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"Մենք . . . ներառում ենք բոլոր դավանանքների, մաշկի գույների և 
ազգությունների մարդկանց և թույլ չենք տալիս ցանկացած 
նախապաշարմունքի կիրառություն միմյանց դեմ …”  

– Վիլյամ Քուես՝ Ծառայողների Միջազգային Միության հիմնադիր և առաջին 

Միջազգային Նախագահ 
 

Ավելի քան հարյուր տարի առաջ, Չիկագոյի այսպես կոչված "հարթ հավաքարարները”՝ 
ներգաղթյալները՝ աֆրիկյան ամերիկացիների հետ համատեղ, համարձակություն ունեցան 

անհնարինը դարձնել հնարավոր՝ հաղթելով Չիկագոյի հարուստ շենքերի սեփականատերերին: Նրանք 

բահերով հավաքում էին ածուխը, մաքրում և հեռացնում էին աղբը քաղաքի հարուստ բնակելի 

շենքերից:  Նրանց կանայք և երեխաները հաճախ աշխատում էին նրանց հետ: Սակայն, նրանց այնքան 

քիչ էին վճարում, որ հավաքարարները ստիպված էին սպասարկել մի քանի շենք՝ իրենց 

ընտանիքներին կերակրելու համար: Վերջապես, նրանց համբերությունը հատեց: Նրանք գործադուլ 

հայտարարեցին՝ արդյունաբերությանը վնասելով, և խիզախությամբ ու հավատով լեցուն այս 

միջոցառումը խթան հանդիսացավ ստեղծելու մի կազմակերպություն, որը հետագայում վերածվեց 

Ծառայողների Միջազգային  Միության ստեղծմանը:  
 

Մեր նվիրումը ներգաղթյալների արդարադատությանը ունի երկար պատմություն: Այն մեր մշակույթի 

մասն է և նկարագրում է մեր կազմակերպության իմաստը:  Պատմության ընթացքում, մենք տեսել ենք, 

թե ինչպես քաղաքական գործիչներն ու գործատուները քավության նոխազ են դարձրել 

ներգաղթյալներին և արտահայտել իրենց ատելությունը՝ մարդկանց բաժանելու նպատակով: Մենք 

տեսել ենք, թե ինչպես են ներգաղթյալները անազնիվ գործատուների զոհ դարձել, նույնիսկ այն 

դեպքում, երբ նրանք պայքարել են աշխատանքային վտանգավոր պայմաններում և վտանգավոր 

փողոցներում: Մենք նկատել ենք նրանց խիզախությունն ու քաջությունը, երբ նրանք, հաղթահարելով 

վախը, պայքարել են արդարության համար:  
 

Պատմության ընթացքում ներգաղթյալների ծանր աշխատանքը նպաստել է մեր երկրների 

զարգացմանը՝ սկսած միջմայրցամաքային երկաթգծի կառուցումից և ավարտած մեր քաղաքների 

կառուցմամբ ու հողի մշակմամբ:  
 

Մեր ապագան այսօր կրկին կախված է ներգաղթյալ աշխատողներից և նրանց քաղաքացի 

երեխաներից: Այսօր, ԱՄՆ-ում ապրում և աշխատում է 11 միլիոն առանց փաստաթղթերի ներգաղթյալ: 

Նրանք հավաքում են բերքը և հիվանդանոցներում հոգ տանում հիվանդների մասին: Նրանք 

աշխատում են մեր տներում՝ խնամելով մեր տարեցներին ու երեխաներին, ինպես նաև դպրոցներում, 

ռեստորաններում, լվացքատներում և խանութներում:  
 

Մեր ներկա ներգաղթման համակարգը խափանված է: Մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ 

միլիոնավոր ընտանիքներ ապրում են՝ արտաքսման արդյունքում իրարից բաժանվելու վախով, որտեղ 

աշխատող մարդիկ խոցելի են անազնիվ գործատուների առջև, որտեղ կառավարությունը հաճախ 

նրանց չի վերաբերում այնպես, ինչպես պահանջում են մեր ազգային արժեքները և, որտեղ իրավական 

կարգավիճակը բաժանում է միլիոնավոր ներգաղթյալներին հանրության առավել լայն շերտերից:   
 

Բարեփոխումը ներգաղթման ոլորտում մեր միության անդամների և նրանց ընտանիքների անձնական 

գործն է: Մեր ներգաղթյալ անդամները աշխարհի տարբեր անկյուններից են՝ Եվրոպայից, Մեքսիկայից, 
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Կենտրոնական և Հարավային Ամերիկայից, Աֆրիկայից և Կարիբյան կղզիներից, ինչպես նաև ամբողջ 

Ասիայից և Խաղաղօվկիանոսյան Կղզիներից:   
 

Ներգաղթումը հանդիսանում է նաև մեր ազգի հրատապ հարցը, քանի որ այն ազդում է մեր կյանքի և 

ապագայի վրա որպես ազգ: Ներգաղթման ոլորտում բարեփոխումն իրականացնելուց հետո, մեր 

տնտեսությունը կզարգանա և բոլոր աշխատողների աշխատավարձերը կբարձրանան, քանի որ 

ներգաղթյալները դուրս կբերվեն ստվերից և ամբողջական մասնակցություն կունենան տնտեսության 

