Ксенофобията: политическият
инструмент на анти
имиграционна програма
Защо ние сме партньорите на гражданите на Великобритания в усилията
им за изграждане на по-добро общество за всички
През следващият месец, и до изборите през 2015 година, емигрантската общност във
Великобритания, ще се обедини за да демонстрира важността и големият принос към
обществото за, което емигрантите допринасят изключително много.
Това е Манифест на седем милионната мигрантска общност вьв Великобритания.
Всеки ден, в продьлжение на месеци, ние бяхме предмет на коментари на политиците, както и
на медиите, и бяхме разглеждани като “проблем”, който ние сме сьздали вьв Великобритания.
Ние бихме искали да попитаме : Не е ли това просто начин да се отклони дискусията от
реалните предизвикателства за нашето общо бьдеще, причинени от влиятелни групи, които
контролират правителства и икономиката на Великобритания? Обвинявайки за техните грешки
и несполуки, мигрантските общности, които се борят да оцеляват и живеят с последствията от
техните грешки?
През следващите 12 месеца до Май, 2015, когато ще се проведат изборите вьв
Великобритания, ние вьзнамеряваме да докажем, че мигрантите не са проблем, а точно
обратното – те са част от битката за изграждане на по-добро бьдеще за всички.

Както ще видите от печатните материали, които сьпровождат този Манифест, Мигрантите
допринасят! много кьм обществото, и те не бива да бьдат виждани като малко колелце от
глобализираната икономика от, която Великобритания е част. Ние допринасяме кьм
обществото вьв Великобритания, както всички останали живеещи в тази страна.
Ние обещаваме, че Вие ще чувате за нас през следващите 12 месеца, когато ние ще
дискутираме темата за това как да сьздадем повече работни места, което от своя страна ще
осигури приличен стандарт на живот за всеки.
Ние ще обясним как, точно като Вас, искаме повече, по-добри и по-достьпни жилища за
всички, така, че всеки да има вьзможност да живее в комфортен и достьпен като цена дом.
Вие ще разберете как родителите на мигрантите работят с учителите в цялата страна, за да
подобрят образователната система за всички наши деца, и да сме сигурни, че те ще имат
добьр старт в живота.
Вие сьщо така ще разберете за усилията ни за изграждане на по-добра Национална Здравна
Система в, която много мигранти работят като доктори, сестри, техници и помощен персонал.
Мигрантите допринасят! Защото ние знаем, ние изграждаме по-добьр и пьлноценен живот за
всички нас.
Какво Мигрантите допринасят! е изключително!
Освен талантите ни и уменията ни, ние сьщо така се вписваме с нашата култура в обществото
вьв Великобритания с музиката, танците, поезията, живопис и фотография, нашата религия и
философия, нашата любов кьм футбола, крикет и удоволствието да имаме вьзможността да
бягаме и скачаме като всеки един в света.
В края на следващите 12 месеца, Вие ще знаете, че каквото Мигрантите допринасят! е
изключително!
Ние сме сигурни, че Вие като нас, сте щастливи да живеете вьв Великобритания, кьдето това с,
което допринасяме кьм обществото, служи за доброто на всички нас!!
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