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heresa May a demarat oficial
procesul de retragere a Marii
Britanii din Uniunea Europeană.
Acest demers aduce în discuție
problema esențială a drepturilor
cetățenilor europeni care trăiesc în
prezent în Marea Britanie și care
contribuie enorm la societatea
noastră.
Deocamdată guvernul a refuzat
garantarea acestor drepturi,
declarând că așteaptă mai întâi
ajungerea la un acord referitor la
cetățenii britanici care trăiesc în
Europa.
Această discriminare trebuie să
înceteze. Considerăm că oamenii
nu sunt monedă de schimb, ci
ființe umane cu vieți, prietenii,
familii și legături în comunitatea
locală.
Poziția guvernului face
cetățenii europeni să se simtă în
nesiguranță. Ne bazăm pe cetățenii
europeni. Spre exemplu:
• 92.000 lucrează în sectorul
serviciilor de asistență socială
– unde există o lipsă acută de
personal
• 55.000 lucrează în NHS ca
asistenți medicali și doctori
• 311.000 lucrează în industria
prelucrătoare

• 210.000 lucrează în construcții
• 146.000 în educație
Drepturile tuturor cetățenilor
europeni care au venit să trăiască,
să lucreze sau să studieze în Marea
Britanie trebuie garantate acum
– drepturi depline, pe termen
nelimitat.
Orice altceva înseamnă că cel
puțin unii vor fi expulzați, familii
întregi vor fi dezbinate, lucrători
valoroși pierduți, iar celor cărora
li se va permite să rămână li se vor
impune și mai multe restricții.
Cetățenii europeni care solicită
dovada reședinței în UK trebuie
deja să documenteze faptul că
în ultimii cinci ani au locuit și
muncit în UK, și să furnizeze
dovezi pentru orice ieșire din țară
în această perioadă. Cei care nu
au lucrat, se pare că trebuie să
arate că au avut asigurare medicală
completă – o cerință puțin
cunoscută până de curând.
Refuzul guvernului de a acorda
drepturi lucrătorilor a început deja
să afecteze servicii esențiale.
Doar 96 de asistenți medicali
din țări europene s-au alăturat
NHS-ului în decembrie 2016 –
în scădere față de 1.304 în iulie
același an, în contextul în care
24.000 de posturi de asistenți

rămân vacante, iar retragerea de
către guvern a burselor de studii
pentru asistenți medicali nu face
decât să înrăutățească situația.
Acționați acum! Fiți solidari
cu cetățenii europeni, iar dacă
sunteți cetățeni europeni, luați
parte la lupta pentru viitorul
dumneavoastră.
Indiferent de votul dat în cadrul
referendumului UE, organizația
Stand Up to Racism (Luați
atitudine împotriva rasismului)
vă cere să vă alăturați campaniei
noastre pentru a pune presiune
asupra guvernului în vederea
acordării de drepturi depline
cetățenilor europeni - acum.
Alăturați-vă nouă chiar azi,
semnând declarația online:
http://bit.ly/2nMI68c
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