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Ruch Sprawiedliwej Reformy Imigracyjnej (FIRM) jednoczy apel 
o stworzenie humanitarnej polityki imigracyjnej i inkluzywnego 
prawodawstwa, które będą w pełni oddawać wartości demokratyczne 
naszego społeczeństwa wyrosłe z wyjątkowej tradycji brytyjskiej stania 
na straży godności i sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Statut ten jest 
owocem rozmów nie tylko z tymi, których dotknęła niesprawiedliwość 
obecnej polityki, ale także z ich rodzinami i przyjaciółmi, aktywistami, 
politykami, dziennikarzami, pracownikami opieki społecznej, 
ochotnikami, oraz wieloma innymi osobami, którym na sercu leży 
los ludzi wystawionych na skutki coraz bardziej bezdusznej polityki 
obecnego rządu Wielkiej Brytanii. Dyskusje te nie tylko wskazały jasno 
na potrzebę bezzwłocznego podjęcia zbiorowego działania w celu 
wywołania tak bardzo potrzebnej zmiany, ale zarysowały również 
to, jak na drodze skoordynowanej współpracy taką zmianę obecnego 
stanu rzeczy można by osiągnąć. Niniejszy statut Ruchu Sprawiedliwej 
Reformy Imigracyjnej FIRM przedstawia zarówno podstawowe żądania 
jak i najważniejsze zasady, które wspólnoty migrantów, działacze 
społeczni i progresywne organizacje zobowiązują się wypełniać w 
ramach swojej współpracy.
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1. Żądamy Godności:
• Żądamy natychmiastowego powstrzymania dalszego praktykowania polityki 

Wrogiego Otoczenia (polityka Hostile Environment)

• Żądamy zakończenia polityki rozrzucania azylantów i uprawiania doktryny nędzy

• Żądamy wstrzymania wszelkich opłat na rzecz NHS i powrotu do zasady 
równego dostępu dla wszystkich, oraz wstrzymania praktyk udostępniania 
danych przez NHS 

• Żądamy równego dostępu do edukacji, świadczeń społecznych i prawa do pracy 
dla wszystkich migrantów i azylantów 

• Żądamy natychmiastowego wstrzymania organizowanych przez Urząd 
Imigracyjny łapanek, zatrzymań i deportacji

• Żądamy nadania równego statusu wszystkim nieudokumentowanym i 
niedostatecznie udokumentowanym osobom zamieszkującym Zjednoczone 
Królestwo na drodze łatwo dostępnego programu regulującego ich pobyt

• Żądamy ukrócenia wszelkich form niewolnictwa i handlu ludźmi poprzez 
wprowadzenie zaleceń organizacji eksperckich i traktatów międzynarodowych

• Żądamy rzetelnego wprowadzenia praw chroniących pracowników i 
zakończenia dwupoziomowego systemu zatrudniania (tzw. ‘two-tier system     
of employment’), który nieproporcjonalnie dyskryminuje migrantów

• Żądamy przywrócenia praw pracownikom domowym, łącznie z prawem zmiany 
pracodawcy 

• Żądamy szybszych, tańszych i bardziej inkluzywnych metod lokowania i 
jednoczenia rodzin oraz natychmiastowego wycofania ograniczeń wizowych   
dla przyjezdnych partnerów

• Żądamy przywrócenia prawa pozwalającego nabyć obywatelstwo przez 
urodzenie

• Żądamy usunięcia obostrzeń uniemożliwiających niektórym posiadaczom wiz 
dostęp do środków publicznych (polityka NRPF) 

• Żądamy pełnych i równych praw dla wszystkich obywateli Europy oraz 
utrzymania i rozszerzenia zasad swobodnego przemieszczania się

• Żądamy ukrócenia kultury podejrzliwości i wszelkich innych form dyskryminacji 
ze względu na kolor skóry, płeć, religię, orientację płciową, przynależność do 
określonej grupy społecznej, status migracyjny lub kraj pochodzenia
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2. Żądamy sprawiedliwości
W PRAWIE KRAJOWYM: 

• Żądamy gwarantowanego dostępu do darmowych i wysokiej jakości doradztwa 
prawnego oraz reprezentacji w sądach 

• Żądamy gwarantowanego prawa do odwołania się od wyroku i zamknięcia 
apelacji poza krajem (out-of-country appeals)

• Żądamy wszczęcia niezależnego dochodzenia sądowego w celu zbadania 
instytucjonalnych, strukturalnych oraz prawodawczych uchybień poszczególnych 
agend rządowych zajmujących się sprawami imigracji, w szczególności 
instytucjonalnego rasizmu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office)

• Żądamy zadośćuczynienia dla wszystkich ofiar polityki Wrogiego Otoczenia 
(Hostile Environment)

• Żądamy usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających bezpieczne 
przemieszczanie się

• Żądamy uznania statusu imigranta za kategorię chronioną w obrębie Ustawy o 
Równości 2010 (Equalities Act 2010)

     NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: 

