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PULSUL ACTUAL AL ROMÂNILOR DIN ANGLIA

S

îmbãtã, 20 septembrie, la Ambasada României a avut
loc întîlnirea ambasadorului României la Londra cu
asociaþiile, consulii onorifici ºi reprezentanþii publicaþiilor de limbã românã din Marea Britanie. Principala temã de
discuþie a fost scrutinul din toamnã ºi modalitãþile de acces la vot
pentru cetãþenii români aflaþi pe teritoriul Regatului Unit.
În Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord trãiesc
circa 50.000 de români, care ar urma sã voteze în 13 sau 14 secþii
de votare, patru dintre secþii vor fi deschise la Londra, iar restul
în oraºele importante. Legea votului uninominal conþine prevederi speciale pentru votul cetãþenilor români aflaþi în strãinãtate ºi
defineºte drept reºedinþã „adresa la care persoana fizicã declarã
cã are locuinþa secundarã, alta decît cea de domiciliu”; domiciliul este definit ca „adresa la care persoana fizicã declarã cã are
locuinþa principalã ºi care este înscrisã în actul de identitate”.
Cetãþenii români cu domiciliul sau reºedinþa în UE trebuie sã
prezinte paºaportul simplu sau cartea de identitate însoþite de
orice alt document emis de autoritãþile strãine care dovedeºte
reºedinþa în strãinãtate.
În privinþa documentelor doveditoare de reºedinþã, participanþii la masa rotundã au avut numeroase divergenþe.
Reprezentanþii societãþii civile ºi-au declarat temerile cã mulþi
români nu vor putea vota din cauzã cã autoritãþile britanice nu leau eliberat acte de identitate din care sã reiasã unde au reºedinþa.
Autoritãþile au asigurat cã reºedinþa în strãinãtate se dovedeºte în
faþa comisiei electorale de circumscripþie cu orice document eliberat de autoritãþile strãine.
Ambasadorul Dr. Ion Jinga a declarat cã modul cum se vor
legitima la vot românii din UK urmeazã sã fie stabilit în funcþie
de sugestiile venite din partea ministerului britanic de externe.
Ambasada de la Londra ºi Biroul Electoral Central de la
Bucureºti vor hotãrî ºi vor face publice lista documentelor doveditoare de reºedinþã în Marea Britanie. Ambasadorul a subliniat
noua prevedere conform cãreia românii care au paºaportul expirat sau ºi-au pierdut paºaportul nu vor putea în nici un caz sã
voteze pe baza titlului de cãlãtorie provizoriu.
*
Membri ai societãþii civile au adus în discuþie petiþia
„Români în UK – cetãþeni egali ai Uniunii Europene”, iniþiativã
de susþinere a accesului liber pe piaþa muncii pentru muncitorii
români. Campania se desfãºoarã pînã la data de 15 octombrie
2008 ºi cuprinde promovarea petiþiei în comunitatea româneascã
ºi în rîndurile susþinãtorilor acesteia ºi depunerea petiþiei la 10
Downing Street, reºedinþa premierului englez. Pînã în prezent,
1.159 de persoane au semnat-o în forma scrisã ºi online la
http://www.gopetition.com/online/21602.html
*
Dupã epuizarea timpului acordat temelor politice, discuþiile
s-au referit la crearea unor fonduri de urgenþã adresate românilor
aflaþi în situaþii dificile ºi gestionate fie de consulii onorifici, asociaþii sau biserici. De asemenea, pãrintele diacon Rãzvan
Novacovschi a þinut sã îºi facã publicã Sãrbãtoarea Româneascã
de pe 12 octombrie, la recent înfiinþata Parohie Ortodoxã „Sf.
Apostol Andrei” din Birmingham. Alt subiect a fost înfiinþarea
unui radio românesc pe calea undelor. Corespondentul Radio
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România Internaþional, Cristina Tiberian, a reiterat propunerea
adresatã la 2 asociaþii concurente. Din lipsã de colaborare, proiectul radioului românesc FM a încremenit în faza de proiect ºi
intenþie.
*
Vineri 24 octombrie 2008, la Ambasadã, va avea loc „Întîlnirea studenþilor români din Marea Britanie”. Evenimentul este
pregãtit de un comitet de organizare format din studenþi români,
sub patronajul ºi cu sprijinul Ambasadei României la Londra, al
Fundaþiei Raþiu ºi al BRCC. Scopul întîlnirii este sã revigoreze
reþelele informale existente ºi sã îi primeascã pe studenþii nouveniþi în Marea Britanie. De asemenea, în timpul seminariilor se
va discuta despre posibilitãþile de angajare în România dupã terminarea studiilor, despre job-uri atractive, iniþiative ºi proiecte
interesante din þarã. În mãsura în care evenimentul se va bucura
de interesul studenþilor, comitetul de organizare are în vedere
consacrarea acestuia ca o întîlnire anualã a studenþilor români din
Marea Britanie. Pentru a participa la întîlnire, este necesar sã vã
înregistraþi pe website-ul www.românianstudents.co.uk , pînã la
15 octombrie 2008.
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