Ksenofobia: narzędzie
polityczne programu
anty-imigracyjnego
Dlaczego, wraz z Brytyjczykami tworzemy lepszą przyszłość dla nas
wszystkich.
Społeczność imigrantów w Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych miesięcy, aż do wyborów
parlamentarnych w 2015 roku, połączy się aby wspólnie zademonstrować jak wielki i znaczący jest
wkład imigrantów dla społeczenstwa tego kraju.
Przedstawiamy manifest reprezentujący niektóre z głosów 7-milionowego społeczenstwa migrantów
w Wielkiej Brytanii.
Od wielu miesięcy słyszymy w mediach i od polityków o 'problemie' jakim ponoć jesteśmy dla
społeczenstwa brytyjskiego.
Pytamy czy nie był to sposób na uchylenie się od dyskusji na temat rzeczywistych przeszkód w
budowie naszej wspólnej przyszłości, stwarzanych przez potężne grupy, które kierują naszym rządem
i naszą gospodarką a winą za swoje błędy obarczają migrantów, którzy sami borykają się z
konsekwencjami tych błędow?
W ciągu 11 miesięcy jakie zostały do Wyborów Parlamentarnych w maju 2015 roku, udowodnimy ,ze
migranci nie są 'problemem' lecz wręcz przeciwnie, biorą aktywny udział w budowie lepszej
przyszłości dla nas wszystkich.

Jak pokażemy w zebranych przez nas materiałach, migranci wnoszą pozytywny wkład do
społeczenstwa i nie powinni być traktowani jako pionki w globalnej gospodarce, która wydaje się
kierować wszystkim w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy ludzmi, którzy wraz z innymi robią wszystko aby
zbudować lepsze życie w świecie początku 21-go wieku.
Obiecujemy, że w nadchodzących miesiącach usłyszycie od nas więcej na temat zwiększenia miejsc
pracy, które umozliwiają przyzwoity poziom życia dla wszystkich.
Wyjaśnimy, iż podobnie jak wy, pragniemy lepszego budownictwa mieszkaniowego aby każdy był w
stanie mieszkać w bezpiecznym, wygodnym i dostępnym cenowo domu.
Pokażemy jak rodzice -migranci współpracują z nauczycielami w całym kraju starając się poprawić
poziom nauki i zapewnić im lepszy start w życiu.
Pokażemy również wasz ogromny wkład w służbę zdrowia, gdzie migranci pracują jako lekarze,
pielęgniarki, służby techniczne i pomocnicze.
Migranci wnoszą pozytywny wkład do gospodarki gdyż budują lepsze życie dla nas wszystkich.
Wkład wnoszony przez migrantów jest niesamowity! I pokażemy to w ciągu następnych 12 miesięcy!
Oprócz indywidualnej wiedzy i umiejętności, wnosimy również naszą kulturę w życie społeczenstwa;
naszą muzykę, nasz taniec, historię, poezje, malarstwo i foografię, wgłąd w naszą religię i filozofię,
nasze umiłownie futbolu, krykieta i naszą radość życia.
Jesteśmy przekonani iż, podobnie jak my, będziecie zadowolenie iż mieszkacie w Wielkiej Brytanii
gdzie wspólnie pracujemy dla wspólnej korzyści.!
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