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Raportul MAC:
Prelungi]i restric]iile!

Carmen Atomulesei, 29 de ani,
[i-a v\zut visul cu ochii: o
gr\dini]\ pentru copiii rom=ni, `n
zona Leytonstone din Londra:
“Nu [tiu dac\ visul meu s-ar fi
`mplinit [i `n Rom=nia”.

Restric]iile pentru rom=ni pe
pia]a muncii din UK au dus la
proliferarea intermediarilor de
locuri de munc\. Ace[tia promit
joburi atractive `n schimbul unui
comision piperat. De multe ori e
vorba de ]eap\!

Escrocherii cu locuri de munc\Decizii populiste

Pe 3 noiembrie, Comitetul Consultativ privind Migra]ia (The Migration Advisory Committee - MAC)
a dat publicit\]ii un Raport `n care recomand\ men]inerea restric]iilor pentru rom=ni [i bulgari [i `n
2012. Raportul acord\ amplu spa]iu discu]iilor dintre membrii comitetului [i reprezentan]ii comunit\]ii
rom=ne[ti, desf\[urate la Ambasada Rom=niei. “Regimul tranzitoriu i-a condus pe lucr\tori `ntr-o zon\
gri a pie]ei muncii - transform=ndu-i `n angaja]i pe cont propriu - [i, prin urmare, lucr\tori c\rora li s-
au negat `n mod constant drepturile de baz\.”, este pozi]ia Ambasadei, citat\ `n Raport.
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Sorin Cehan

~n cur=nd, Guvernul britanic va
anun]a men]inerea restric]iilor pen -
tru rom=ni pe 2012 [i 2013, ultimii
doi ani ̀ n care aceast\ m\sur\ poate
fi men ]inut\. Anun]ul se va baza pe
“re co man darea” Comite tu lui
Consul ta tiv pen tru Migra]ie, care a
mun cit s\ fac\ ditamai raportul de
100 de pagini, pentru a motiva
aceste res tric]ii. Dar gura p\c\tosu-
lui adev\r gr\ie[te. ~n raportul
Comi tetului, pe care-l pre zent\m
pe larg `n ziar, se recu noa[te c\
restric]iile `i afecteaz\ foarte mult
pe rom=nii care deja su nt `n Marea
Britanie. Majori ta tea reziden]ilor

rom=ni din UK nu pot munci dec=t
ca self-employed, fiind vulnerabili
`n fa]a exploat\rii: nu au contracte
scrise, sunt pl\ti]i prin intermediul
unor firme de intermediere, nu
beneficiaz\ de salariul minim sau
concediu pl\tit. 

Comitetul recunoa[te toate
aceste neajunsuri, dar c\ acestea
nu fac subiectul raportului pe care
l-a cerut guvernul. 

C=t despre temerea c\ `n 2012
va veni un val de rom=ni, dac\
restric]iile vor fi ridicate, degeaba
le spui c\ cine a vrut s\ emigreze
p=n\ acum a f\cut-o, [i oricum o
va putea face, (...)

(continu\ la pag. 9)

Leytonstone, gr\dini]\
pentru copiii rom=ni

ACTUALITATE

Geoan\, renegat
de Ponta, sus]inut
de Ion Iliescu
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Locurile de munc\ dispo -
nibile `n str\in\tate prin in -
termediul agen]iilor de plasa re
str=ng lunar zeci de mii de 
CV-uri. Marea Britanie ocup\
primul loc `n topul destina]iilor
preferate de rom=nii care vor s\
munceasc\ `n str\in\tate. ~n
2011, aproape 100.000 de
rom=ni au aplicat pentru un job
`n Regatul Unit.
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~[i p\streaz\ centura

Campionul Bute
este invincibil

S\r\cia din ]ar\ `i
gone[te pe rom=ni
peste hotare
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