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●● Frågan om invandring dominerade brexitkampanjen. Men 
efter valresultatet handlar det inte bara om vilka Storbritannien 
vill släppa in, utan också om vilka som vill stanna.
London. Känslorna pend-
lar mellan förvirring, 
chock och sorg. Polska 
Ania Kuzniarz har bott 
och arbetat i Storbritan-
nien i tio år. Nu vet hon 
inte vad hon ska tänka.

– Jag tror inte att jag 
kommer att tvingas lämna 
landet, jag vet att det finns 
ett behov av min kompe-
tens, men jag vet inte om 
jag vill stanna. Jag känner 
mig inte välkommen läng-
re och vet inte åt vilket håll 
utvecklingen kommer att 
gå.

När hon först flyttade 
till London var det med en 
psykologutbildning i ba-
gaget. Hon valde Storbri-
tannien dels för att hennes 
bror redan bodde där, dels 
för att det var lätt att hitta 
jobb och kändes välkom-
nande.

– Jag stal ingens jobb, 
jag blev snarare uppäten 
av rekryterare som ringde 
och efterfrågade min kom-
petens. Sedan dess har jag 
jobbat med djupintervjuer 
till marknadsundersök-
ningar.

Efter folkomröstningen 
 den 23 juni, där 52 procent 
av britterna röstade för att 
lämna EU, har bilden av 
vad resultatet kommer att 
innebära spretat kraftigt. 
Vissa politiker har talat 
om att minska invandring-
en av lågutbildade EU-
medborgare, för att i stäl-
let kunna ta emot arbets-
kraft från hela världen. 
Samtidigt har det kam-
panjats för betydligt mins-
kade nivåer totalt.

– Allt är väldigt oklart. 
För att minska den totala 
invandringen så mycket 
som det talats om skulle 
man behöva strama åt in-
flödet från både EU och 
resten av världen, säger 
Ian Preston, professor i 
ekonomi vid University 
College London och biträ-
dande forskningschef på 
Centre for research and 
analysis of migration.

Med tanke på det jämna 
valresultatet och att en del 
kanske röstade för ett EU-
utträde av andra anled-
ningar, är han inte säker 
på att en majoritet av brit-
terna verkligen vill be-
gränsa invandringen. Men 
han tror ändå att det blir 
en åtstramning.

– En lösning som inte 

innebär minskad invand-
ring skulle skapa mycket 
missnöje hos människor 
som skulle känna sig lura-
de, säger han.

Oavsett vilket ser Ian 
Preston att förutsättning-
arna för invandring redan 
har påverkats.

– Många högutbildade 
EU-migranter kommer att 
vara mer tveksamma till 
att komma hit. Det är ing-
en huvudfråga, men något 
som många oroas över. 
Särskilt vetenskapsvärl-
den har haft starka åsikter 
om fördelarna med fri rör-
lighet, för att kunna attra-
hera de bästa forskarna.

direkt efter valresultatet i 
folkomröstningen rappor-
terades om en våg av främ-
lingsfientliga hatbrott. 
Många av dem riktades 
mot polacker, som sedan 
Polens EU-inträde 2004 
har blivit Storbritanniens 
största migrantgrupp. 
Men även pakistanier, ka-
nadensare och tyskar ut-
sattes.

– Jag hade aldrig kunnat 
föreställa mig det, men det 
är som att det blev accep-
terat att bete sig illa när 
lämna-kampanjen vann, 
säger Ania Kuzniarz.

Hon bor sedan tre år till-
baka i närheten av Edin-
burgh, Skottland, där en 
majoritet röstade för att 
stanna. Många vänner har 
hört av sig och även öppet 
visat sitt stöd för de grup-
per som nu utsätts för hat.

– Det sorgliga är att det 
handlar om en liten mino-
ritet, som har en enorm in-
verkan på hela landet. Det 
spelar ingen roll om det 
drabbar polacker, rumä-
ner eller litauer – det hän-
der i ett land som jag alltid 
sett som öppensinnat.

Ania Kuzniarz berättar att 
flera av hennes högutbil-
dade vänner från andra 
länder har börjat tänka om 
när det gäller framtiden, 
eftersom de inte längre 
känner att det här är rätt 
ställe att bo på.

– Det är lite som att Stor-
britannien skjuter sig själv 
i foten. Det här är inget pa-
radis, vi har andra alterna-
tiv. Jag är stolt över att 
vara polack men känner 
mig väldigt mycket som 
europé. Min pojkvän är 
skotte och jag känner mig 
integrerad här, men jag 
måste inte stanna, om jag 

inte känner mig välkom-
men kan vi flytta någon 
annanstans. (TT)

ÅsA WELAndEr

Polska Ania Kuzniarz har bott och arbetat i Storbritannien i tio år. Efter att britterna röstat för ett 
utträde ur EU och främlingsfientliga attacker drabbat bland annat polacker vet hon inte om hon 
vill bo kvar längre. Foto: Per Gustavsson/tt
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Brexit och 
invandring

Under 2015 var nettoin-
vandringen till Storbritan-
nien (de som flyttade dit 
minus de som flyttade 
därifrån) 330 000 perso-
ner. En större andel kom 
från övriga världen än från 
andra EU-länder.

