih lanjut mengenai kesempatan yang tersedia bagi Anda dan keluarga Anda di Indonesia

Dapatkan informasi lebih lanjut di www.unhcr.org/idd

