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GRATIS

De ce nou\ din 10 joburi au fost ocupate de str\ini

{omerii britanici, mai slab
preg\ti]i dec=t imigran]ii

Mica publicitate 
ESTE GRATUIT  

în acest ziar! 
Trebuie doar s  ne trimi i text 

la nr 07852194677 
sau s  ne scrii la 

ziarul@myownmedia.co.uk
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Sorin Cehan

Opinia public\ din Marea Bri -
tanie este bombardat\ permanent
cu statistici despre locurile de
munc\ ocupate de imigran]i. De
fapt este bombardat\ cu o anumit\
interpretare a acestor statistici: nu -
m\rul de angaja]i n\scu]i `n str\i -
n\tate a crescut, num\rul de anga-
ja]i n\scu]i `n Marea Britanie a
sc\ zut, sau a crescut mai pu]in
dec=t ceilal]i. Ei [i noi, care pe
care, [i acest fel de a “striga” sta-
tisticile nu face dec=t s\ creasc\

animozitatea britanicilor fa]\ de
cei care le “invadeaz\” insula [i
iau la munc\ tot ce prind la cen-
trele de plasare.

Oficiali din guvernul de la Lon -
dra au reac]ionat prompt [i previ -
zibil, lu=ndu-[i angajamentul s\
str=ng\ [i mai mult [urubul `n pri -
vin]a intr\rii str\inilor. Nu con-
teaz\ c\ locurile de munc\ ocupate
de str\ini nu-i intereseaz\ prea
mult pe britanici. La un anun] pen-
tru un job de cur\]enie la Londra,
pl\tit cu 10 lire pe or\, (...) 

(continu\ la pag. 9)

Transferul lui
B\nel, ironizat 
de englezi

Actualitate, pag. 17

Actualitate, pag. 13

Banii aduc fericirea
Rom=nii, printre
neferici]ii lumii

Actualitate, pag. 15

Au murit doi oameni

Infec]ii fatale `n
spitalele din ]ar\

Actualitate, pag. 12

Aproape de colaps

Nu avem bani
pentru pensii

Actualitate, pag. 11

Rom=nia, ]ara
`n care benzina
este un lux
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~n 2010, cu 239.000 mai multe persoane
au intrat `n Marea Britanie dec=t au plecat,
comparativ cu 198.000 `n 2009, cu peste o
cincime mai multe, a anun]at Oficiul
Na]ional de Statistic\ (ONS) pe 25 august.
Guvernul de la Londra, care a promis
reducerea imigra]iei nete la sub 100.000 pe
an, este din nou `n `ncurc\tur\. Num\rul de
imigran]i care au venit `n Marea Britanie
anul trecut, 575.000, este la un nivel simi-
lar cu cel al ultimilor [apte ani, `ns\ tot mai
pu]ini britanici emigreaz\, din cauza reduc-
erii veniturilor [i a pensiilor. Num\rul celor
pleca]i a fost de 336.000.

Imigra]ia din Marea Britanie 
a crescut cu 20% anul trecut 
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Un bancher de st=nga
Povestea lui Alex Petrescu, pre[edintele PSD Anglia

Alexandru Petrescu este
vicepre[edintele unei b\nci 
din Londra. A studiat la ASE
la Bucure[ti, apoi la
Universitatea din Cardiff. 
Are dubl\ ce]\]enie [i este
membru al Partidului Laburist