Ledande personer i brexit-
kampanjen har föresprå-
kat en modell liknande 
den i Australien, som är 
poängbaserad och inne-
bär att människor med 
efterfrågad kompetens 
värderas högre än andra.

Politiker från både brexit-
sidan och stanna-sidan 
har sagt att irländare och 
EU-medborgare som 
redan bor i Storbritannien 
inte ska påverkas av nya 
regler.

Vill Storbritannien fort-
sätta ha tillgång till EU:s 
inre marknad, på samma 
sätt som till exempel 
Norge och Island, innebär 
det sannolikt att landet 
också måste acceptera fri 
rörlighet.

Högutbildade kan 
lämna efter brexit

”Det är lite som att 
Storbritannien skju-
ter sig själv i foten. Det 
här är inget paradis, vi 
har andra alternativ. 
Jag är stolt över att 
vara polack men kän-
ner mig väldigt 
mycket som europé.”

AniA KuzniArz 
bosatt i Skottland

Protester mot 
polisvåldet i  
USA fortsätter
För tredje dagen i rad 
ägde omfattande protes-
ter mot polisens brutalitet 
mot svarta rum runt om i 
USA. Många personer 
greps, däribland en fram-
trädande aktivist inom 
Black lives matter-rörel-
sen. Poliser ska också ha 
skadats i samband med 
protesterna.

BAton rougE. I flera 
amerikanska städer har 
människor demonstrerat 
mot de ifrågasatta polis-
ingripandena mot två 
svarta män tidigare i 
veckan, som båda sluta-
de med att männen sköts 
ihjäl. Demonstrationer-
na beskrivs som mesta-
dels fredliga, även om det 
har varit turbulent på 
sina håll.

I Baton Rouge, där en 
av de två männen döda-
des, blev det bråk mellan 
polis och aktivister. Flera 
personer greps och va-
pen togs omhand.

Dessutom ska en av 
Black lives matter- 
rörelsens mer framträ-
dande anhängare, DeRay 
McKesson, ha gripits 
sent under kvällen, lokal 
tid, skriver Washington 
Post. McKesson, är en av 
grundarna till ”Cam-
paign Zero”, en sorts plan 
för hur man kan komma 
till rätta med polisvåldet. 
Efter händelsen sprids 
ett twitterinlägg där 
människor uppmanas 
att ringa till Baton  
Rouge-polisen och kräva 
att han släpps.

I St Paul i Minnesota, 
där den andra mannen 

sköts, ska minst fem poli-
ser ha skadats, dock inte 
allvarligt, när demon-
stranterna kastade före-
mål, rapporterar NBC 
News. Polisen omhän-
dertog flera personer och 
använde sig av rökbom-
ber för att skingra mas-
sorna.

I flera städer har män-
niskor blockerat vägar, 
bland annat i San Frans-
isco och i New York, där 
femte avenyn blev av-
stängd.

– Jag känner mig väl-
digt plågad, väldigt led-
sen. Och arg över att de 
svarta kropparna bara 
fortsätter hopa sig, säger 
en av demonstranterna i 
New York, Lorena Am-
brosio.

I Dallas, där fem poli-
ser sköts ihjäl under en 
demonstration mot po-
lisvåld under torsdags-
kvällen, lokal tid, skärp-
tes säkerheten vid poli-
sens högkvarter efter ett 
anonymt hot. Området 
spärrades av och fordon 
från insatsstyrkan in-
ringade byggnaden, en-
ligt lokala medier.

Ett parkeringsgarage i 
anslutning till polisens 
högkvarter söktes också 
igenom ”utan att någon 
misstänkt hittats”, twitt-
rade polisen.

Gärningsmannen un-
der torsdagens dåd, 
25-årige Micah Johnson, 
ska enligt Dallaspolisen 
ha sagt att han var upp-
rörd över den senaste ti-
dens polisvåld och ville 
döda vita poliser. (TT-
Reuters)

”Jag har barn, som kommer 
få barn, som kommer att 
vara direkt berörda av vad 
som händer härnäst.”
AndrEA LEAdsom 
har hamnat i blåsväder. Detta efter att i en intervju i The Times ha sagt att 
hon skulle bli en bättre brittisk premiärminister eftersom hon, till skillnad 
från sin politiska rival Theresa May, har barn och därför är mer berörd av 
landets framtid. (TT)

120 poliser skadade i kravaller
BErLin. Minst 123 poliser har skadats i Berlin i Tysk-
land i samband med protester under natten till i går, 
rapporterar Berliner Zeitung. Omkring 3 500 män-
niskor deltog i protesterna, som rörde ockuperade bo-
stadshus i stadsdelen Friedrichshain.

Enligt polisen har 86 demonstranter omhänderta-
gits, de flesta tillfälligt. Ytterligare tre personer ska 
inställa sig i rätten, misstänkta för brott mot ord-
ningslagar, skriver tidningen Focus. Ett flertal åtal är 
att vänta efter kravallerna. (TT)