• Żądamy, aby rząd brytyjski wycofał się ze wszelkich nielegalnych i 
niesprawiedliwych działań wojennych oraz położył kres praktykom skrajnej 
eksploatacji i opresji firm brytyjskich operujących poza granicami kraju

• Żądamy pełnego wcielenia przez rząd brytyjski postanowień dotyczących praw 
człowieka i prawa humanitarnego, chronionych przez Konwencję Genewską z 
1951 r., oraz inne traktaty międzynarodowe i struktury ONZ (takie jak Agenda 
Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim 
Wschodzie) – które gwarantują prawo do bezpiecznego i godnego życia, prawo do 
otrzymania azylu oraz dają prawo uchodźcom do powrotu do swoich domów

• Żądamy polityki zagranicznej, która nie będzie w żaden sposób wspierać czy 
pomagać opresyjnym, kolonialnym ani zbrodniczym reżimom

• Żądamy od rządu brytyjskiego wprowadzenia sprawiedliwego ustawodawstwa 
migracyjnego i uchodźczego oraz zakończenia delegowania zadań związanych z 
tymi zjawiskami prywatnym firmom for-profit oraz krajom, w których łamane są 
prawa człowieka i których nie obowiązują umowy międzynarodowe

• Żądamy od rządu brytyjskiego stworzenia kryzysowych rozwiązań prawnych 
w odniesieniu do katastrofy klimatycznej i zapewnienia globalnej ochrony 
środowisku naturalnemu oraz, tam gdzie to możliwe, naprawienia wyrządzonych 
szkód i odwrócenia negatywnych procesów
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     SPRAWIEDLIWOŚĆ HISTORYCZNA: 

Żądamy by Wielka Brytania wzięła odpowiedzialność za swoje historyczne działania, 
uznała swoją kolonialną przeszłość i odniosła się do swojej żywej spuścizny poprzez:

• przeprosiny, reparacje i inne formy zadośćuczynienia za przeszłe 
wykorzystywanie i kolonialną przemoc

• publiczne programy edukacyjne opisujące kwestie kolonializmu i ruchów 
antykolonialnych, teraz jak i w przeszłości, które dostarczą umieszczonych 
w odpowiednim kontekście i opartych na dowodach podstaw rozumieniu 
problemów rasizmu i migracji

3. Żądamy otwartości  
• Żądamy opracowania narodowej strategii inkluzji, opartej na potrzebach 

migrantów i ich wspólnot docelowych, oraz zasadach otwartości, solidarności i 
anty-rasizmu. Strategii tej należy zapewnić odpowiednie narzędzia, tak by była 
ona w stanie zagwarantować ustrukturyzowane włączenie wszystkich członków 
społeczeństwa z godnością i szacunkiem

• Żądamy niezależnego nadzoru nad mediami i powołania organu nadzorującego 
zdolnego przeciwdziałać napływowi nieprawdziwych informacji (fake news) 
i mowie nienawiści skierowanych przeciwko migrantom, uchodźcom i 
przedstawicielom mniejszości etnicznych 

• Żądamy rozszerzenia i wydłużenia rządowych programów przesiedleń

4

Wesprzyj FIRM
Zostań sygnatariuszem

https://firmcharter.org.uk/sign-the-charter/#top-menu


5

Statut Ruchu Sprawiedliwej Reformy Imigracyjnej FIRM

4. Żądamy Działanian
Jako sygnatariusze Statutu FIRM, zobowiązujemy się stosować następujące zasady i 
metody pracy:

• Zobowiązujemy się współorganizować i wspierać oddolne działania w sposób 
etyczny, ambitny i skuteczny  

• Zobowiązujemy się, że tworzony przez nas ruch społeczny będzie przewodzony 
i kierowany przez imigranckie społeczności mniejszości etnicznych i ich 
reprezentantów

• Zobowiązujemy się stworzyć wspólnotę inkluzywną, pracującą z jednostkami i 
grupami osób na zasadach równościowych, pozwalającą na budowanie lepszego 
wzajemnego zrozumienia, szacunku i jedności w dążeniu do celu

• Zobowiązujemy się budować sojusze lokalnie, w skali kraju i międzynarodowo, 
we współpracy z organizacjami wspólnot uchodźców i imigrantów, grupami 
antyrasistowskimi i innymi postępowymi organizacjami

• Zobowiązujemy się pracować wspólnie, jako ruch, w celu ustanowienia lokalnych 
grup roboczych i wspólnie tworzonych kampanii społecznych. Zakłada to 
wspólne tworzenie działań, szkolenia i zapewnienie dostępu do zasobów 
lokalnym inicjatywom oddolnym, tak by mogły one odgrywać równorzędną rolę                    
w planowaniu i organizowaniu działań naszego ruchu

• Zobowiązujemy się walczyć ze szkodliwym konkurowaniem o zasoby w tym 
sektorze poprzez wspieranie wspólnotowych i ujednoliconych metod działania, 
dbając jednocześnie o dochowanie wierności zapisom niniejszego statutu
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