Xenofobia: instrumentul
politic al programului
anti-imigrație
Motivele pentru care suntem partenerii britanicilor în construirea unei
societăţi mai bune pentru toţi.
Comunitatea de imigranţi din Marea Britanie, în lunile următoare şi până la alegerile generale din
2015, se va uni pentru a demonstra importanţa şi marea contribuţie pe care imigranţii o reprezintă
pentru societatea acestei ţari.
Acesta este un manifest al câtorva dintre vocile celor şapte milioane de migranţi din Marea Britanie.
În fiecare zi în ultima perioadă, timp de mai multe luni, noi am fost subiectul comentariilor mass
mediei şi politicienilor referitoare la presupusa „problemă” pe care am reprezenta-o în societatea
britanică.
Am vrea să întrebăm dacă aceasta nu este doar o modalitate de a îndeparta discuţia de la
adevăratele dificultăţi din viitorul nostru comun, cauzate de grupurile puternice care conduc
guvernul şi economia, şi de a da vina greşelilor lor pe o populaţie migrantă minoritară care ea însăşi
luptă să supravieţuiască în urma acestor greşeli.
În următoarele 12 luni, până în ziua Alegerilor Generale din Mai 2015, dorim să demonstrăm că
migranţii nu sunt problema, ci sunt o parte din lupta pentru a construi un viitor mai bun pentru noi
toţi.

Cum veţi vedea din materialele de campanie care însoţesc acest manifest Migranţii Contribuie! mult
societăţii şi nu ar trebui să fie priviţi doar ca nişte elemente dintr-o maşinărie a economiei
globalizate care pare a conduce totul în Marea Britanie. Noi contribuim ca fiinţe umane şi încercăm
din răsputeri să avem o viaţă de succes în lumea anilor de început de secol 21.
Vă promitem că veţi auzi vocile noastre în urmatoarele 12 luni, când vom vorbi despre cum se pot
genera mai multe locuri de muncă, pentru a oferi un standard de viaţă decent pentru toţi.
Vom explica cum noi, ca şi voi, dorim locuinţe mai multe şi mai bune pentru toţi, pentru ca toţi să
poată trăi într-o casă sigură, confortabilă şi pe care şi-o pot permite.
Veţi afla cum parinţii migranţi lucrează împreună cu profesori din toată ţara pentru îmbunătăţirea
şcolilor şi pentru a asigura copiilor noştri cel mai bun start în viaţă.
De asemenea, veţi afla mai multe despre puterea constribuţiei noastre la construirea unui Serviciu
Naţional de Sănătate mai bun, în cadrul căruia, deja atât de mulţi migranţi s-au implicat ca medici,
asistenţi medicali, tehnicieni şi angajaţi.
Migranţii Contribuie! pentru că ştim că noi construim o viaţa mai buna şi mai plină pentru toţi.
Ceea ce Migranţii Contribuie! este extraordinar!
Împreună cu calificările şi talentele noastre individuale, noi aducem în viaţa britanică culturile
noastre, muzica, dansul, poveştiile noastre de viaţă, poezia noastră, pictura si fotografia, înţelegerea
religiilor şi filozofiilor noastre, iubirea noastră pentru fotbal, cricket, şi bucuria de a fi capabili să
alergăm la fel de repede sau de departe ca oricine din lume.
La sfârşitul celor 12 luni veţi şti că ceea ce Migranţii Contribuie! este extraordinar!
Suntem siguri că voi, ca şi noi, sunteţi bucuroşi să trăiţi într-o Mare Britanie unde contribuţia noastră
este în beneficiul nostru, al tuturor!
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