մեջ: Այն մեր երկիրը կդարձնի բարենպաստ վայր ապրելու համար՝ խթանելով հավասարություն, 

արդար բուժօգնություն, օրենքի գերակայություն և ազգային միասնություն:    
 

Քաղաքացիության ստացմանն ուղղված ներգաղթման բարեփոխումը նույնպես կնպաստի առավել լայն 

տնտեսական և ռասայական արդարության ապահովմանը: Ժողովրդագրական փոփոխություններն 

ավելացրել են ներգաղթյալների համայնքների քաղաքական և տնտեսական կարևորության չափը:  

Ակնկալվում է, որ այդ փոփոխություններն կարագանան ապագայում՝ ծանրակշիռ դարձնելով 

աշխատողների իշխանությունը տնտեսական և ռասայական արդարության համար մեր համատեղ 

պայքարում:   
 

Հետևաբար պետք է որոշել, որ 
 

ԾՄՄ-ը կհետևի չորս հիմնական չափանիշներից բաղկացած ռազմավարությանը՝ ստեղծել շարժիչ ուժ 

դաշնային օրենսդրության համար, գրանցել ներգաղթյալներին նպաստող քաղաքական հաղթանակներ 

պետական և տեղական մակարդակներում, ստեղծել իրական սպառնալիք՝ լատինական, աֆրիկյան և 

կարիբյան ընտրազանգվածի աճման պայմաններում և ապահովել հանրային աջակցություն 

բարեփոխման համար 
 

Մենք Դաշնային Օրենսդրության համար կստեղծենք Շարժիչ Ուժ հետևյալ կերպ.  
 

1. Փորձելով ընտրել Հիլարի Քլինտոնի պես չեմպիոնների, ովքեր առաջնահերթություն կտան 

ներգաղթյալների և ռասայական արդարությանը և կընդունեն ներգաղթյալների խելամիտ 

բարեփոխումը:  
 

2. Ապահովելով հանրային ճնշում՝ անկախ քաղաքական կուսակցությունից ընտրված 

առաջնորդներին աջակցելու համար, ովքեր պետք է ընդունեն համապարփակ բարեփոխում 

ներգաղթյալների համար: Մասնավորապես, մենք պետք է ճնշում իրականացնենք 

Հանրապետական Կուսակցությունում՝ ներգաղթյալներին վերաբերող բարեփոխումն 

անցկացնելու համար, առաջ մղելով այն ընտրությունը, որը Հանրապետականները 

հանդիպում են կոշտ և բաժանարար  “պատեր կառուցող” քայլեր կատարելիս, ինչպես 

օրինակ ներգաղթյալների խելամիտ բարեփոխումը, որը հանդիսանում է ուղի դեպի 

քաղաքացիություն, ինչն էլ մեզ կմիավորի որպես ազգ: Որպես այս ռազմավարության մաս, 

մենք պետք է ամրապնդենք կապը նահանգների և կոնգրեսի շրջանների միջև, որտեղ 

ներգաղթյալների ընտրությունը կարող է ազդել արդյունքների վրա: 
 

3. Օգտագործելով մեր իշխանությունը հաղթանակներ տանել՝ բարելավելով ներգաղթյալների և 

նրանց ընտանիքների կյանքն ու աջակցելով բոլոր աշխատողներին: Սա նշանակում է 

ապահովել հավասար բուժօգնություն ներգաղթյալների և նրանց ընտանիքների համար՝ 
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հակադարձելով ներգաղթյալների դեմ ուղղված քայլերին: Ի լրումն ներգաղթյալների 

խելամիտ բարեփոխումն անցկացնելու մեր ընթացիկ պայքարին, ԾՄՄ-ը կշարունակի 

պայքարել՝ ապահովելու հետևյալ դրույթները.  
 

1. Գործադիր օգնություն՝ պաշտպանված կոնգրեսի գրոհներից, որը հիմնովին և 

առավելագույնս կիրականացվի օրենքի սահմաններում,   

2. Ներգաղթի կիրարկում այնպես, որ, արդյունքում աշխատավարձերն ավելացվեն 

կրճատվելու փոխարեն, աշխատանքային պայմանները բարելավվեն և 

համապատասխանեն ամերիկյան առանցքային արժեքներին  

3. Ներգաղթման քաղաքականություն, որը պաշտպանում է ԱՄՆ-ի և ներգաղթյալ 

աշխատողներին, պահում նրանց ընտանիքների միասնությունը, ներառյալ ԼՀԲՏ 

ներգաղթյալների ընտանիքները, և 

4. Ներգաղթյալները, ինչպես մնացած բոլորը, կարող են աջակցություն և ծառայություն 

ստանալ, ինչպես օրինակ մատչելի առողջապահություն, ինչն ապահովում են իրենց 

վճարած հարկերը, որոնք, ի վերջո, նպաստում են բոլորիս շահերին:  
 

