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Parlamentar britanic:
Rom=ni, r\m=ne]i aici!

Popula]ia Regatului Unit este
pe cale s\ ajung\ la 70 de mili -
oane în 16 ani, cre[tere provocat\
în special de noi imigran]i care
vor alege s\ se stabileasc\ în UK.

"Am c\utat mult\ vreme un loc
de munc\, dar nu am avut noroc.
M-am angajat `n construc]ii”,
spune Ruxanda Grecu (foto).
“Munca e grea [i nu sunt multe
femei pe [antierele londoneze.”

O domni[oar\ pe [antierSchimba]i placa!

Surpriz\ la Conferin]a studen]ilor
rom=ni din Marea Britanie organizat\
la Ambasada Rom=niei: parlamentarul
laburist Keith Vaz le-a cerut studen]ilor
s\ r\m=n\ aici dup\ studii!
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Sorin Cehan

Pozi]ia parlamentarului laburist
Keith Vaz, pre[edintele Comisiei
pentru Afaceri Interne din Camera
Comunelor, exprimat\ cu ocazia
Conferin]ei studen]ilor rom=ni din
Marea Britanie, este `n contrast nu
numai cu pozi]ia Ministerului
rom=n al Afacerilor Externe, ci [i
cu ceea ce ne `nchipuiam c\ ar fi
atitudinea fa]\ de str\ini a ofi-
cialit\]ilor britanice. 

~n timp ce tabloidele url\ c\
sunt prea mul]i str\ini, iar BBC
g\se[te de cuviin]\ s\ investeasc\
timp [i bani ̀ n documentare despre

cer[etorii rom=ni de pe str\zile
Londrei, un parlamentar britanic le
spune studen]ilor rom=ni s\
r\m=n\ aici dup\ terminarea studi-
ilor, pentru c\ Marea Britanie are
nevoie de ei. 

Keith Vaz a vorbit dup\ am -
basadorul Rom=niei, Ion Jinga,
care le recomandase studen]ilor s\
se `ntoarc\ acas\ dup\ terminarea
studiilor. Ambasadorul Jinga ex -
prim\ nu o pozi]ie personal\, ci pe
cea a Ministerului rom=n de Ex -
terne, care adopt\ o pozi]ie defen-
siv\ [i umil\ `n chestiunea ro -
m=nilor emigra]i. 

(continu\ la pag. 6)

Din vina str\inilor,
popula]ia UK ajunge
la 70 de milioane

ACTUALITATE

Regele Mihai I, 
discurs istoric 
`n Parlament
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Statele UE ar trebui s\ per mit\
accesul rom=nilor pe pia ]a
muncii p=n\ la sf=r [itul lui 2011.
Pre ve derea face parte dintr-o
rezolu]ie adoptat\ de Parla men -
tul Euro pean. Restric]ii la anga-
jarea ro mâ nilor sunt existente
înc\ în: Aus tria, Belgia, Fran]a,
Germa nia, Lu xem  burg, Olanda,
Marea Britanie, Elve]ia, Malta,
Italia [i Spania.
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S\r\cia ne omoar\

Na]ia rom=n\, pe
cale de dispari]ie

PE: Deschide]i
pia]a muncii 
pentru rom=ni
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