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Ap\r\torul rom=n a semnat cu Glasgow Rangers 

Dorin Goian a avut nevoie 
de permis de munc\ `n UK

Mica publicitate 
ESTE GRATUIT  

în acest ziar! 
Trebuie doar s  ne trimi i text 

la nr 07852194677 
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Sorin Cehan

Un subiect recurent din dezba-
terile publice care privesc imigra -
]ia `n Marea Britanie este legat de
beneficiile sociale la care au acces
imigran]ii. Aloca]ii pentru copii,
pentru locuin]e, cheltuielile statu-
lui cu [colile la care `nva]\ copiii
imigran]ilor, toate acestea sunt
considerate, nu se [tie pe ce baz\,
bani da]i de contribuabilul britanic
poman\ imigran]ilor. Cum ar veni,
str\inii vin la noi [i m\n=nc\ [i
beau pe veresie. Ipoteza ra]io -

namentului este gre[i t\. Str\inii
pl\tesc, la fel ca orice lu cr\tor bri-
tanic, impozite pe venituri [i pro-
priet\]i mobile [i imobile [i taxe pe
serviciile de care beneficiaz\. 

Nu numai c\ pl\tesc, dar pl\tesc
mai mult dec=t localnicii, `n me -
die, fa]\ de ceea ce primesc `napoi
de la stat sub form\ de beneficii [i
servicii.

Un studiu efectuat de Christian
Dustmann de la University Colle -
ge London (UCL), o autoritate de
v=rf `n domeniul fiscal, (...)

(continu\ la pag. 23)

Argentina nu
mai vrea s\ joace
la Bucure[ti

Sport, pag. 23

Actualitate, pag. 13

Vine luna august
Vacan]\ de criz\
pentru stranieri
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O biseric\ pentru
rom=nii din Londra

Actualitate, pag. 17

Diaconescu,
candidatul PIN 
la pre[edin]ie

Actualitate, pag. 18

Muncim cel
mai mult din
Europa

Actualitate, pag. 16

Te-ai angaja?

Joburi `n Irak 
[i Afganistan

Sectoarele economice cheie din vestul
Regatului Unit au fost ocupate de for]a de
munc\ imigrat\ din UE din cauz\ c\ "prea
mul]i" britanici nu vor s\ renun]e la be-
neficii, a declarat ministrul Imigra]iei.
Damian Green (foto) sus]ine c\ ajutoarele
sociale generoase i-au `mpiedicat pe
[omerii din Regatul Unit s\ ocupe locurile
de munc\ vacante, [i atunci trebuie c\utate
stimulente. "Mul]i oameni nu au fost
dispu[i s\ munceasc\ fiindc\ a fost posibil
s\ se tr\iasc\ pe beneficiii. Trebuie s\
schimb\m acest lucru, oferind stimulente”,
a spus ministrul.

{omerii britanici, stimula]i s\ ia
locurile de munc\ ale str\inilor
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