Gainesville Immigrant Neighbor Inclusion Initiative

Sumário Executivo Projeto para a Inclusão de Imigrantes de 2022

E

m 2016, a Comissão da Cidade de Gainesville aprovou uma
resolução para se juntar à Welcoming America. No mesmo ano, a
Junta de Comissários do Condado de Alachua seguiu o exemplo.
Em 2017, a Welcoming America, uma organização nacional que oferece
orientação e recursos para comunidades interessadas em construir
políticas de inclusão relacionadas a imigrantes e refugiados nos
Estados Unidos, estabeleceu um Padrão de Acolhimento (Welcoming
Standard). Este roteiro abrangente contém uma estrutura de sete (7)
categorias para definir lugares verdadeiramente acolhedores para os
vizinhos imigrantes. Em nossa comunidade de Gainesville/Alachua, os
imigrantes representam quase 11% (28.900) da população. De fato,
entre os anos 2015 e 2019, os imigrantes constituíram quase um quarto
do crescimento total da população dentro da cidade e do condado.
A Cidade de Gainesville e o Condado de Alachua reconhecem que
ainda não completaram os pré-requisitos necessários para cumprir
com o Padrão de Acolhimento. Portanto, a intenção do Comitê Gestor
da Iniciativa de Vizinhos Imigrantes de Gainesville é que este projeto
sirva para orientar e oferecer estratégias claras para a criação de
políticas que alcancem a certificação e sejam um modelo sustentável
de inclusão e segurança em Gainesville e no Condado de Alachua nos
próximos anos.
Como reconhecimento às desigualdades históricas e às oportunidades
importantes, a iniciativa para a Inclusão de Vizinhos Imigrantes de
Gainesville (GINI, por suas siglas em inglês) foi lançada em 2021.
Uma dessas oportunidades resultou em uma concessão que a Cidade
de Gainesville recebeu do Gateways for Growth Challenge, uma
oportunidade competitiva criada pela New American Economy e a
Welcoming America com o intuito de que as comunidades locais
de todo o país fortaleçam a inclusão de imigrantes e refugiados.
Gainesville recebeu um dos 19 prêmios, o que permitiu que a
iniciativa GINI recebesse assistência técnica e de pesquisa para nos
ajudar a avançar no processo de nos tornarmos uma comunidade
mais inclusiva. Como parte desta concessão, nossa comunidade foi
encarregada de criar um Plano de Acolhimento com diretrizes para
promover a inclusão e a segurança de nossos vizinhos imigrantes, o
que resultou no Projeto de 2022.
A fim de garantir uma ampla contribuição e um processo focado na
comunidade, foi recrutada uma coalizão diversificada de 60 membros
da comunidade, com diferentes origens e áreas de especialização,
bem como residentes imigrantes, para integrar o Comitê Gestor da
GINI. Os membros do comitê foram divididos em cinco grupos de
trabalho diferentes, cada um focado no resultado estratégico que
melhor se adequasse a seus interesses, experiência e conhecimento,

especificamente Segurança, Inclusão Cívica, Acesso a Idiomas,
Educação e Saúde.
Esses grupos de trabalho se reuniram mensalmente durante nove
meses para discutir, em seus respectivos espaços, estratégias e
recomendações de políticas que a Cidade de Gainesville e o Condado
de Alachua poderiam adotar para se tornarem mais inclusivos em
relação aos imigrantes e refugiados. O Comitê Gestor completo
também se reuniu mensalmente durante um período de 16 meses
para deliberar sobre as diferentes ideias resultantes de cada grupo de
trabalho e discutir como avançar com uma agenda consensual sobre
as estratégias e propostas de políticas mais eficazes. De fato, durante
o trabalho conjunto do Comitê Gestor, desde o outono de 2021, a
iniciativa GINI tem feito grandes avanços para tornar o Condado de
Gainesville/Alachua uma comunidade mais acolhedora, segura e
inclusiva para todos.
A pandemia da COVID-19 demonstrou que as questões colocadas
abaixo são mais urgentes do que nunca e evidenciou as
desigualdades sistêmicas que impediram a muitos de nossos vizinhos
imigrantes de se sentirem incluídos ou de usufruírem de recursos
que deveriam estar igualmente disponíveis para todos que chamam
nossa comunidade de lar.
O seguinte Projeto GINI 2022 foi construído, com orientação de
nossos parceiros da Gateways for Growth, após nove meses de
sessões de escuta com nossos grupos de trabalho, discussões
com o Comitê Gestor e mais de 180 respostas a enquetes feitas a
residentes provenientes de 35 países e 8 regiões. O Projeto GINI
oferece uma visão geral de um plano de ação estratégico com metas
e recomendações para uma comunidade inclusiva e segura para os
imigrantes. As métricas específicas para as recomendações, assim
como as boas práticas e fluxogramas estão disponíveis online na GINI
Blueprint Tool Box: Acreditamos que o plano deve servir como uma
base para políticas futuras vindas da cidade e do condado que visem
apoiar os imigrantes.
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24.4% do crescimento
total da população da
cidade foi atribuído aos
imigrantes*