Ապահովել իշխանություն Պետական և Տեղական Մակարդակում և Ներգաղթյալներին Նպաստող 

Քաղաքական Հաղթանակներ  
 

4. Ներդրում կատարելով պետական և տեղական օրենսդրական դաշտում, կազմակերպելով 

քաղաքական բանավեճեր ներգաղթյալների համայնքներին նպաստելու նպատակով, 

կանխելով ներգաղթյալների դեմ գործողությունները, օգնել ներգաղթյալներին աջակցող 

առաջնորդներին և տեղական ենթակառուցվածքի հիմնմանը, ստեղծելով շարժիչ ուժ՝ 

դաշնային մակարդակում բարեփոխումն անցկացնելու համար և ներգաղթյալներին 

վերաբերող բարեփոխման շուրջ ծավալել ազգային բանավեճ 
 

Ստեղծել իրական սպառնալիք՝ լատինական, աֆրիկյան և կարիբյան ընտրազանգվածի աճման 

պայմաններում և ապահովել հանրային աջակցություն բարեփոխման համար 
 

5. Ցույց տալ Լատինամերիկացիների և հնդիկների, աֆրիկացիների և կարիբցիների քվեի 

կարևորությունը 2016 թվականի ընտրություններում, ինչպես նաև մատնանշել ընտրողների 

դիմադրությունը ներգաղթյալների դեմ խոսող թեկնածուներին՝ ընդհանուր ընտրության 

ընթացքում:  
 

6. Ընդլայնել Լատինամերիկացիների և հնդիկների, աֆրիկացիների և կարիբցիների քվեն՝ 

ընդգրկելով մեր անդամներին և համախոհներին լայնամասշտաբ քաղաքացիական 

ներգրավման ծրագրում՝ հասանելի դարձնելով չներկայացված ընտրողներին՝ 

երիտասարդություն, օրինական մշտական բնակիչներ, և չգրանցված ընտրողներ, կիրառել 

նորարարություններ տեխնոլոգիաներում և սոցիալական մեդիայում, սերտ կապեր 

հաստատել քաղաքապետարանների, եկեղեցիների, դպրոցական խորհուրդների, 

ուսուցիիչների միությունների և համալսարանների հետ:    
 

7. Ներգրավելով Լատինամերիկացիներին և հնդիկներին, աֆրիկացիներին և կարիբցիներին, 

բազմամյա ընտրողներին՝ ներգաղթյալների, տնտեսական, կլիմայական և ռասայական 

արդարության հարցերի և կանանց հավասարության համար, հաշմանդամ մարդկանց, 
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լեսբիներին, հոմոսեքսուալներին և տրանսգենդերներին՝ քվեարկության հզորությունն 

ավելացնելու համար: 
 

8. Կիրառելով մեր՝ 2016 նախընտրական աշխատանքը լատինամերիկացիների, հնդիկների, 

աֆրիկացիների և կարիբցիների համայնքների հետ՝ iAmerica-ի համար հիմք ստեղծելու 

նպատակով:   
 

9. iAmerica-ն ներդնելով  լատինամերիկացի, հնդիկ, աֆրիկացի և կարիբցի ներգաղթյալների 

կազմակերպությունում՝ կարելի է գրավել, ակտիվացնել և համախմբել համայնքը 

ներգաղթյալների, ռասայական, տնտեսական և կլիմայական արդարության շուրջ:   
 

10. Միավորելով ներգաղթյալների արդարադատության համար մեր պայքարն ու քաղաքական և 

կազմակերպչական մեր աշխատանքը:  
 

 

Ձևավորելով Հանրային Բանավեճ՝ Բարեփոխման Համար Աջակցություն Ստանալու Նպատակով  
 

11. Ներկայացնել ներգաղթումը որպես հայտնի հարց՝ պատմելով ամբողջ աշխարհից մեր 

ներգաղթյալ անդամների պատմությունները, շարժումն ընդլայնելու միջոցով, հիմնավորել 

ներգաղթյալների արդարադատությունը, միտումնավոր և գիտակցաբար հակադարձել 

ընտանիքների բաժանման քաղաքականությանը և բարձրացնել այն աշխատողների 

ձայները, ովքեր պայքարում են ներգաղթյալների արդարադատության համար, խթանել 

դաշնային, պետական և տեղական ընտրական և օրենսդրական բանավեճերն ու 

հաղթանակները, ուշադրությունը հրավիրել այն համայնքների վրա, որտեղ փոփոխվող 

ժողովրդագրությունը և ներգաղթյալների ներգրավվածությունը ընտրություններում ազդում 

են արդյունքի վրա, հակազդել ներգաղթյալների դեմ ուղղված  “մենք ընդդեմ նրանց” 

շրջանակին, և ներկայացնել ներգաղթյալների համար շահավետ պատմություններ ազգային, 

պետական և տեղական մակարդակներում: 
 

12. Կառուցել առավել լայն կոալիցիա, որը կաջակցի ներգաղթյալների արդարդատությանը՝ 

կապակցելով այն Պայքար $15-ի համար, Սևամորթների Կյանքի Խնդիր արդար 

շարժումներին՝ ապահովելով մեծ ուժ այս բոլոր նախաձեռնությունների համար:   


