Žmonės negali būti naudojami kaip spaudimo priemonė derybose...

Suteikite Didžiojoje
Britanijoje gyvenantiems ES piliečiams
visas teises jau dabar

T

heresa May oficialiai pradėjo
Didžiosios Britanijos išėjimo iš
Europos Sąjungos procesą.
Tai iškėlė labai svarbų ES piliečių,
kurie šiuo metu gyvena Didžiojoje
Britanijoje ir įneša didžiulį indėlį į
visuomenę, teisių klausimą.
Didžiosios Britanijos vyriausybė
ligi šiol atsisakė užtikrinti šias
teises, teigdama norinti palaukti iki
tol, kol bus pateiktas pasiūlymas dėl
kitose Europos šalyse gyvenančių
Didžiosios Britanijos piliečių.
Ši diskriminacija turi būti
panaikinta. Mes tvirtiname, kad
žmonės negali būti naudojami kaip
spaudimo priemonė derybose. Tai
yra žmonės, turintys savo
gyvenimą, draugus, šeimas bei
ryšius su bendruomene.
Toks Vyriausybės požiūris ES
piliečiams reiškia didelį nesaugumą.
Mes priklausome nuo ES piliečių.
Pavyzdžiui:
• 92 000 žmonių dirba socialinių
paslaugų srityje, kurioje labai
trūksta
darbuotojų;
• 55 000 žmonių dirba slaugytojais
ir
gydytojais valstybinėje sveikatos
apsaugos sistemoje;
• 311 000 darbuotojų dirba
gamybos srityje;
• 210 000 dirba statybų sektoriuje;
• 146 000 žmonių yra studentai.

Visų ES piliečių, atvykusių į
Didžiąją Britaniją gyventi, dirbti ar
mokytis, teisės, o būtent visos
teisės, turėtų būti užtikrintos
neribotam laikui jau dabar.
Visos kitos sąlygos reikštų, kad
kažkas būtų priverstinai išsiųstas iš
Didžiosios Britanijos, šeimos būtų
išardytos, vertingi darbuotojai
išvyktų, o tiems, kuriems būtų
leista pasilikti šalyje, būtų taikomi
dar didesni apribojimai.
Jau dabar prašymą patvirtinti
teisę gyventi Didžiojoje Britanijoje
teikiantis ES pilietis privalo pateikti
dokumentus, įrodančius, kad jis
gyveno ir dirbo Didžiojoje
Britanijoje paskutinius penkerius
metus, bei pateikti dokumentus,
patvirtinančius kiekvieną jo
išvykimą iš Didžiosios Britanijos
per tą laikotarpį. Nedirbantys
asmenys privalo parodyti, kad turi
visavertį sveikatos draudimą – apie
šį reikalavimą iki šiol mažai kas
žinojo.
Vyriausybės atsisakymas suteikti
darbuotojams jų teises jau dabar
įtakoja pagrindines aptarnavimo
sritis.
2016 m. gruodžio mėnesį
Didžiosios Britanijos valstybinėje
sveikatos apsaugos sistemoje
pradėjo dirbti tik 96 slaugytojos iš
kitų Europos šalių,

kuomet tais pačiais metais liepos
mėnesį darbą pradėjo 1 304
slaugytojos. Šie skaičiai ypatingai
stulbina būtent tuo laiku, kai rinkoje
yra 24 000 neužpildytų slaugytojų
darbo vietų. Be to, Vyriausybės
subsidijų slaugos studijų
programoms panaikinimas dar
labiau pablogina situaciją.
Imkitės veiksmų jau šiandien!
Parodykite solidarumą su kitais ES
piliečiais. Jei esate ES pilietis,
prisijunkite prie kovos už savo
ateitį.
Nepaisant to, kaip jūs balsavote
per ES referendumą, mes raginame
jus prisijungti prie mūsų „Stok prieš
rasizmą“ kampanijos, siekiant daryti
spaudimą Vyriausybei, kad ši
suteiktų ES piliečiams visas teises
jau dabar.
Prisijunkite prie mūsų jau
šiandien ir pasirašykite pareiškimą,
esantį adresu: http://bit.ly/2nMI68c
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