*Os dados vêm de amostras de 5 anos da American Community Survey de 2014 e 2019 e os números se referem a Gainesville, Flórida

Comunidades Seguras

Resultado I: Aumentar o conhecimento dos imigrantes sobre

seus direitos e responsabilidades legais, melhorando sua capacidade
de responder eficazmente às ameaças à sua segurança

Resultado II: Melhorar a relação entre a polícia local e as
comunidades imigrantes em toda a Cidade de Gainesville e Condado
de Alachua
Resultado III: Melhorar o acesso aos recursos para os
imigrantes sobreviventes do crime

Resultado IV: Garantir a segurança de nossos residentes com
proficiência limitada em inglês

Comunidades Engajadas
Resultado I: Criar cargos dentro da cidade e do condado que

Resultado IV: Aumentar o conhecimento cívico local e

Resultado II: Criar uma seção visível de inclusão de imigrantes
nos sites da cidade e do condado

Resultado V: Aumentar a participação dos imigrantes em
eventos comunitários e fomentar um ambiente de inclusão em
eventos patrocinados pela Cidade, Condado e sistema escolar

desempenhem a função de aumentar o engajamento da comunidade
imigrante e a inclusão cívica

Resultado III: Garantir a inclusão de falantes de inglês com

nacional dos imigrantes, as responsabilidades comunitárias e
abrir um diálogo com os estatutos municipais e distritais

proficiência limitada e suas interações com eventos e serviços
comunitários

Como podemos melhorar a inclusão como uma comunidade?*
Fornecer informação em vários idiomas

26.23%

Eventos multiculturais

15.57%

Abordar questões de racismo, xenofobia e segurança

26.23%

Ouvir e capacitar as vozes dos imigrantes

22.95%

Expandir o acesso a aulas de ESOL e oportunidades de
treinamento profissional

23.77%

Oferecer serviços sociais e jurídico

36.07%
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*Os respondentes podiam escolher mais de uma opção.

Acesso Equitativo
Resultado I: Cumprimento do Título VI da

Lei de Direitos Civis. Os programas que recebem
fundos federais, incluindo escolas públicas, são
necessários para fornecer acesso significativo a
serviços essenciais, benefícios e programas para
falantes de inglês com proficiência limitada.

Resultado II: Estabelecer protocolos de
acesso ao idioma em todos os serviços dentro
da cidade e do condado, com a ajuda de
organizações comunitárias.

Em 2019, as famílias imigrantes ganharam

US$940 milhões*

US$186,8 milhões foram para impostos federais
US$ 57,1 milhões foram para impostos estaduais e municipais
US$696,1 milhões foram deixados em poder de compra
* Resultados do Relatório de Pesquisa da Iniciativa de Inclusão de Imigrantes do Bairro de Gainesville (GINI)

Comunidades Saudáveis
Resultado I: Garantir o acesso a recursos relacionados aos

serviços de saúde para falantes de inglês com proficiência limitada e
vizinhos imigrantes.

Resultado II: Aumentar o acesso à saúde para os vizinhos

imigrantes que têm meios econômicos limitados e/ou não contam
com seguro de saúde.

75%

Resultado III: Reduzir as barreiras linguísticas, de transporte

e de identificação que impedem que os vizinhos imigrantes tenham
acesso à saúde.

