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Carta Mișcării Echitabile de Reformă a Imigrării (FIRM) unește un apel 
la politici umane de imigrare și incluziune socială, care să reflecte cu 
adevărat valorile democratice ale societății noastre și care se bazează 
pe distinsa tradiție din Marea Britanie, de a susține principiile demnității 
și a dreptății pentru toți oamenii.

Această cartă a apărut ca urmare a conversațiilor cu cei care se 
confruntă cu cele mai dificile aspecte ale politicilor actuale: cu familiile 
și prietenii lor, cu militanți, politicieni, jurnaliști, funcționari, voluntari 
și mulți alții care îi susțin pe toți cei care au fost afectați din cauza 
politicilor de imigrare din Marea Britanie, care au devenit din ce în ce mai 
nepăsătoare și brutale.

Prin aceste discuții, a devenit clar că un efort unit este necesar acum 
pentru a obține schimbarea reală de care avem nevoie, precum și un 
model pentru modul exact de a realiza aceste schimbări printr-o acțiune 
concertată.

Carta FIRM stabilește aceste cerințe fundamentale, precum și principiile 
de bază prin care comunitățile de imigranți, militanții pentru justiție 
socială și organizațiile progresiste vor lucra împreună pentru a realiza 
schimbarea.
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1. Cerem demnitate:
• Cerem ca politicile ostile față de imigranți („hostile environment”) să fie 

oprite imediat

• Cerem încetarea politicii de împrăștiere și sărăcire care afectează 
solicitanții de azil 

• Cerem încetarea tuturor taxelor pentru folosirea Serviciului Național 
de Sănătate (NHS) și revenirea la principiul accesului egal pentru toți, 
precum și oprirea practicilor de a distribui datele colectate de către NHS

• Cerem ca toți imigranții și solicitanții de azil să aibă acces complet și 
egal la educație, ajutor social și dreptul la muncă

• Cerem încetarea imediată a sancționării imigranților, raidurilor, detenției 
și deportărilor

• Cerem un statut egal pentru toate persoanele fără documente și cu 
documente insuficiente care trăiesc în Marea Britanie, implementat 
printr-un program accesibil de regularizare 

• Cerem încetarea tuturor formelor de sclavagism și trafic de persoane 
prin implementarea recomandărilor făcute de organe de specialitate și 
în conformitate cu tratatele internaționale

• Cerem implementarea robustă a legilor care protejează lucrătorii 
și încetarea sistemului de angajare pe „două niveluri” („two-
tier”) - economia bazată pe contracte de scurtă durată („gig 
economy”), externalizarea și munca falsă de liber profesionist - care 
dezavantajează în mod disproporționat imigranții

• Cerem căi mai rapide, mai ieftine și mai inclusive pentru rezidență 
permanentă („settlement”) și reîntregirea familiei și încetarea imediată 
a restricțiilor privind venitul soțului sau soției

• Cerem restabilirea obținerii cetățeniei ca drept prin naștere

• Cerem sfârșitul politicii de tip zero acces la fondurile publice („No 
Recourse to Public Funds”) care afectează anumite tipuri de vize

• Cerem drepturi depline și egale pentru toți cetățenii europeni care 
trăiesc în Marea Britanie, menținerea și dezvoltarea principiilor liberei 
circulații

• Cerem sfârșitul culturii bazate pe neîncredere și încetarea tuturor 
formelor de discriminare apărute pe criterii de rasă, sex, religie, 
orientare sexuală, apartenență la un anumit grup social, statut de 
imigrare sau țară de origine
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2. Cerem dreptate
DREPTATE JURIDICĂ: 

• Cerem acces garantat la consultanță și reprezentare legală gratuită și 
de bună calitate

• Cerem garantarea dreptului de a face apel și încetarea apelurilor 
procesate din afara țării

• Cerem o anchetă judiciară independentă cu privire la eșecurile 
instituționale, structurale și politice ale departamentelor 
guvernamentale care se ocupă de politicile de imigrație, în special 
rasismul instituțional al Ministerului de Interne (Home Office)

• Cerem despăgubiri pentru toate victimele politicilor ostile față de 
imigranți („hostile environment”)

• Cerem înlăturarea obstacolelor din calea trecerii granițelor în siguranță

• Cerem includerea în Actul Egalității (Equalities Act) 2010 a statutului de 
imigrare ca fiind o categorie protejată în lege

