
Theresa May rozpoczęła 
formalny proces wychodzenia 

Wielkiej Brytanii z Unii 
Europejskiej. 

Krok ten postawił na porządku 
dziennym ważną kwestię praw 
obywateli UE, którzy obecnie 
mieszkają w Wielkiej Brytanii, i 
wnoszą ogromny wkład w życie 
naszego społeczeństwa. Jak do tej 
pory rząd odmówił zagwaran-
towania ich praw, twierdząc że 
poczeka z tym do osiągnięcia 
porozumienia, obejmującego 
Brytyjczyków mieszkających w 
innych państwach Europy. Ta 
dyskryminacja musi się skończyć. 
My mówimy: ludzie nie są kartami 
przetargowymi w negocjacjach! 
To ludzkie istoty, mające swoje 
życie – przyjaciół, rodziny, lokalne 
społeczności. Postawa rządu pow-
oduje straszne poczucie niepewn-
ości i braku bezpieczeństwa wśród 
obywateli UE. 

Polegamy na pracy obywateli 
UE. Dla przykładu:
• 92,000 spośród nich pracuje w 

sektorze opieki społecznej, który 
cierpi na brak pracowników;

• 55,000 pracuje w NHS jako 
pielęgniarki i lekarze;

• 311,000 pracuje w przemyśle 
produkcyjnym;

• 210,000 pracuje w budownictwie;
• 146,000 w sektorze edukacji.
Wszyscy obywatele UE, którzy 
przyjechali by mieszkać, pracować 
lub studiować w Wielkiej Brytanii 
powinni mieć teraz swe prawa 
zagwarantowane – pełne prawa, i 
to bezterminowo. 

Cokolwiek innego będzie 
oznaczało, że co najmniej niek-
tórzy ludzie będą z Wielkiej Bryta-
nii przymusowo usuwani: rodziny 
będą rozdzielane, cenni pracown-
icy utraceni, a ci którym pozwoli 
się zostać staną w obliczu jeszcze 
większych obostrzeń. Już teraz 
każdy obywatel UE aplikujący o 
stałą rezydenturę musi udowodnić 
że mieszkał i pracował w Wielkiej 
Brytanii w ciągu ostatnich 5 lat, 
dokumentując każdy swój wyjazd 
z kraju w ciągu tego okresu. Ci 
którzy nie pracowali muszą udow-
odnić, że wykupili kompleksowe 
ubezpieczenie zdrowotne – wyma-
ganie, którego jeszcze niedawno 
nie było.

Odmowa rządu przyznania 
praw pracownikom już teraz ud-
erza w kluczowe usługi publiczne. 
Tylko 96 pielęgniarek/pielęgniarzy 
z innych krajów europejskich 
rozpoczęło pracę w NHS w 
grudniu 2016 – spadek z 1304 w 

lipcu zeszłego roku. Dzieje się to w 
czasie gdy 24 000 pielęgniarskich 
etatów pozostaje nieobsadzonych, 
a sytuację pogorszyło wyco-
fanie się rządu z zapewniania 
stypendiów dla uczących się 
pielęgniarstwa.

Natychmiast podejmij akcję! 
Okaż solidarność z obywatelami 
UE, a jeśli jesteś obywatelem 
Unii weź udział w walce o swoją 
przyszłość!

Jakkolwiek głosowałeś w ref-
erendum europejskim Stand Up 
To Racism wzywa cię, byś dołączył 
do naszej kampanii wywarcia pres-
ji na rząd by przyznał pełne prawa 
obywatelom UE – teraz!

Dołącz do nas już dziś, i podpisz 
oświadczenie w internecie:

http://bit.ly/2nMI68c

Ludzie nie są kartami przetargowymi w negocjacjach…

standuptoracism.org.uk 
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