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Brexit je manipulace k větší xenofobii s nedozírnými následky.
Situace v Anglii je v současné době velmi zajímavá a napínavá a to
především kvůli referendu, které tu nedávno proběhlo. Doufám, že
hodně lidí podepíše petici za znovuobnovení tohoto referenda, a lidé
budou hlasovat znovu, jinak to může mít nedozírné následky.
Vyděsilo mě hlavně to, jak hodně a hlavně jak rychle klesla libra, hned
po referendu. Né, že bych měla nějaké velké úspory a mělo se mi co
znehodnotit, ale říkám si, že když teď pojedu navštívit své kamarády do
Čech, třeba už je nebudu moct pozvat ani na pivo, jako dřív, protože tím,
jak poklesne můj plat tady v Londýně vzrostou pro mě ceny v Pražské
hospodě.
Brexiťáci jsou podle mě lidé, kteří nejsou schopni dohlédnout konců
svého jednání. Nejde jen o mě a pivo s kamarády. Evropská města
rázem začnou být drahá pro všechny Angličany a situace může jít ještě
dál až k zavedení vízové povinnosti, uvalení různých daní na zdejší
businesmany a co já vím, co ještě.
Proč to všechno vzniklo...., prý jako hádka o uspořenou libru
Tady se hodně mluví o tom, kolik na unii Anglie doplácí, ale už se
nehovoří o tom, kolik z unie naopak dostává. Na dotaz, jestli teď, když
vystoupí a nebudou se muset doplácet peníze na unii, můžou ušetřené
peníze dát například na zdravotnictví, zůstává v řadách představitelů
Brexitu buď hrobové ticho a nebo slyšíte různé vyhýbavé odpovědi.
K manipulaci lidí je dokonce zneužita i její výsost Britská královna, která
zaujímá na veřejnosti, k celé situaci postoj maximálně neutrální, přesto
se v některých bulvárních novinách objevují články s jejími výroky, které
ovšem nikdy nepronesla a které zásadně lobují za vystoupení z unie.
A co na to samotná unie:

Dobře, když už chcete pryč, tak vypadněte, hlavně
rychle.

Myslím, že tento postoj zaujímá k celé situaci EU a chová se jak
rozmazlené a uražené děcko, které přišlo o kamaráda při hře. Přitom
odchod Anglie může narušit celou její strukturu. Nemluvě o tom, že jí
budou patrně následovat i další státy.

A malý Čech ve Velké Británii se hrůzou musí třást.
Názory v České komunitě, žijící v Anglii, se na tuto situaci různí, zatímco
moji Českou kolegyni z práce referendum nechává zcela klidnou, další
kamarádka bydlící kousek od Londýna vidí celou situaci velice
dramaticky. Je sice vdaná za Brita, ale to prý neznamená, že jí teď
nedeportují. Podle pravidel musí mít rodina určitý příjem, což její manžel
jako učitel nemá. Brexiťáci navíc chtějí tu částku je&sca ron;tě zvýšit.
Patnáct set liber nikdy se dvěma dětmi nenašetřila, aby mohla o
občanství vůbec žádat. Chystá se tedy, že se budou stěhovat.
Myslela jsem si, že pokud má britského manžela, dostane občanství
mnohem snadněji. Vyvedla mě ale z omylu, je to prý častá domněnka,
že automaticky získáváte právo na občanství a na pobyt v Británii.
Dostáváte právo na vízum, ale na trvalý pobyt musíte splnit prý určité
podmínky, které nejsou úplně jednoduché či finančně dosažitelné.
Myslím, že vystoupení z EU se v tomto případě dotkne spousty lidí, že
každý polský řidič autobusu a rumunský pracovník call centra či česká
zdravotní sestra (znám jednu takovou) bude potenciálně na seznamu lidí
k vyhoštění.
Moje kamarádka má alespoň možnost se sbalit a jít s celou rodinou
jinam, ale mám francouzskou kamarádku, která je rozvedená od
britského manžela. Mají dvě děti. Ona se bojí, že to pro ni bude buď
vyhoštění (vydělává jen 18,000 GBP) nebo když se vrátí s holčičkami do
Francie, hrozí jí potenciálně žaloba za únos.
Pokud Británie vystoupí z EU, nastane zemětřesení a převratné změny
doslova biblických rozměrů. Nevěřím tomu, že to Británie jako země
vcelku přežije, navíc ekonomika na tom nebude nejspíš nejlépe. Takže
otázka je, pokud zůstávat, tak proč?
Čekat, až se to tu rozsype? A ten tábor Vote Leave je nedůvěryhodný.
Nevíte, jak daleko půjdou, kde se zastaví.

