األصدقاء األعزاء،
كما تعلمون ،نشرت الحكومة في  24مارس خطة إلصالح نظام الهجرة واللجوء .لدينا حتى  6مايو
للرد على هذه الخطة .ستتخذ الحكومة بعد ذلك الخطوات النهائية لتنفيذ الخطة .ال نعرف كم من الوقت
سيستغرق لكن بعض األجزاء سيتم تنفيذها قبل األجزاء األخرى.
يساور اسيلم ويلكم القلق من أن هذه الخطة ستجعل من الصعب على طالبي اللجوء القدوم في المستقبل
 ،وكذلك يصعب عليهم البقاء  ،على خالف إعادة التوطين الرسمية مثل خطة إعادة توطين األشخاص
السوريين االكثر عرضة للخطر ) (SVPRSوالتي انتهت للتو .نحن نعمل على تحدى خطة الحكومة
ضا.
الجديدة ونحثك على القيام بذلك أي ً
تتكون الخطة من أكثر من  50صفحة وال يمكننا تلخيصها كلها هنا .من بين األجزاء التي تثير قلقنا ،
نية الحكومة في :
-

.معاملة األشخاص الذين ال يصلون من خالل برامج إعادة التوطين الرسمية على أنهم "غير
قانونيين
بقدر اإلمكان  ،سيتم إعادة الوافدين "غير الشرعيين" إلى البلدان التي مروا من خاللها في
طريقهم إلى المملكة المتحدة أو إلى دول أخرى "آمنة" (الحظ أنه ال يمكنهم القيام بذلك إال إذا
وافقت هذه الدول على قبولهم  ،وفي الوقت الحالي ال احد اعرب عن ذلك).
تشديد تعريف "الخوف المبرر من االضطهاد" الذي هو االختبار األساسي لمن يُسمح له بالبقاء
إسكان جميع الوافدين غير الشرعيين في مساكن جديدة لم يتم بناؤها بعد.
الحد من المزايا وحقوق االستئناف للوافدين "غير الشرعيين"  ،ومنحهم فقط إذنًا مؤقتًا للبقاء ،
والتي سيتم مراجعتها بانتظام  ،والتقليل من حقهم في لم شملهم مع أفراد عائالتهم.
زيادة عدد وسرعة عمليات الترحيل

إذا تمت الموافقة على هذه السياسات  ،فسيتم تطبيقها على جميع الوافدين الجدد الذين يطلبون اللجوء ،
على خالف األشخاص القادمين في برامج إعادة التوطين .لن تؤثر هذه التغييرات على األشخاص الذين
لديهم وضع لجوء منقبل .لكننا ال نعرف فيما إذا كان سيتم تطبيقها على األشخاص الموجودين هنا
بالفعل الذين ال تزال قضاياهم قيد النظر أو كيف سيتم تطبيقها .لن يحدث شيء في األشهر القليلة المقبلة
ونتوقع بعد ذلك أن تنشر الحكومة خط ً
طا أكثر تفصيالًز
نحن في اسيلم ويلكم  ،نعلم أن العديد من الالجئين الفارين من األذى أو االضطهاد ليس لديهم خيار سوى
السفر بمفردهم ودخول المملكة المتحدة بما يسمى بالوسائل "غير القانونية" .نحن نرفض نظام المستويين
لألشخاص الذين يعاملون على أنهم قانونيون وغير قانونيين .نعتزم العمل مع العمالء والداعمين
والمنظمات األخرى لتحدي هذه الخطط.

إذا كنت تستطيع القراءة باللغة اإلنجليزية  ،يمكنك االطالع على الخطة الكاملة هنا
(https://www.gov.uk/government/consultations/new-plan-for immigration).يتضمن هذا راب ً
طا إلى االستشارات حيث يمكن للجميع إبداء آرائهم
ضا أن نكون قادرين على نشر آرائك وقصصك حتى يمكن سماع صوتك وصوت الالجئين .إذا
نريد أي ً
كنت تريد أن تكون جز ًءا من هذا  ،فيرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على
 calling@asylum-welcome.orgأو التحدث إلى جهة االتصال الخاصة التي تقدم لك المساعدة
في اسيلم ويلكم.
نخطط لعقد عدد من االجتماعات عبر زووم بلغات مختلفة لشرح المقترحات واالستماع إلى آرائك
ومعرفة كيف يمكننا العمل معًا .سيكون هذا يوم الثالثاء  20أبريل .برجاء إرسال بريدك اإللكتروني
إلى  advocacy@asylum-welcome.orgأو االتصال على الرقم 722082 01865
للحصول على التفاصيل
إذا كانت لديك استفسارات محددة أو للحصول على مزيد من المعلومات  ،عبر التواصل باحد افراد
الفريق  ،أرسل بريدًا إلكترونيًا على العنوان التالي  advocacy@asylum-welcome.org :أو
تصفح موقعنا على اإلنترنت.
وأخيرا ،من فضلك ال يشعروا بالذعر .لن يحدث شيء على الفور  ،وال نعرف كيف ستؤثر القواعد على
األشخاص الموجودين هنا بالفعل والذين تتم معالجه قضاياهم الحالية

تضامنا
فريق اسيلم ويلكم

