دوستان عزیز،
ی
ر
.
همانطور که یم دانید  ،در  24مارس دولت طریح را برای اصالح سیستم مهاجرت و پناهندگ منتش کرد ما تا  6مه فرصت داریم
نهای کردن آن پیش خواهد رفت .ما نیم دانیم این پروسه چقدر طول بکشد.
تا به این طرح پاسخ دهیم .سپس دولت برای اجرای ی
علیغم آن ،بخشهای از این طرح پیش از دیگر قسمتها اما ی
بعض از قسمت ها قبل از قسمت های دیگر اتفاق یم افتد.
ر
ی
 Asylum Welcomeاز آنجا که این برنامه دولت ،در آینده ورود و ماندن پناهجويان را در دشوارتر ییم كند ،به جز پروژهای
رسیم همانندبرنامه اسکان مجدد افراد سوری كه در پناه  SVPRSپذيرفته شده اند .ما اين برنامه جديد دولت را به چالش ییم
كشيم و شما را هم به اين كار تشويق ییم كنيم.
ر
بخشهای که باعث نگر یای ما یم
نیم توانيم همه انرا در اينجا خالصه كنيم .از جمله
ی
اين برنامه بيشی از  ٥٠صفحه ییم باشد و ما ی
شود ،موارد زير میباشند:
-

-

افرادهاي که از طریق برنامه های رسیم وارد نشوند " ،غی ی
قانوی" محسوب ییم شوند ،
ر
کسای که "غی ی
ی
.
قانوی" وارد شوند به كشور هاي "امن" برگشت داده شوند اين كشور ها ییم تواند
در صورت امکان
ر
كشور هاي باشد كه از طريق آن به انگليس يا ساير كشور هاي "امن" راه پيدا كرده اند (توجه ،آنها تنها ی
زمای میتوانند
ً
یم پذيرد)
اینکار را انجام دهند که آن کشورها بازگرداندن آنها به آنجا را تقبل کنند ،فعال هيچ كشوری ت ی
ی
سخت تر ر ی
کسای است که مجاز به ماندن گردند.
گرفت تعريف " دالیل مستدل آزار و اذیت” كه آزمایش اسایس برای
ی
ی
قانوی" در اماکن كه هنوز ساخته نشده اند.
"غی
اسکان دادن افراد ر
ی
ً
ی
ی
گید ،و
"غیقانوی" ،اعطاء حق ماندن موقت كه مرتبا مورد بازبین قرار یم ر
کاهش حقوق و تجدیدنظر در مورد ورود ر
ری
پیوست اعضای خانواده به فرد را کاهش یم دهد.
حق
ی
قانوی"
"غی
افزایش تعداد و رسعت اخراج افرادهاي ر
ی

ی
ی
واردای که پناهندگ یم
غی از افرادی که از طریق  SVPRSمراجعه یم کنند  ،برای همه تازه
اگر این سیاست ها اجرا شوند  ،به ر
ی
ً
تآثی اين
گیند اعمال یم شود .براي
تأثيي نخواهد داشت .ما در مورد چگونگ ر
كسان كه قبال جواب مثبت گرفته اند هيچ ر
ر
ي
سياست هاي جديد براي افرادی که قبل از اجرای آن اینجا بوده اند و پرونده های آنها هنوز در دست برریس است چندان
ر
اتفاق نخواهد افتاد و پس از آن انتظار داریم که دولت برنامه های دقیق تری را ر
منتش کند.
نمیدانیم .یط چند ماه آینده هیچ
ی
پناهجویای که از ترس اذیت ،آزار و آسیب دیدن فرار میکنند ،چاره اي جز
ما در  Asylum Welcomeییم دانيم که بسیاری از
قانوی و غی ی
ی
قانوی با آنها رفتار یم
تنها سفر کردن و ورود به انگليس ندارند .ما وجود دو طبقه در سیستم برای افراد که به عنوان
ر
شوند را رد یم کنیم .ما قصد داریم برای به چالش کشیدن اين برنامه ها با ر
مشییان ،حامیان و سازمان های دیگر همکاری نماييم.
اگر یم توانید انگلییس بخوانید یم توانید برنامه کامل را در اینجا ببینید:
.
( )https://www.gov.uk/government/consultations/new-plan-for-immigrationاین شامل لينك به مشاوره
است که در آن همه افراد یم توانند نظرات خود را ارائه دهند.
همچنت یم خواهیم بتوانیم دیدگاه ها و داستان های شما را ر
ری
منتش کنیم تا شما و صدای پناهندگان شنیده شود.اگر یم خواهید
ما
ً
ر
بخیس از این کار باشید  ،لطفا از طریق آدرس  advocacy@asylum-welcome.orgبه ما ایمیل بزنید و يا از طريق تلفن به
تماس شويد.
ی
ما قصد داریم چندین جلسه به زبانهای مختلف برای توضیح پیشنهادات ،شنیدن نظرات شما و دیدن چگونگ همکاری با یکدیگر
ً
ر
بیشی به آدرس
برگزار کنیم .اینها سه شنبه  20آوریل ساعت  5بعد از ظهر خواهد بود .لطفا برای جزئیات
خاص
بگیید .اگر سوال هاي
 advocacy@asylum-welcome.orgایمیل بزنید یا با شماره تلفن  01865722082تماس ر
ی
داري هم ميتوانيد از طريق ايميل و يا تلفن به تماس شويد.
ً
ری
قوانت بر افرادی که هم اکنون در
غی منتظره ای رخ نخواهد داد و ما هنوز نیم دانیم که
در پایان  ،لطفا نگران نباشید .هیچ اتفاق
ر ی
اینجا هستند و پرونده های آنها در حال رسیدگ است چگونه تآ رثی خواهد گذاشت.
ی
همبستگ،
با تشكر و
ی
Asylum Welcome