Česká kolegyně v práci zase tvrdí, že se to dotkne hlavně těch nově
příchozích, ale to si myslím, že nemá až tak pravdu. Když jsme se o tom
v práci bavily, dospěly jsme k názoru, že by museli zavřít celé naše
obchodní centrum, kdyby chtěli vyhostit všechny zaměstnance, co
nemají britský pas. Kdyby ona osobně se musela vrátit do Čech, její syn,
který se tady narodil, by se ve svých deseti letech musel prý nejspíš
vrátit nazpátek do školky, proto� �e sice česky mluví a rozumí, ale
nečte a nepíše, takže mezi své vrstevníky by se sotva mohl zapojit.
Ještě před rokem jsem se pokoušela vybavit si Anglický pas, to mi
zamítli, vpodstatě kvůli neschopné úřednici, která mi kontrolovala moje
dokumenty před odesláním a nevšimla si, že mi chybí jedno hloupé
razítko. Teď bych si mohla požádat po druhé ale nejdřív bych se na rok
musela stát residentem a pak si požádat o pas a po předešlé zkušenosti
se do toho, pravda, moc nehrnu.
Patnáct set liber/ tolik požádání si o pas běžně stojí/ je opravdu hodně,
Myslím si ale, že i když Anglie vystoupí, s deportací cizinců to nepůjde
tak rychle, bude nejméně půl roku trvat, než se rozhodnou, co s námi,
navíc bych řekla, že žádný Angličan se nebude prát o mou práci,
speciálně za ty peníze, za které jí dělám já. Tak si říkám, že uvidíme, jak
to všechno dopadne

Referendová vřava v parlamentu
Tvrdí se, že prý vůbec není rozhodující, jak referendum dopadlo,
poslední slovo má prý parlament, který je spíše pro to zůstat v unii.
I v parlamentu to ale vře, víc než dost a kromě toho, že hned po
referendu podal první ministr David Cameron demisi, těsně před
referendem byla zavražděna jedna z poslankyň, pravděpodobně, proto
že lobovala za zůstání v EU, sice také za ukončení války v Sírii, takže se
přesně neví, jaký byl důvod, ale média se přikládají spíš k tomu prvnímu.
Je to sice hrozné, ale já jsem upřímně něco takového čekala. Při
eskalaci slovních útoků, kdy térem natřou jednu skupinu lidí, tj. imigranty,
byla jen otázka času, kdy nějaký primitiv s extremistickými sklony a
možná i duševními problémy sáhne po násilí. Farage a spol jsou
normální fašisti a všichni dobře víme, kam takové ideologie vedou.

Brexit profit.
Samozřejmě, jsme v zemi businesmanů a tak už se našlo pár jedinců,
kteří přišli na to, jak na celé situaci profitovat a přes noc vymysleli projekt
nazvaný:
„Brexit profit“
On the 18th of June we have informed you that the "Brexit" referendum is going
to affect the markets no matter what according to market experts.
"Brexit" is also a chance for ordinary people to make huge profits by using our
software as a tester. This is once in a lifetime opportunity!
Confirm your email HERE to become our investment software tester and
simply keep all the profits you got using our tips

Our testers made up to £11.869,84 a day!

GUARANTEED! If our system won't bring you any money we will give
you £10.000 COMPENSATION!
Claim your SPOT NOW. "Brexit" referendum is today and our testers are
crushing the market already!
Kind Regards,
Jason Taylor
The Brith Method
Coaching Department

Když to nevyjde, dostanete 10 tisíc liber kompenzaci