Resultado IV: Aumentar o número de eventos relacionados

à saúde para vizinhos imigrantes e falantes de inglês com
proficiência limitada e aumentar sua participação nesses eventos.
su participación en estos eventos

Educação Equitativa

75% dos entrevistados
querem mais
oportunidades de
acesso aos cuidados
de saúde em seu
idioma

*Resultados da Pesquisa de Acolhimento de Imigrantes GINI 2021-22

Resultado II: Aumentar a quantidade de pessoas envolvidas
no Ensino de Inglês para Falantes de Outras Línguas (ESOL, por
suas siglas em inglês), especificamente pessoas que apoiem na
comunicação e entendimento, professores auxiliares, conselheiros,
professores, etc., com o intuito de apoiar as múltiplas necessidades
de uma crescente comunidade de estudantes imigrantes.
Resultado III: Simplificar o processo de matrícula para pais
e filhos imigrantes que entram nas escolas e programas, como
atividades de verão, clubes, etc.

Resultado IV: Promover um ambiente que reconheça e enfrente
as barreiras que experimentam as famílias de imigrantes e treinar os
envolvidos no sistema educacional sobre a melhor forma de apoiar
esses membros da comunidade.

Resultado I: Garantir o acesso equitativo à educação e aos

recursos escolares para os estudantes imigrantes e os alunos com
proficiência limitada em inglês, bem como para as famílias deles.

Próximos Passos

Resultado V: Exigir que o centro de transporte cumpra os
mesmos requisitos de acesso ao idioma e comunicação fluida com as
famílias com proficiência limitada em inglês.
Resultado VI: Apoiar os Programas de Ensino de Inglês para
Adultos.

O Projeto GINI é um documento vivo. O Comitê Gestor já viu a influência
do grupo na melhoria da segurança e nos esforços de inclusão dos
vizinhos imigrantes que estão se enraizando dentro da comunidade.
Como tal, o Comitê Gestor reconhece que, embora esperemos que
algumas recomendações delineadas no Projeto GINI levem tempo para
serem implementadas, muitas são estratégias acionáveis que podem
e devem ser implantadas prontamente pela Cidade de Gainesville,
Condado de Alachua, e nosso conselho escolar. Estes passos servirão
para solidificar o compromisso com a inclusão de imigrantes residentes
e avançar nos esforços da comunidade para se tornar uma cidade mais
acolhedora. Em relação às três entidades governamentais que estão no
coração do projeto, a cidade, o condado e o conselho escolar, pedimos
uma ação rápida em direção a duas recomendações chave:
1. Contratação, treinamento e uso abrangente de serviços
linguísticos por telefone.
2. Contratação de pessoas que apoiem na comunicação e
entendimento com imigrantes, quem trabalharão para guiar
o acesso à língua, institucionalizar práticas e aumentar a
segurança dos imigrantes e as oportunidades de engajamento
cívico entre suas entidades e a comunidade.

Próximos Passos
Até o momento, o pessoal e a liderança da cidade e do condado
têm sido fundamentais para o trabalho da GINI. O Comitê Gestor
da GINI espera que estes atores-chave continuem trabalhando com
imigrantes, seus aliados e organizações comunitárias à medida
que avançamos para a implementação das recomendações do
Projeto. Para este fim, criamos a GINI Toolbox, que é um recurso
que incluirá guias de implementação passo a passo para as etapas
de ação, métricas para o sucesso, recursos essenciais e exemplos
de boas práticas de toda a nação. A cidade e o Comitê Gestor da
GINI continuarão trabalhando juntos para informar a comunidade
sobre nosso progresso através do website da GINI (hospedado pela
Cidade de Gainesville) e das redes sociais, bem como através das
organizações parceiras da GINI que estão trabalhando em conjunto
neste projeto de impacto.

Existem elementos-chave para criar um sentimento de pertencimento
para os imigrantes que estão faltando? Claro que sim. À medida
que o Comitê Gestor continua e cresce, antecipamos uma profunda
discussão sobre empreendedorismo e formação profissional, acesso
a moradias mais econômicas e um centro de acolhida, só para
citar alguns. O Comitê Gestor da GINI servirá como um recurso
inestimável e sustentável de orientação para a cidade, condado,
conselho escolar e agências comunitárias comprometidas com a
adoção de novas práticas visando a inclusão. O Comitê continuará
se reunindo mensalmente para desenvolver nossas metas, garantir
a implementação e continuar nosso trabalho de ativismo. Porque
se tornar uma Comunidade Acolhedora exigirá exatamente isso, um
esforço unido para garantir que todos os que vivem em Gainesville e
no Condado de Alachua sejam bem-vindos e tenham um sentimento
de pertencimento.

Contate-Nos:
GINI@rwhp.org

la Caja de Herramientas GINI:

www.cityofgainesville.org/CityCommission/CommunityInterests/ImmigrantNeighborInclusion.aspx

