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Romani fraieriti si umiliti in UK
In colaborare cu Cristina Irimie
, 14 Martie 2008

Zeci de romani risca sa ramana in strada in Londra si alte orase din Mare Britanie, dupa ce au fost adusi aici prin
contracte de munca dubioase, intermediate din Romania. Unii dintre ei au cheltuit deja banii pe care ii aveau, sume care
depasesc mia de lire, altii mai norocosi au platit pana acum doar cateva sute.
Ramasi fara acte de identitate, ei sunt acum santajati de intermediatori, cerandu-li-se alti bani sau fiind amenintati cu
plecarea fortata din Marea Britanie.
Am descoperit recent 17 astfel de cazuri ca urmare a unui apel disperat primit la redactia ziarului din partea unei femei, o
mama in varsta de 42 de ani.Aceasta se afla in apropiere de Cambridge unde a fost trimisa sa lucreze ca si menajera la
o familie de africani.
Avand doar 10 lire in buzunar, Nicoletei i s-a pus in vedere sa paraseasca locuinta daca nu este de acord sa lucreze
pana in luna aprilie fara a fi platita. Munca prestata pana atunci, urma sa acopere suma pe care Nicoleta o datora
colegiului Concept Care, la care a fost plasata din Romania de Agentia de plasare Manuella SRL din Deva pentru cursul
de initiere in infirmierie, de pe urma caruia aceasta a primit o diploma, precum si pentru serviciul de intermediere pentru
obtinere de Yellow Card de la Home Office, serviciu pentru care colegiul nu este autorizat.
Intermedierea locurilor de munca in Marea Britanie de catre unele agentii de plasare de forta de munca din Romania
pare a fi afacerea anului. Se intermediaza locuri de munca, fie ca acestea exista sau nu, se iau apoi comisioane de la
client si de la angajator. Contra unor iluzii vandute romanilor care doresc sa plece din tara pentru a castiga bani, multe
agentii strang bani multi, prinzandu-se de multe ori in joc cu angajatori britanici de joasa speta, al caror principal scop
este acela de a stoarce banii celor veniti plini de entuziasm aici.

Este cazul mai multor agentii de plasare de forta de munca din Romania care intermediaza locuri de munca in domeniul
ingrijirii de batrani, prin intermediul unor colegii din Anglia. Una din putinele portite legale din UK accesibile romanilor
pentru a putea munci ca si angajati cu norma intreaga este ca acestia sa se inregistreze ca si studenti ai unor cursuri
NVQ in domeniul ingrijirii. Fiind vorba de cursuri practice, studentii au dreptul de a munci pana la 40 de ore pe
saptamana, pe salarii in general depasind minimumul legal pe economia britanica. Aceasta metoda legala a trezit
interesul unor colegii precum Concept Care College, cu sediul in Harrow.
Colegiul isi face reclama masiva in Romania prin intermediul unor agentii colaboratoare, organizand seminarii pentru
muncitorii doritori sa ajunga in Anglia. Ca sa lucrezi ca si infirmier, trebuie sa ai totusi har, acesta fiind un domeniu care
cere multe de la psihicul unui nou venit in domeniu. Infirmierii in Anglia la azile de batrani, persoane cu handicap sau
alienati mintal, au o munca grea: aceea de a schimba acesti bolnavi de cate ori este nevoie, de a ii hrani, spala si ingriji.
Nu este usor si pentru cineva care nu are nici o legatura cu domeniul medical, poate fi o experienta socanta.
Sute de romani s-au imbarcat pe avion pentru a veni in Anglia prin intermediul acestui colegiu. Interviul in Romania
pentru un astfel de loc de munca il trece aproape oricine. Acasa li s-a spus ca vor veni in Anglia, unde vor fi cazati in
apropiere de colegiul Concept Care, pentru cateva zile, colegiu la care vor urma un curs intensiv de pregatire pentru
munca de infirmier. Din documentele pe care romanii le detin, scrisoarea emisa de colegiu precum si precontractele din
tara, se recomada candidatilor sa aiba 300 de lire cu ei la sosirea in Anglia. Majoritatea au avut sume mai mari, dar
acestea au fost cheltuite demult.
Colegiul Concept Care nu reuseste sa ii plaseze la munca pe acesti romani imediat ce ei ajung aici. Dupa sosire, actele
lor sunt trimise la Home Office, pentru obtinerea Yellow Cardului de student, procedura care dureaza in medie 20 de zile.
Din punct de vedere legal, romanii nu au voie sa inceapa un serviciu inainte de obtinerea acestui certificat. In practica
colegiului Concept Care, toti cei care nu pleaca la munca in primele doua saptamani dupa ce ajung in Anglia devin deja
o problema: pun prea multe intrebari, raman fara bani, devin iritati si se informeaza. Cel mai grav delict in opinia acestui
colegiu pare a fi informarea romanilor pacaliti sa vina aici.
Cazurile romanilor care au ramas fara bani, acte si locuri de munca in Anglia sunt insa la limita legii. A dovedi ca aceste
colegii comit ilegalitati este destul de dificil, deoarece spusele celor de la colegiu nu se regasesc in cele inscrise in
contract. Chinurile prin care ei trec, nu au fost incluse la sectiunea de riscuri. Contractele de mediere din Romania, citite
printre randuri de oricine care cunoaste viata muncitorilor romani din strainatate, descriu situatia cunoscuta noua: dai
banii si apoi vezi ca ai luat teapa, dar dureaza pana cand iti dai seama ca ai fost fraierit.
Cele 17 declaratii pe care le avem, apartinand unor colegi de suferinta care au impartit aerul intr-o casa in Nordul
Londrei, demonstreaza ca acest fenomen este in plin avant. Reclamele colegiilor in Romania sunt tot mai agresive,
numarul celor care aterizeaza saptamanal la Londra crescand mult prea repede.
Cu ajutorul atasatului pe probleme de munca din cadrul Ambasadei Romaniei la Londra,dl.Bogdan Carpaveche, cazurile
disperate ale acestor romani sunt acum in curs de rezolvare. Acesta i-a asistat pe romanii aflati in aceasta situatie, desi
este dificil daca nu imposibil ca ei sa fie despagubiti asa cum ar trebui. Pretentiile pe care colegiile le au de la acesti
romani, prin achitarea sumei de £1300 pentru cursul de initiere, yellow card si plasarea la un loc de munca, ar trebui
anulate. Tehnica utilizata de angajatii colegiului Concept Care pentru a-i speria pe cei 17 romani este daca nu in
totalitate ilegala, cel putin imorala.Un singur exemplu este elocvent: in urma cu cateva zile ei erau amenintati de colegiu
ca vor fi aruncati in strada, cu politia. Aceasta masura urma sa fie luata dupa ce romanii, veniti de cateva saptamani
bune, ramasesera fara bani, dupa ce au platit colegiului chirie de cate £65 pe saptamana, pentru a dormi intr-o casa
unde nici macar nu erau paturi suficiente.
Dupa sesizare cazurilor de catre ziarul Roman in UK, trei dintre romani au reusit sa isi gaseasca un loc de munca " cash
http://romani.co.uk

