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Orașul Portland folosește noi cercetări pentru a informa despre măsuri de ajutor
legate de COVID-19, care să includă imigranții
Noile cercetări ale New American Economy indică faptul că imigranții joacă un rol esențial în
ceea ce privește crearea locurilor de muncă, reprezentând până la 32,9 procente din
antreprenorii din domeniul ospitalității și 20,9 procente din antreprenorii din domeniul
serviciilor generale din Portland.
Portland, OR – Noile cercetări ale New American Economy (NAE), prezentate astăzi în
parteneriat cu orașul Portland, subliniază modul în care imigranții sunt esențiali pentru
eforturile făcute de Portland de a răspunde rapid în situații de criză, fiind deosebit de vulnerabili
din cauza omisiunilor din pachetul federal de ajutorare, a barierelor lingvistice și a riscului
crescut de infectare asociat cu domeniile esențiale de lucru și cu prima linie.
Principalele constatări ale acestui raport includ:
●

●

●

Imigranții lucrează în domenii esențiale și îndeplinesc roluri vitale care
asigură funcționarea orașului Portland și a țării, însă îi expune unui risc
mare de infectare. În ciuda faptului că reprezintau doar 13,5 procente din locuitorii
orașului în 2018, peste 21,1 procente dintre angajații restaurantelor și ale magazinelor de
servicii alimentare și 20,1 procente dintre angajații din domeniul transportului și al
depozitării din Portland sunt imigranți.
Imigranții din Portland au un rol important ca angajatori, însă se confruntă
cu provocări economice considerabile care provin din blocajul economic.
32,9 procente dintre antreprenorii din domeniul ospitalității, 20,9 procente dintre
antreprenorii din domeniul serviciilor generale și 16,4 procente dintre antreprenorii din
domeniul asistenței medicale sunt imigranți.
Este nevoie de materiale de urgență accesibile lingvistic și care să țină cont
de sensibilitatea culturală. În 2018, peste 28 de procente dintre imigranți, respectiv
un număr de 24.510 persoane care locuiau în Portland, aveau cunoștințe limitate de
limbă engleză. Primele cinci limbi vorbite acasă, cu excepția limbii engleze, erau:

●

spaniolă (32 procente), vietnameză (21,3 procente), chineză (13,7 procente), rusă (8,8
procente) și ucrainiană și conexe (3,3 procente).
Accesul la asistența și serviciile medicale rămâne esențial pentru toți
locuitorii din Portland pe durata acestei pandemii. În 2018, 44.101 de locuitori
din Portland nu aveau asigurare, iar dintre aceste 28 de procente erau imigranți.

Orașul Portland reprezintă una dintre cele douăsprezece comunități care a primit cercetarea
NAE pentru a informa despre măsurile de răspuns în situațiile de urgență, care țin cont de
sensibilitatea culturală și care asigură includerea tuturor locuitorilor, indiferent de statutul de
imigrație. Raportul de cercetare personalizat al orașului Portland subliniază nuanțele
demografice ale populației imigrante din oraș și va informa despre sprijinul, dezvoltarea și
implementarea răspunsurilor locale incluzive în caz de urgență.
„Criza provocată de COVID-19 ne-a demonstrat importanța vitală a comunicației transmise la
timp, ținând cont de specificul cultural - fiecare locuitor al orașului Portland trebuie să aibă
acces la informații care salvează viața și la asistență socială”, a declarat Comisarul Chloe Eudaly.
„Această cercetare realizată de New American Economy ne va sprijini eforturile de a ajunge
eficient în comunitățile orașului Portland, pentru a soluționa omisiunile din programele
federale.”
„Populația de imigranți și refugiați din Portland contribuie semnificativ la cultura și economia
statului nostru”, a declarat Touk Keo, supervizorul responsabil pentru imigranți și refugiați din
orașul Portland. „Cercetarea furnizată de NAE ne ajută să construim un caz solid legat de
maniera în care orașul Portland poate continua să lucreze împreună cu aceste comunități,
asigurându-le resurse valoroase și susținându-le creșterea, în special în perioada crizei sanitare
naționale.”
Citiți aici întregul raport de cercetare
Despre New American Economy
New American Economy (NAE) este o organizație de cercetare și susținere bipartită, fondată în
scopul formării, acreditării și susținerii decidenților, a persoanelor cu influență și a cetățenilor
din întreaga țară, care văd beneficiile economice și sociale ale unei abordări inteligente a
reformei imigrației. NAE a creat o coaliție de lideri civici, de afaceri și culturali, care sunt
deschiși spectrului politic și reprezintă toate cele 50 de state. NAE pledează pentru reforma
inteligentă a imigrației prin patru modalități: 1) folosim cercetările aprofundate pentru a
demonstra modul în care imigrația își pune amprenta asupra economiei noastre, 2) ne
ocupăm de campionii din mijlocul maselor și de la nivelul persoanelor cu influență, pentru a
construi un sistem de sprijin pentru imigrație, 3) încheiem parteneriate cu lideri de stat și
locali pentru a susține politicile care recunosc valoarea pe care o aduc imigranții la nivel local și
4) demonstrăm contribuțiile imigranților la cultura americană în domeniul
cinematografic, culinar, artistic, sportiv, al comediei, etc.
Pentru detalii suplimentare, vizitați www.newamericaneconomy.org.

