
Η  Tερέζα Μέι ξεκίνησε 
επίσημα τη διαδικασία 

εξόδου της Βρετανίας από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό έθεσε το κρίσιμο ζήτημα 
των δικαιωμάτων των πολιτών 
της Ε.Ε. που ζουν στη Βρετανία 
στο παρόν και που έχουν μια 
τεράστια συνεισφορά στην 
κοινωνία μας.

Έως τώρα η κυβέρνηση 
αρνήθηκε να εγγυηθεί αυτά τα 
δικαιώματα, λέγοντας ότι θα 
περιμένει μέχρις ότου υπάρξει 
μια συμφωνία σχετικά με τους 
Βρετανούς πολίτες που ζουν στην 
υπόλοιπη Ευρώπη.

Αυτή η διάκριση οφείλει 
να σταματήσει. Εμείς λέμε 
ότι οι άνθρωποι δεν είναι 
διαπραγματευτικά εργαλεία. 
Είναι ανθρώπινα όντα με ζωές 
και φιλίες και οικογένειες και 
δεσμούς με την κοινότητά τους.

Η στάση της κυβέρνησης 
σημαίνει φοβερή ανασφάλεια 
για τους πολίτες της Ε.Ε. 
Στηριζόμαστε στους πολίτες της 
Ε.Ε. Για παράδειγμα:
• 92,000 εργάζονται στον τομέα 

της κοινωνικής πρόνοιας – ο 
οποίος έχει μαζικά ελλείμματα 
προσωπικού

• 55,000 εργάζονται στο NHS ως 
νοσηλευτές/νοσηλεύτριες και 
ιατροί

• 311,000 εργάζονται στην 
παραγωγή

• 210,000 εργάζονται στην 
κατασκευή

• 146,000 στην εκπαίδευση
Όλοι οι πολίτες της Ε.Ε. που 
ήρθαν να ζήσουν ή να εργαστούν 
ή να σπουδάσουν στη Βρετανία θα 
έπρεπε να έχουν διασφαλισμένα 
τα δικαιώματά τους τώρα – πλήρη 
δικαιώματα, στο διηνεκές.

Οτιδήποτε άλλο σημαίνει 
πως τουλάχιστον κάποιοι θα 
εξωθηθούν δια της βίας από 
τη Βρετανία, οικογένειες θα 
χωριστούν, πολύτιμοι εργαζόμενοι 
θα χαθούν και θα υπάρχουν ακόμη 
περισσότεροι περιορισμοί σε όσους 
τους επιτραπεί να παραμείνουν.

Ήδη όποιος πολίτης της 
Ε.Ε. κάνει αίτηση για απόδειξη 
κατοικίας πρέπει τώρα να 
επιδείξει ότι ζει και εργάζεται στη 
Βρετανία για τα τελευταία πέντε 
χρόνια, παρέχοντας έγγραφα για 
κάθε περίσταση εξόδου από τη 
Βρετανία κατά αυτή την περίοδο. 
Εκείνοι που δεν εργάζονταν 
πρέπει να επιδείξουν ότι πήραν 
πλήρη ασφάλιση υγείας – ένα 
προαπαιτούμενο που ήταν λίγο 
γνωστό έως πρόσφατα.

Η άρνηση της κυβέρνησης να 
χορηγήσει εργασιακά δικαιώματα 
ήδη χτυπά σημαντικές υπηρεσίες.

Μόλις 96 νοσηλευτές/
νοσηλεύτριες εισήλθαν στο NHS 
από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 
το Δεκέμβριο του 2016 – μια 
πτώση από τον αριθμό των 
1,304 τον Ιούλιο του ίδιου έτους. 

Αυτό έρχεται σε μία περίοδο 
όπου υπάρχουν 24,000 κενές 
νοσηλευτικές θέσεις εργασίας 
και κατά την οποία η απόσυρση 
από μεριάς της κυβέρνησης των 
υποτροφιών για εκπαιδευόμενους 
νοσηλευτές /εκπαιδευόμενες 
νοσηλεύτριες επιδεινώνει την 
κατάσταση.

Ανέλαβε δράση τώρα! Δείξε 
αλληλεγγύη προς τους πολίτες 
της Ε.Ε. και αν είσαι πολίτης της 
Ε.Ε.  λάβε μέρος στον αγώνα για 
το μέλλον σου.

Όπως και να ψήφισες στο 
δημοψήφισμα για την Ε.Ε., 
το Stand Up To Racism σε 
παροτρύνει να λάβεις μέρος στην 
εκστρατεία άσκησης πίεσης στην 
κυβέρνηση για να παραχωρήσει 
πλήρη δικαιώματα στους πολίτες 
της Ε.Ε. τώρα.

Ένωσε τώρα τις δυνάμεις σου 
με τις δικές μας και υπέγραψε 
αυτή τη δήλωση διαδικτυακά:
http://bit.ly/2nMI68c

Οι άνθρωποι δεν είναι διαπραγματευτικά εργαλεία…

standuptoracism.org.uk 
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