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Rom=ni needuca]i?
Presa englez\ minte!

La 33 de ani, Marius Ariton are
propriul s\u service auto `n
Londra, M&M Auto Motors Ltd.
Marius a venit aici `n urm\ cu 4
ani, de la Ia[i, unde lucrase ca
mecanic timp de 7 ani.

Marea Britanie pl\nuie[te s\ aplice m\suri mai dure asupra imigra]iei
pentru a reduce num\rul de persoane pe care `i absoarbe anual ]ara. Pe
10 octombrie, premierul David Cameron a f\cut un apel f\r\ precedent
popula]iei britanice: "Raporta]i imigran]ii ilegali la Poli]ie".

Apelul lui Cameron:
Turna]i-i pe clandestini!

Presa d\ cu rom=nii `n laburi[ti

Presa britanic\ a publicat o serie de articole care, preciz=nd c\ folosesc date dintr-un raport asupra imigra]iei din
Rom=nia [i Bulgaria, acreditau ideea c\ cet\]enii rom=ni din Marea Britanie au un nivel de educa]ie [colar\ mai
sc\zut. Fals. Ambasadorul Rom=niei (`n fotografie `n centru), a descoperit c\ rapoartele spuneau exact contrariul.
Rom=nii sunt cei mai educa]i dintre to]i imigran]ii din Marea Britanie: 38,3% au studii superioare.   
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Sorin Cehan

“Secretele jenante ale labu ri[ -
tilor cu privire la imigra]ie au fost
dezv\luite”, titra The Telegraph.
Articolul `ncepea astfel: “Rapor-
tul ]inut sub cheie de laburi[ti
arat\ c\ imigran]ii care au venit
`n Marea Britanie din Rom=nia [i
Bulgaria au educa]ie sc\zut\”. 

Daily Express a scris: “~ntre
detaliile ascunse era [i dezv\ -
luirea c\ un sfert dintre imigran]ii
sosi]i din Bulgaria [i Rom=nia au
educa]ie sc\zut\, mul]i dintre ei
au patru sau mai mul]i copii...”

“Imigran]ii din cele dou\ ]\ri

au mai frecvent patru sau mai
mul]i copii dec=t cei care vin din
alte p\r]i, pun=nd o semnificativ\
presiune pe sistemul de edu -
ca]ie”, a scris [i Daily Mail. 

Sunt c=teva din [tirile ap\rute
`n ziarele cu simpatii conserva-
toare `n zilele `n care la Liverpool
se desf\[ura Conferin]a anual\ a
laburi[tilor. Informa]iile ar fi fost
luate din raportul “Identificarea
factorilor determinan]i pentru
migrarea `n Marea Britanie a
cet\ ]enilor bulgari [i rom=ni”,
comandat de fostul guvern
laburist [i r\mas nepublicat.

(continu\ la pag. 2)

Service auto pentru
rom=nii din Londra

ACTUALITATE

Avem “indigna]i” 
[i `n Rom=nia:
Ocup\m Capitala!
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Criza a diminuat considerabil
averile boga]ilor Rom=niei. Gigi
Becali, Dan Diaconescu sau
Silviu Prigoan\ s-au v\zut `n
nepl\cuta situa]ie de a pierde bani
din afa cerile care au fost afectate
de recesiune. În 2008, Irinel
Columbeanu se l\uda cu o avere
de 120 de milioane de euro. În
2011, a p\r\sit topul boga]ilor.

pag. 16

Responsabilizarea
tinerilor: drept de
vot de la 16 ani

{i boga]ii s\r\cesc

Marile averi,
sub]iate de criz\
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