#MigrantsContribute!
Porque nós somos parceiros do povo
Britânico na construção de uma
sociedade melhor para todos.
Este é um manifesto de algumas vozes dentre as de sete milhões da comunidade de
imigrantes na Grã Bretanha.
Por vários meses temos sido alvo de comentários diários veículados na mídia e também dos
políticos sobre o suposto “problema” que representamos para a sociedade britânica.
Nós questionamos se isto não é somente uma maneira de desviar a discussão sobre os
verdadeiros desafios para nosso futuro em comum, utilizada por poderosos grupos que
lideram o governo e a economia, atribuindo suas falhas a uma minoria de imigrantes que se
esforçam para sobreviver, e tem que enfrentar as consequências dos erros deles.
Durante os próximos 12 meses, ao se aproximar o dia das eleições gerais em maio de 2015,
nós estaremos afirmando que os imigrantes não são o problema, mas aliados da sociedade
na batalha para contruir um futuro melhor para todos.
Como vocês verão através do material de campanha que acompanha este manifesto “Os
Imigrantes Contribuem” mostra que os imigrantes contribuem muito para a sociedade e não
devem ser vistos apenas como engrenagens numa economia globalisada que parece
comandar tudo na Grã-Bretanha. Nós contribuímos como seres humanos com direitos
próprios e lutamos arduamente pelo sucesso nesse ínicio do século 21.
Nós prometemos que vocês ouvirão nossas vozes nos próximos 12 meses e falaremos sobre
como mais empregos podem ser gerados para oferecer um padrão decente de vida para
todos.
Nós iremos explicar como, assim como você, nós queremos mais e melhores moradias para
todos, para que todos possam viver em um ambiente seguro, acessível e confortável.

Vocês irão descobrir como os país de imigrantes estão trabalhando com todos os
professores por todo o país, para aprimorar escolas para nossas crianças e garantir que elas
tenham o melhor começo de vida possível.
E vocês irão ouvir mais sobre a força da nossa contribuição para construir um melhor
Serviço Nacional de Saúde – NHS, ao qual tantos migrantes tem se dedicado, como médicos,
enfermeiros, técnicos e pessoal de apoio.
“Os Imigrantes Contribuem!” porque nós sabemos que estamos construindo para uma
melhor e mais completa vida para todos.
O quê “Os Imigrantes Contribuem!” é surpreendente!
Assim como as habilidades e talentos que nós trazemos individualmente, nós também
introduzimos nossa cultura na vida britânica como nossa música, nossa dança, a história de
nossas vidas, nossa poesia, nossas pinturas e fotografias, as percepções a partir de nossas
religiões e filosofias, nosso amor pelo futebol, cricket e a alegria de poder correr mais rápido
e saltar mais longe que qualquer um no mundo.
Ao fim dos próximos 12 meses vocês aprenderão como é surpreendente o quê e como “Os
Imigrantes Contribuem!”
Nós estamos certos de que vocês, como nós, são felizes por viver na Grã-Bretanham, onde
nossa contribuição é para o benefício de todos nós!

Email: migrantscontribute@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/MigrantContribu
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Migrants-contribute/622861691144185

