Geachte heer Bernier,
Geachte lezer,
Wij zijn mensen met de nationaliteit van één van de 27 andere EU-landen die wonen, werken, bijdragen aan de cultuur,
samenleving en economie van Schotland en het Verenigd Koninkrijk. Net als onze evenknieën uit het Verenigd Koninkrijk doen in
de andere 27 EU-landen. Inmiddels noemen sommigen van ons Schotland al enkele decennia thuis of hebben een familie die
sinds generaties is verweven met andere Europese families. Anderen zijn recenter naar Schotland gekomen om het Europese
ideaal van een internationale gemeenschap, kameraadschap en gezamelijke welvaart te volgen. Wij zijn verbonden door familie
en vriendschappen zowel op de Britse eilanden als in de rest van Europa. Mede daarom zijn wij allen zeer teleurgesteld door de
uitslag van het Brexit-referendum.
Wij voelen ons afgewezen door het Verenigd Koninkrijk, wiens regering ons elk gevoel van veiligheid over onze rechten, huizen,
werk en bovenal, onze familie en toekomst heeft afgenomen. Daardoor leven we nu al een jaar in onzekerheid. Het ontbreken
van enig vooruitzicht in de onderhandelingen zorgt bij velen van ons ernstige angst en ongerustheid, welke een sterk effect heeft
op onze geestelijke gezondheid. Met elke xenophobe krantenkop, “valselijke” deportatie brief, “gelekte” beleidsvoorstellen, en
achtergehouden, met belastinggeld betaalde, rapporten, zien we hoe diep de regering van het Verenigd Koninkrijk wil zinken.
Hierdoor zijn wij de fiches geworden waarmee gegokt wordt, waardoor wij niet meer dan tweedeklas inwoners zijn. Dit alles terwijl
het Verenigd Koninkrijk een systeem creëert waarin migranten, zowel EU als niet-EU, wordt geinstitutionaliseerd. Daarbij is er
een politieke regressie, in de vorm van de ''EU Withdrawal Bill'' en de controversiële “Henry VIII clausule”, welke alarmerend is
voor ALLE inwoners van het Verenigd Koninkrijk, onafhankelijk van afkomst en nationaliteit. Dit bedreigd de zwaar bevochten
rechten op zelfbestuur van Schotland, Wales en Noord Ierland.
Desondanks, als inwoners van Schotland, moeten wij u vertellen dat ondanks de beperkingen van de bevoegdheden van ons
parlement, voelen wij de grote politieke en publieke ondersteuning voor onze rechten als niet-Britten met een EU-nationaliteit.
Deze is groter dan elders in Groot-Brittannië. De mensen in Schotland hebben met 62% gestemd om in de EU te blijven.
Daarnaast heeft de Schotse regering ons herhaaldelijk laten zien dat wij welkom zijn, zowel door woorden EN acties. Een
voorbeeld hiervan is dat er moeite is gestoken om het stemrecht voor de Holyrood -het Schotse parlement- van niet-Schotten te
behouden. Zelfs direct na het Brexit-referendum, heeft een coalitie in ons Schotse Parlement hun intentie laten zien dat zij alles
binnen hun macht zullen doen om Schotlands relatie met de EU te beschermen. Zodoende heeft hun directe en oprechte verhaal,
dat mensen met een EU nationaliteit hier welkom zijn, ons hoop gegeven.
Als niet-Britse EU-staatsburgers zijn wij van Schotland gaan houden als ons thuis, en we weten dat de meerderheid van de
Schotten ook van ons zijn gaan houden. In dit land vol met fantastisch mooie landschappen, bruisende steden, natuurlijke
rijkdommen, progressieve samenleving en een rijke internationale cultuur, vinden wij de Schotse bevolking welke wij zien als
onze natuurlijke Europese broers en zussen. Daarom komen wij samen, met onze vele nationaliteiten, Europees en nietEuropees, om Schotland te ondersteunen op zijn reis naar zelfbestuur. Het is onze, en met ons de droom van vele Schotten, dat
een onafhankelijk Schotland zijn eigen zetels in het Europees Parlement zal innemen.
Wij begrijpen dat de politieke situatie fragiel is en dat u niet alles zal kunnen. Echter, als niet-Britse EU-staatsburgers, die zijn
gevangen in een chaos die wij niet zelf hebben veroorzaakt vragen wij u om te luisteren omdat de overheid van het Verenigd
Koninkrijk dat niet doet. Luitster naar onze zorgen voor onze rechten, families, voor onze toekomst in Schotland. Een land dat
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ondanks zijn eigen situatie ons niet teleurstelt. Luister naar onze zorgen voor de toekomstige relatie tussen Schotland en de EU
en de omstandigheden waarin deze zich bevindt; een land dat potentieel de democratisch uitgesproken wensen van zijn
electoraat niet kan uitvoeren. En luister naar de mensen met een EU-nationaliteit, in Schotland en in Europa, die weten dan
Schotland Europees is, nu en in de toekomst.
Hoogachtend,
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