Powered by Joomla!

Generat: 26 November, 2014, 03:45

Romani in UK | Romanians in UK | Comunitatea virtuala a romanilor din Marea Britanie

in hand. " Nu este recomandabil, dar in aceasta situatie, este singura scapare de la foamete. Eforturi au fost facute
pentru ca acesti romani sa fie ajutati prin diverse modalitati.
O parte din ei vor pleaca acasa, scarbiti de exeperientele prin care au trecut. Altii, care au lucrat prin Concept Care, au
renuntat la munca. Sunt dezgustati de ce au facut, dar sunt dornici sa reuseasca pe alt front. " Am venit sa jucam sah cu
batranii si sa ii plimbam. Ni s-a spus ca in trei zile avem diploma, si imediat vom fi plasati la munca. Nu a fost deloc asa,
si suntem tratati ca ultimul gunoi al Europei. ", spune Bogdan, un tanar absolvent de facultate din Cluj.
Am vazut multe situatii disperate, aceasta fiind totusi diferita. Frapant este ca acesti romani sunt in majoritate tineri, plini
de initiativa, descurcareti si totusi au fost fraieriti,iar apoi umiliti. Este insa de apreciat faptul ca vor sa faca public tot ceea
ce li s-a intamplat pentru ca alti romani sa nu mai treaca prin ceea ce au trecut ei.
"Spuneti romanilor de aceste tepe. Informati lumea acasa, ca sa nu mai ajunga aici si alti romani care sa treaca prin ce
am trecut noi. Iar noi, am avut noroc ca avem parte de acest final. Practic, puteam sa ajungem pe strazi, sunand acasa
dupa bani imprumutati ca sa avem de tren si autocar. " declara Ana.
Conform unor surse oficiale contactate de ziarul Roman in UK, situatiile acestor colegii se afla pe lista de prioritati ale
Home Office-ului, care a fost informat cu privire la activitatile dubioase ale acestor colegii, desi dupa cum se misca
lucrurile sunt slabe sperante ca se va produce o vreo schimbare in viitorul apropiat. Aceasta si pe fondul unei mult prea
discrete abordari a situatiei de care oficialii romani de la Londra.
Ce se va intampla insa in Romania, unde doua dintre agentiile de mediere incearca sa cumpere tacerea, incercand sa
impiedice chiar aparitia acestui articol, ramane de vazut. Speram totusi ca autoritatile din Romania vor interveni pentru a
stopa astfel de practici imorale, ilegale si inumane.
Intre timp, alte grupuri de romani sosec la Londra pe aceeasi filiera, urmand ca in scurt timp sa constate ca au fost
fraieriti. Iar apoi, probabil, vor fi supusi si ei unor umilinte greu de imaginat, de care nu este deloc strain directorul
Concept Care College,Sam Fongho...
Cristina Irimie - ziarul Roman in UK
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