
Theresa May immár 
hivatalosan is elindította 

Nagy Britannia EU-ból való 
kiválásának a folyamatát.

Ez egyben azon Nagy 
Britanniában élő EU-s polgárok 
jogainak kulcsfontosságú 
kérdését is felelevenítette, akik 
jelentősen hozzájárulnak a 
társadalmunkhoz.

A kormány ezidáig 
elmúlasztotta ezeknek a jogoknak 
a szavatolását mondván, hogy 
arra vár amikor majd az Európa 
egyéb részeiben élő brit polgárokra 
vonatkozó megegyezés születik.

Ennek a megkülönböztetésnek 
véget kell vetni. Mi azt mondjuk, 
hogy az emberek nem lehetnek 
az alkudozásban odadobható 
morzsák. Ők emberi lények, 
akiknek saját életük, baráti 
kötelékeik, családjaik és közösségi 
kapcsolataik vannak. 

A kormány viselkedése miatt 
az EU-s polgárok rettenetes 
bizonytalanságban kénytelenek 
létezni. Arra, hogy mi igenis 
támaszkodunk az EU-s 
polgárokra, ime néhány példa:
• 92.000-en a szociális szektorban 

dolgoznak – ahol hatalmas 
munkaerőhiánnyal küzködünk

• 55.000-en dolgoznak az 
egészségügyben ápoloi vagy 
orvosi munkakörben

• 311.000-en dolgoznak 
termelésben

• 210.000-en az építőiparban 
dolgoznak

• 146.000-en pedig az oktatásban.
Minden EU-s polgár számára, aki 
azért jött Nagy Britanniába, hogy 
itt éljen, dolgozzon vagy tanuljon, 
azonnal szavatolni kell a jogait – 
teljeskörűen és korlátlan ideig.

Minden más csak azt jelentheti, 
hogy embereket erőszakosan 
kitoloncolnak Nagybritaniából, 
hogy családokat szakítanak szét, 
értékes dolgozókat veszítünk el és 
azokra, akik végül maradhatnak, 
még több korlátozást szabnak 
majd ki. 

Már jelenleg is minden olyan 
EU-s polgár, aki tartozkódási 
igazolványért folyamodik, be kell 
bizonyítsa, hogy leglább öt éve 
Nagy Britanniában él és dolgozik,  
illetve minden egyes ez idő alatt 
tett kiutazásáról papírokat kell 
bemutatnia. 

Jelentések szerint azoknak, akik 
nem voltak munkaviszonyban, 
be kell bizonyítaniuk, hogy teljes 
körű egészségi biztósítást kötöttek 
– ez a követelmény meglehetősen 
ismeretlen volt egészen mostanáig.

Annak az elútasítása a 
kormány részéről, hogy biztosítsa 
a munkához való jogot, máris 
érezteti a hatását a kulcsfontosságú 
szolgáltatásokban.

2016. decemberében csupán 
96 olyan ápoló érkezett az angol 
egészségügybe, az NHS-be, aki 
más európai országból jött – ez 

jelentős esés a júliusi 1.304 főről 
ugyanabban az évben. 

Mindez egy olyan időszakban 
történik, amikor az ápolói 
szakmában 24.000 betőltetlen 
állás van, ráadásul a helyzetet 
súlyosbitja, hogy a kormány 
visszavonta a gyakornok 
ápolóknak járó ösztöndíjat.

Cselekedjen most! Mutasson 
szolidaritást az EU-s polgárokkal 
vagy, ha ön EU-s polgár, legyen 
része az ön jövőjéért folyó 
küzdelemnek.

Bárhogy is szavazott az EU 
tagságra vonatkozó népszavasáson 
a „Szállj szembe a rasszizmussal” 
szervezet sürgeti önt, hogy 
csatlakozzon a kampányunkhoz 
azért, hogy a kormányra nyomást 
gyakorloljunk annak érdekében, 
hogy már most teljes körű jogokat 
biztosítson az EU-s polgároknak.

Csatlakozzon már ma az 
aláírásával on-line:

http://bit.ly/2nMI68c

Az emberek nem képezhetik alkú tárgyát...

Azonnali teljeskörű 
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