W styczniu 2009 r. Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii ogłosiło raport,
z którego wynika, że w Wielkiej Brytanii wzrastają nastroje antypolskie oraz że w 2008 r.
zwiększyła się o 20%, w stosunku do 2007 r., liczba ataków na polskich imigrantów. Raport
ten przytacza około 60 publikacji zawartych w brytyjskich gazetach.
Z treści raportu wynika, że najgorsza jest sytuacja polskich imigrantów „w małych
wsiach i miasteczkach". Ponad 2/3 incydentów opisywanych w publikacjach miało miejsce
w małych środowiskach lokalnych. Zdaniem Zjednoczenia Polskiego dzieje się tak, gdyż
nasi rodacy są postrzegani przez autochtonów o niskich kwalifikacjach zawodowych jako
konkurenci na rynku pracy, którzy odbierają im dostępne miejsca zatrudnienia. Jest to o tyle
niepokojące, gdyż obecny kryzys gospodarczy w sposób widoczny dotknął Wielką
Brytanię, co między innymi skutkuje likwidacją znacznej liczby miejsc pracy i wzrostem
stopy bezrobocia na brytyjskim rynku pracy. Efekty kryzysu mogą zatem w sposób
widoczny przełożyć się na stan bezpieczeństwa Polaków przebywających na terenie
Wielkiej Brytanii.
Zdaniem Zjednoczenia Polskiego remedium na wzrost antypolskich nastrojów jest
sześciopunktowy program mający na celu pomoc w integracji polskich imigrantów
z lokalnymi społecznościami. Poniżej pozwalam sobie przedstawić Panu Ministrowi
założenia tego programu:
-

dostarczenie adekwatnych, niezależnych statystyk, pokazujących jak wielu obywateli
ośmiu krajów przyjętych do UE w 2004 roku mieszka na terenie każdego z okręgów;
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-

„uczynienie bardziej dostępnymi nieodpłatnych lekcji
umożliwienie nauki języka angielskiego w miejscu pracy;

języka

-

zatrudnienie w lokalnych służbach publicznych (w tym w policji) większej liczby osób
mówiących w języku polskim;

-

zapewnienie
„poprawnego licencjonowania" pracodawców
(w szczególności w branży budowlanej i cateringu);

-

zwiększenie efektywności władz lokalnych w zakresie egzekwowania od właścicieli
lokali „poprawnych warunków mieszkaniowych oraz warunków ich wynajmu";

-

przeprowadzenie stosownych akcji przez lokalną służbę zdrowia, których celem będzie
umożliwienie „rejestracji u lekarza" wszystkim obywatelom UE.

i

angielskiego",

gangmasterów

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku
Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana
Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie programu przedstawionego
przez Zjednoczenie Polskie oraz o udzielenie informacji, czy widzi Pan Minister
możliwość współpracy przy realizacji tego programu Ministerstwa Spraw
Zagranicznych ze Zjednoczeniem Polskim.

