
A Primeira Ministra Theresa 
May deu início oficial ao 

processo através do qual o Reino 
Unido abandonará a União 
Europeia (UE).

Os direitos dos imigrantes 
provenientes de outros países da 
UE que residem actualmente no 
Reino Unido passaram para o 
primeiro plano.

Apesar do imenso contributo 
que estes imigrantes dão à nossa 
sociedade até ao momento o 
governo negou-se a garantir 
os seus direitos argumentando 
que esperará até que exista um 
acordo que também abrange os 
britânicos que vivem no resto da 
Europa. 

Esta discriminação deve 
terminar. As pessoas não são 
uma moeda de troca com qual o 
governo possa regatear. Falamos 
de seres humanos com vidas, 
amizades, famílias e vínculos às 
suas comunidades.

A atitude do governo está a 
causar uma insegurança terrível 
aos residentes de outros países 
da UE. Exemplos que mostram 
o quão dependemos destes 
cidadãos são:
• 92.000 trabalham no sector 

da segurança social, área 
com grande carência de 
trabalhadores.

• 55.000 trabalham no NHS como 
enfermeiros e médicos.

• 311.000 trabalham na indústria.
• 210.000 trabalham no sector da 

construcão.
• 146.000 trabalham no sector da 

educação.
Os direitos de todos aqueles que 
vieram para trabalhar, estudar 
ou viver no Reino Unido devem 
ser imediatamente garantidos, de 
forma plena e indefinidamente.

Qualquer coisa diferente 
significará que pelo menos 
algumas pessoas sejam expulsas 
do pais, famílias sejam separadas 
à força e se percam trabalhadores 
imprescindíveis. Assim, haverá 
restrições ainda mais graves para 
os que consigam ficar.

Neste momento, qualquer 
imigrante da UE no Reino Unido 
que queira obter uma prova de 
residência deve comprovar que 
tenha vivido e trabalhado no 
Reino Unido nos últimos 5 anos, 
documentando todas as ocasiões 
em que tenha saído do pais 
durante esse período.

Os que não tenham estado a 
trabalhar devem comprovar que 
adquiriram um seguro de saúde 
completo – requisito apenas 
conhecido recentemente.

A recusa do governo em 
garantir estes direitos já se 
nota em sectores chave: apenas 
96 enfermeiros de outras 
nacionalidades europeias 
começaram a trabalhar no NHS 

em Dezembro de 2016 - um dado 
que contrasta com os 1.304 que 
começaram em Julho do mesmo 
ano.

Isto surge numa altura em 
que existem 24.000 vagas de 
enfermagem por preencher e a 
suspensão do programa de bolsas 
para a formação em enfermagem 
agrava ainda mais a situação.

Mexe-te! Solidariza-te com os 
imigrantes europeus e se és um 
deles toma parte na luta pelo teu 
futuro.

Independentemente de como 
votaste no referendo Stand 
Up to Racism (Confronta o 
Racismo) urge-te a participar 
nesta campanha para pressionar o 
governo e conseguir garantir aos 
imigrantes europeus os mesmo 
direitos que foram usufruídos ate 
agora.

Junta-te a Stand Up to Racism. 
Também podes assinar a petição 
online: http://bit.ly/2nMI68c

Não se negoceia com as nossas vidas...

Direitos plenos
para todos os
imigrantes da UE, já 
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