
Tереза Мeй официално 
започна процеса 

по излизането на 
Великобритания от 
Европейския съюз.

Това повдигна изключително 
важния въпрос за правата 
на гражданите на ЕС, които 
в момента живеят във 
Великобритания, и чийто 
принос за обществото е 
огромен. 

За сега правителството 
отказва да гарантира тези 
права. Те казват, че ще изчакат 
докато се сключи сделка 
включваща британските 
граждани живеещи в Европа. 

Трябва да се сложи край 
на тази дискриминация. 
Ние казваме, че хората не са 
обменни монети. Те са човешки 
същества със собствен живот 
и приятелства и семейства и 
връзки с общността. 

Позицията на 
правителството означава 
ужасна несигурност за 
гражданите на ЕС. Ние 
разчитаме на тях. Например:
• 92 000 работят в сектора на 

социалните грижи – където 
има огромен недостатък на 
персонал;

• 55 000 работят в 
Националната здравна 
служба като сестри и 
доктори;

• 311 000 работят в 
производството; 

• 210 000 работят в 
строителството;

• 146 000 - в образованието.
Правата на всички граждани на 
ЕС, дошли да живеят, работят 
и учат във Великобритания, 
трябва да бъдат гарантирани 
сега - пълни права, безсрочно.

Всичко друго ще означава, 
че най-малко някои хора 
ще бъдат насилствено 
изселени от Великобритания. 
Семейства ще бъдат разделени, 
ценни работници ще бъдат 
загубени и ще има още повече 
ограничения за тези, на които 
им е позволено да останат. 

Вече всички граждани 
на ЕС, кандидатстващи за 
доказателство за пребиваване, 
трябва да докажат, че са 
живели и работили във 
Великобритания за последните 
пет години и трябва да 
предоставят документи за 
всяко излизане от страната 
през този период. 

Според сведения, тези, 
които не са работили трябва 
да покажат, че имат пълна 
здравна застраховка – 
изискване, което до скоро беше 
малко известно.  

Отказът на правителството 
да гарантира правата на 
работниците вече засяга 
ключови услуги. 

Само 96 медицински 
сестри от други европейски 
страни са започнали работа в 
Националната здравна служба 

през декември 2016 г. – спад от 
1304 през юли същата година. 
Това се случва през период, 
в който има 24 000 свободни 
работни места за медицински 
сестри и правителството 
оттегля стипендиите за 
стажанти медицински сестри, 
което влошава ситуацията. 

Действайте сега! Изразете 
вашата солидарност с 
гражданите на ЕС, а ако сте 
гражданин на ЕС участвайте в 
борбата за вашето бъдеще. 

Независимо от това как сте 
гласували на референдума 
за ЕС, Stand Up To Racism 
(Изправете се срещу 
расизма) ви подтиква да се 
присъедините към нашата 
кампания, за да окажем натиск 
върху правителството да дадат 
пълни права на гражданите на 
ЕС сега. 

Присъединете се към 
нас днес и подпишете това 
изявление онлайн:  
http://bit.ly/2nMI68c

Хората не са обменни монети...
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ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС ВЪВ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СЕГА
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