
Premiérka Theresa May 
oficiálne začala proces, 

ktorým Británia vystúpi z 
Európskej únie. 

Tento krok nastolil dôležitú 
otázku práv občanov EU, ktorí 
byvajú v Británii a svojou prácou 
obohacujú túto spoločnosť. 

Doposial Britská vláda 
odmeitla garantovať práva týchto 
občanov a vyhlásila že počká 
pokial nieje uzatvorená dohoda 
o právach britských občanov 
žijúcich v druhých členských 
štátoch EU

Táto diskriminácia nemôže 
pokračovať. 

Migranti niesú pešiakmi na 
šachovnici, ale sú to ľudské 
bytosti s vlastnýmy rodinami, 
priateľmi a životom spätým 
Sritskou spoločnosťou.

Postoj Britskej vlády vyvoláva 
neistotu pre EU migrantov. 

Predsa bez nich by táto krajina 
nemohla fungovať. Napríklad: 
• 92,000 migrantov pracuje v 

sociálnich službách, kde sú 
velky nedostatoky pracovnej 
sily. 

• 55,000 migrantov pracuje pre 
narodné zdravie (NHS) ako 
doctori a zdravotné sestry

• 311,000 migrantov pracuje v 
priemyselnej výrobe 

• 210,000 migrantov pracuje v 
stavebníctve 

• 146,000 migrantov prajuce v 
školstve 

Britská vláda by mala 
garantovať plné a neobmedzené 
práva všetkým občanom EU, 
ktorí prišli žit, študovať alebo 
pracovať do Británie. 

Bez týchto garancií akýkoľvek 
iný scenár by znamenal že 
niektorí z týchto občanov by 
boli násilne vyhostení z krajiny. 
Týmto procesom by mohlo dôsť 
k nasilnému rozvráteniu rodín, 
strate vysoko protrebních 
robotníkov pre túto spoľočnosť, 
a večiemu okliešteniu práv pre 
nových migrantov, ktorí by 
chceli prísť do tejto krajiny. 

Už aj teraz všetci migranti 
z EU, ktorí chcú trvalý 
pobyt, musia oficiálnimi 
dokumentami dokázať že na 
tomto území pobývali dlhšie 
ako 5 rokov a zároveň doložiť 
každú prestávku kedy opustili 
toto územie. 

Tí občania EU ktorí pobývali 
na tomto území ale neboli 
zamestnaní, napríklad ženy 
ktoré sa starali o deti, sa 
musia preukázať súkromnou 
zdravotnou poistkou. 

Rozhodnutie vlády 
nezaručovať práva pracovníkov 
EU už postihuje dôležité 
odvetvia  zakladných služieb. 

Príkladom je zdravotníctvo 
kde v Decembri 2016 iba 

96 zdravotných sestier z EU 
sa zamestnalo v britských 
nemocniciach. To bol veľký 
pokles oproti mesiacu júl kedy 
sa zamestnalo 1,304.  

Všetko toto sa deje v čase 
keď v britských nemocniciach 
je 24,000 volných pracovných 
miest pre zdravotné sestry a 
táto situácia sa stále zhoršuje.

Prejav solidaritu k občanom 
EU a ak ste občanom EU 
bojujete za svoje práva. 

Bez ohľadu na to ako ste 
voľili v júnovom referende o 
Brexite, naša organizácia Stand 
Up To Racism (Povedz nie 
rasizmu) vás urguje pripojiť sa 
ku kampani, ktorá by donútila 
vládu zarúčiť práva všetkých 
EU občanov. 

Pridajte sa k našej kampani 
dnes a podpíšte petíciu na tejto 
webovej stranke: 

http://bit.ly/2nMI68c

Migranti niesú pešiakmi na šachovnici...

Za plné práva 
všetkým 
občanom EU 

standuptoracism.org.uk 
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