     DREPTATE INTERNAȚIONALĂ: 

• Cerem guvernului britanic să nu mai participe în războaie nedrepte 
și ilegale și să oprească practicile de hiper-exploatație și opresie ale 
firmelor britanice de peste granițe

• Cerem ca guvernul britanic să implementeze în totalitate angajamentele 
conform drepturilor omului și dreptului umanitar, în special Convenția 
de la Geneva din 1951 și alte acorduri internaționale care garantează 
dreptul de a trăi în demnitate și siguranță, dreptul de a solicita azil și 
dreptul refugiaților de a se întoarce acasă

• Cerem o politică externă care să nu sprijine sau să ajute regimurile 
opresive, coloniale și beligerante

• Cerem guvernului britanic să pună în aplicare o politică de migrație 
internațională și pentru refugiați, punând capăt practicii de a contracta 
activitățile de control al imigrației companiilor private cu scop lucrativ 
și țărilor cu o reputație precară în ceea ce privește drepturile omului și 
care prezintă o lipsă de responsabilitate

• Cerem guvernului britanic să creeze politici de mediu de urgență care 
să abordeze actuala criză și să asigure protecția mediului natural la 
nivel mondial și, dacă este posibil, să remedieze daunele și să inverseze 
tendințele de deteriorare a mediului
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      DREPTATE ISTORICĂ: 

Cerem ca Marea Britanie să își asume responsabilitatea pentru acțiunile 
sale din trecut, să recunoască istoria colonialismului și să recunoască 
efectele acestor moșteniri prin:

• Scuze, despăgubiri și alte mijloace de compensație pentru infracțiunile 
istorice de exploatare și violență colonială

• Programe de educație publică despre colonialism și mișcările 
anti-coloniale, din trecut și din prezent, care vor oferi o înțelegere 
contextualizată despre rasism și migrație, bazată pe dovezi 

3. Cerem ospitalitate 
• Cerem stabilirea unei strategii naționale de incluziune bazată pe nevoile 

imigranților, comunităților unde aceștia se stabilesc și pe principiile de 
ospitalitate, solidaritate și antirasism. Această strategie va trebui să fie 
îndeajuns finanțată pentru a facilita incluziunea tuturor în societate în 
mod structurat și integral, cu demnitate și respect

• Cerem o supraveghere independentă a mass-mediei, inclusiv un 
organism de reglementare cu capacitatea de a acționa împotriva știrilor 
false („fake news”),  și a discursului de ură față de imigranți, refugiați și 
comunitățile minoritare (BAME)

• Cerem dezvoltarea și extinderea programelor guvernamentale de re-
stabilire („resettlement”)

• Cerem dezvoltarea schemei de vize de tip sponsorizare prin comunitate 
(„Community Sponsorship”), pe lângă schema de relocare oferită de 
guvern
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4. Cerem acțiune
În calitate de semnatari ai Cartei FIRM, ne angajăm să respectăm 
următoarele principii și metode de lucru:

• Contribuim la și facilităm campaniile de jos în sus („bottom-up”), care 
sunt bazate pe principii, sunt ambițioase și au rezultate pozitive

• Asigurăm că mișcarea aceasta este creată, condusă și direcționată de 
membrii comunităților de imigranți, persoane de culoare și minorități 
etnice și organizațiile care îi reprezintă 

• Vom crea o mișcare cuprinzătoare, care lucrează cu indivizi și grupuri 
în mod egal și care să contribuie la o mai bună înțelegere, respect și 
unitate a scopului nostru

• Vom construi alianțe regionale, naționale și internaționale, lucrând cu 
organizații comunitare de imigranți și refugiați, grupuri antirasiste și 
alte forțe progresiste

• Vom lucra împreună ca o mișcare pentru a crea grupuri pentru acțiuni la 
nivel local și inițiative comune pentru campanii. Vom include planificarea 
acțiunilor, formarea și asigurarea accesului la resurse pentru grupurile 
locale de bază, astfel încât acestea să poată dobândi un rol egal în 
campanii și organizare

• Vom lucra să punem capăt concurenței dăunătoare pentru resursele din 
acest sector, prin încurajarea unor moduri de lucru colective și unificate, 
respectând principiile prezentate în acest document
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