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A ajuns anul trecut `n Marea
Britanie, la Birmingham, cu o ofer -
t\ de la compania pentru care lucra
`n România. ~n august 2011 [i-a
`nfiin]at propria companie de pro-
movare a produselor rom=ne[ti.

Un raport recent, publicat de
baroneasa Helena Kennedy,
membr\ a Camerei Lorzilor,
afirm\ c\ statutul de self-
employed al muncitorilor str\ini
din construc]ii permite exploa-
tarea lor de c\tre angajatori.

Self-employed `nseamn\ exploatareParadoxul politicii imigra]iei

"Cum spune Mircea Eliade, cosmosul este
capodopera zeilor, iar armonia spa]iului ocupat de
rom=ni `n exteriorul grani]elor este capodopera lui
William Br`nz\". Citat de la TVR Interna]ional.
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Sorin Cehan

Recent, Oficiul pentru Res -
ponsabilitate Bugetar\ (OBR),
organism independent care ana-
lizeaz\ finan]ele publice ale Marii
Britanii, a recomandat Guvernului
s\ nu reduc\ imigra]ia sub 100.000
pe an, altfel economia va avea de
suferit. OBR consider\ optim\ o
imigra]ie net\ de 140.000 pe an,
p=n\ `n 2016, pentru ca economia
britanic\ s\-[i revin\. 

Guvernul ar trebui s\ ]in\ cont
de aceast\ recomandare, dar ce te
faci cu promisiunile populiste din
campania electoral\ ale lui David
Cameron, care a f\cut din chestiu -

nea imigra]iei un cap\t de ]ar\?
Premierul Cameron va conti-

nua s\ proclame m\suri drastice
pentru reducerea sosirilor, pentru
opinia public\, dar cu microfoa -
nele `nchise va da dreptate tehni-
cienilor care laud\ aportul noilor
veni]i la cre[terea economic\. 

Un alt raport, al Observa to rului
pri vind Imigra]ia de la
Universitatea Oxford, arat\ alt\
bre[\ `n aceast\ abordare politic\:
opinia public\ din UK este at=t de
frustrat\ `n privin]a imigran]ilor
care “vin [i ne iau locurile de
munc\” (de aici [i succesul slogan-
ului “British Work for British
People”), (...)   (continu\ la pag. 11)

Gina Ionescu, 31 ani,
antreprenor `n UK

ACTUALITATE

Rom=nia intr\ 
`n acordul privind
salvarea euro
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Potrivit estim\rilor B\ncii
Mon diale, `n 2011 emigran]ii ro -
m= ni au trimis doar jum\tate din
sumele pe care le transferau `n
]ar\ `nainte de criz\, `n 2008. Si -
tua]ia este confirmat\ [i de Banca
Na]ional\. ~n primele nou\ luni
ale anului, sumele trimise acas\
s-au redus cu aproximativ 200 de
milioane de euro fa]\ de aceea[i
perioad\ a anului trecut, c=nd cei
pleca]i la munc\ au trimis apro -
ximativ 3 miliarde de euro.
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Pre]ul alimentelor 
cre[te cu 30% 
de anul viitor

Banii trimi[i 
de emigran]i 
s-au `njum\t\]it
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Br`nz\,
declarat
zeu `n
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