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Місто Портленд використовує нові дослідження для інформування щодо
заходів з протидії COVID-19, які поширюються на мігрантів.
Нове дослідження New American Economy показує, що іммігранти відіграють
вирішальну роль у якості творців і складають 32,9 відсотка власників бізнесу в сфері
готельного бізнесу та 20,9 відсотка власників бізнесу з надання загальних послуг в
Портленді.
Портленд, штат Орегон – Нове дослідження New American Economy (NAE),
опубліковане сьогодні у партнерстві з містом Портленд , пояснює, чому іммігранти є
важливими для уваги служб швидкого реагування міста Портленд, і чому вони особливо
вразливі через прогалини у нашому пакеті федерального соціального забезпечення, а
також мовні бар'єри та підвищені ризики зараження інфекцією внаслідок роботи
безпосередньо з людьми та у сферах життєзабезпечення.
Головні висновки з цієї доповіді такі:
●

●

Іммігранти працюють у сферах життєзабезпечення, виконуючи
життєво важливу роботу, яка підтримує життєдіяльність Портленда та
країни, ця робота наражає їх на більш високий ризик зараження.
Незважаючи на те, що в 2018 році іммігранти складали лише 13,5 відсотка жителів
міста, зараз вони складають понад 21,1 відсотка всіх працівників ресторанів та
продовольчих служб та 20,1 відсотка всіх працівників транспорту та складських
приміщень Портленда.
Іммігранти відіграють важливу роль у Портленді в якості творчих
працівників, але стикаються зі значними економічними проблемами,
що виникають внаслідок припинення економічної діяльності.
Іммігранти становлять 32,9 відсотка власників бізнесу в готельному бізнесі, 20,9
відсотка власників бізнесу в сферах загальних послуг та 16,4 відсотка власників
бізнесу в галузі охорони здоров’я.

●

●

Матеріали про критичні ситуації, які враховують культурні особливості
та написані доступною мовою, користуються попитом. У 2018 році понад
28 відсотків іммігрантів, або 24 510, які проживають у Портленді, досить обмежено
володіли англійською мовою. П'ять основних мов, якими вони розмовляли вдома,
крім англійської, були: Іспанська (32 відсотки), в’єтнамська (21,3 відсотки),
китайська (13,7 відсотки), російська (8,8 відсотки) та українська та споріднені (3,3
відсотки).
Доступ до охорони здоров'я та медичних послуг залишається критично
важливим під час цієї пандемії для всіх мешканців Портленду. У 2018
році 44 1101 мешканців Портленда не мали страхування, понад 28 відсотків іммігранти.

Місто Портленд - це одна з дванадцяти громад , яка отримала дослідження NAE для
інформаційної підтримки заходів реагування на надзвичайні ситуації, що враховують
культурні особливості та забезпечують залучення всіх жителів незалежно від
імміграційного статусу. Індивідуальний звіт про дослідження Портленда висвітлює
демографічні нюанси міграційного населення міста та надає інформаційну підтримку з
метою пропагування, розробки та впровадження інклюзивних місцевих заходів у
надзвичайних ситуаціях.
«Криза COVID-19 продемонструвала, наскільки важливо своєчасно дізнаватися про
комунікаційні особливості кожної культури. Ми бажаємо, щоб кожен Портлендер мав
доступ до інформації з життєзабезпечення та соціальної підтримки», - кажу комісар Клої
Еудалі. Це дослідження New American Economy підтримає наші зусилля щодо
ефективного охоплення іммігрантських громад Портленда та подолання прогалин у
федеральних програмах».
«Іммігранти та біженці Орегону значно сприяють розвитку культури та економіки нашої
держави". Саїд Тук Кео, керівник управління іммігрантів та біженців міста Портленда.
«Дослідження, проведені NAE, допоможуть нам зібрати вагомі аргументи щодо того, як
місто Портленд може продовжувати працювати з цими громадами, надаватиме їм цінні
ресурси та підтримувати їх зростання, особливо під час нашої національної кризи в галузі
охорони здоров'я».
Читайте повний звіт про дослідження тут
Про New American Economy
New American Economy (NAE) - двопартійна організація, яка займається дослідженнями
та пропагуванням, створена з метою навчання, розширення можливостей та підтримки
політиків, впливових та громадян по всій країні, які бачать економічні та соціальні
переваги розумного підходу до імміграційної реформи. NAE створила коаліцію
громадських, ділових та культурних лідерів, які охоплюють політичний спектр і
представляють усі 50 держав. NAE здійснює інтелектуальну імміграційну реформу
чотирма способами: 1) ми здійснюємо потужні дослідження , щоб продемонструвати,
як імміграція впливає на нашу економіку, 2) ми організовуємо чемпіонів на
низовому та впливовому рівнях для створення підтримки імміграції, 3) ми співпрацюємо
з державними та місцевими лідерами , щоб підтримувати політику, яка визнає
цінність, створювану іммігрантами на місцевому рівні, і 4) ми демонструємо внесок

іммігрантів в американську культуру через фільми, їжу, мистецтво, спорт, комедію
тощо.
Щоб дізнатися більше, відвідайте www.newamericaneconomy.org.

