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R\zboiul slujbelor:
str\ini vs. britanici

Familiile de rom=ni din Marea
Britanie care au nevoie de bone
pentru copii se orienteaz\ c\tre
cona]ionale. Majoritatea sunt
foste cadre didactice, cer bani mai
pu]ini [i nu au nevoie de acte.

Cre[terea num\rului de furturi
de metal de la c\ile ferate, cen-
trale electrice [i monumente ale
eroilor trebuie pus\ pe seama
infractorilor rom=ni, crede poli]ia
britanic\. Deocamdat\ nu au fost
date publicit\]ii cazuri concrete.

Ho]ii de cupru sperie AngliaNoi [i ei, statistici `n[el\toare

Num\rul str\inilor
angaja]i `n UK a
crescut cu 150.000,
dar num\rul britani-
cilor care au un loc
de munc\ a sc\zut cu
280.000, conform
Oficiului Na]ional de
Statistic\. Str\inii
sunt din nou vinova]i
c\ iau locurile de
munc\ ale englezilor.
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pag. 3-7 ~n timp ce str\inii muncesc, britanicii stau [i se uit\!

Sorin Cehan

~n nesf=r[ita polemic\ privind
imigra]ia `n Marea Britanie, un
subiect apare de fiecare dat\ c=nd
Oficiul Na]ional de Statistic\
prezint\ date cu privire la pia]a
muncii. Ultimul raport al ONS
spune c\ `n septembrie 2011, fa]\
de accea[i lun\ a anului trecut,
num\rul angaja]ilor n\scu]i `n
afara Marii Britanii era cu
150.000 mai mare. C=]i dintre cei
150.000 sunt cet\]eni britanici,
nu se [tie, [i, chiar dac\ nu sunt
cet\]eni, cu siguran]\ sunt rezi-
den]i `n UK, deci cu drepturi
depline de a se angaja. ONS mai

spune c\, fa]\ de septembrie
2010, num\rul angaja]ilor n\scu]i
`n UK a sc\zut cu 280.000.
Concluzia este u[or de tras pentru
crucia]ii din politic\ [i pres\ care
se opun imigra]iei: str\inii au luat
de la gura autohtonilor 150.000
de joburi. Cam simplist.

Cineva i-a for]at pe angajatori
s\ fac\ acest lucru? Nu. Sondaje
recente spun c\ str\inii sunt con-
sidera]i mai muncitori, au o etic\
a muncii mai dezvoltat\, sunt
dornici de afirmare [i de obicei
sunt mai educa]i dec=t
absolven]ii englezi care caut\ un
loc de munc\. 

(continu\ la pag. 11)

Rom=nii din UK 
prefer\ bone rom=nce

ACTUALITATE

Leul, `n picaj. Se
pariaz\ pe un curs
de 4,5 lei/euro
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Libera circula]ie a muncito-
rilor români [i bulgari a dus la o
cre[tere de 0,3% pentru PIB-ul
Uniunii Europene, arat\ Rapor -
tul CE despre func]ionarea m\ -
surilor tranzito rii privind libera
circula]ie a lucr\torilor, men]io -
nând c\ restrângerea acestui
drept nu este r\spunsul la pro -
blemele pie]elor muncii din UE.
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A venit [i r=ndul lor

Scade num\rul
parlamentarilor

Muncitorii
rom=ni, investi]ie
pentru Europa
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