Hyvät Euroopan Unionin edustajat,
Arvon vastaanottaja,
Me olemme joukko Euroopan Unionin kansalaisia jotka asuvat, työskentelevät ja myötävaikuttavat Skotlannin ja Yhdistyneen
Kuningaskunnan talouden, kulttuurin ja yhteiskunnan kehitykseen, aivan samoin kuin meidän vastineet, Britannian kansalaiset
tekevät EU27:ssä. Monet meistä ovat pitäneet Skotlantia kotinamme jo useiden vuosikymmenien ja sukupolvien ajan ja me
olemme solmineet hyvin monenkirjavia eurooppalaisia perhesuhteita. Osa meistä ovat muuttaneet Skotlantiin vasta hiljattaen
seuraten eurooppalaista ihannetta kansainvälisestä yhteisöstä, yhteistyöstä ja vauraudesta. Me olemme tiivis eurooppalainen
perhe ja yhteisö kautta linjain Britanniassa ja Manner Euroopassa, ja ME KAIKKI olemme hyvin surullisia Brexit äänestyksen
tuloksesta.
Me olemme tulleet torjutuksi Britannian hallituksen taholta, joka on horjuttanut meidän turvallisuudentunnetta luottaa
perusoikeuksiimme, oikeudesta kotiin, työhön, ja kaikista tärkeinpään, oikeudesta perheeseen ja tulevaisuuden rakentamiseen.
Me olemme joutuneet elämään yli vuoden ajan suuressa epävarmuudessa - neuvottelujen edistymättömyys on aiheuttanut
monelle meistä kärsimystä ja pelkoa ja vaatinut raskaan hinnan meidän mielenterveydellemme. Jokaisesta
muukalaisvihamielisestä uutisotsikosta, "virheellisestä" karkoituskirjeestä, ja "vuodetusta" poliittisesta ehdotelmasta rajoittaa
meidän oikeuksia, me näemme mihin Britannian hallitus on pyrkimässä. Me olemme tulleet pelinappuloiksi ja toisen luokan
kansalaisiksi samalla kun Britannian hallitus luo systeemiä institutionaallisesta syrjinnästä EU -ja EU:n ulkopuolisia
maahanmuuttajia vastaan. Sen lisäksi käynnissä oleva poliittinen taantuma ja lähestyvä Britannian irtaantuminen Euroopan
Unionista ja kiistanalainen "Henry VIII ehdosta" on hyvin hälyttävää KAIKILLE Britanniassa asuville, kansalaisuuteen katsomatta,
ja uhkaa kaventaa kovalla työllä aikaan saadun toimivallan Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa.
Kuitenkin Skotlannin asukkaina me haluamme kertoa, että siitä huolimatta että vaikka Skotlannin Parlamentin toimivalta on
rajoitettua, me olemme todenneet että me saamme täällä suurempaa poliittista ja yleistä tukea kuin missään muualla
Britanniassa. Eikä vain siksi, että 62% Skotlantilaisista äänestivät EU:hun jäämisen puolesta, vaan siksi, että Skotlannin hallitus
on toistuvasti ilmoittanut meidän olevan tervetulleita tänne sanoin ja teoin – tästä esimerkkinä heidän pyrkimys varmistaa
meidän äänestysoikeus Holyroodin vaaleissa.Välittömästi Brextit äänestyksen jälkeen, Skotlannin parlamentin yli puoluerajojen
tapahtunut yhteistyö osoitti, että he haluavat tehdä kaikkensa suojellakseen Skotlannin ja Euroopan Unionin suhteita, ja he
suoraan ja vilpittömästi antoivat lausunnon, että EU kansalaiset ovat tervetulleita Skotlantiin. Tämä antoi meille toivoa.
Me olemme oppineet rakastamaan Skotlantia kotinamme ei-brittiläisinä EU kansalaisina, ja me tiedämme että suurin osa
skotlantilaisista pitävät meistä myös. Tässä maassa joka on täynnä kunnioitusta herättäviä maisemia, eloisia kaupunkeja,
uskomattomia luonnonvaroja, ja jossa on edistyksellinen yhteiskunta ja rikas kansainvälinen kulttuuri, tunnemme, että
skotlantilaiset ovat meidän luonnollisia eurooppalaisia sisaria ja veljiä. Tästä syystä me tuemme yhdessä monien
kansalaisuuksien, eurooppalaisten ja monen muun, Skotlannin matkaa kohti itsemääräämisoikeutta. Monien skotlantilaisten
tavoin, se on meidän harras toiveemme että jonain päivänä me saamme nähdä itsenäisen Skotlannin ottavan paikkansa
Euroopan Parlamentissa.
Me ymmärrämme hyvin poliittisen diplomatian ja sen herkkyyden jota teidän täytyy harjoittaa, mutta ei-brittiläiset EU kansalaiset
ovat joutuneet kaaoksen keskelle tahtomattaan, ja me haluamme teidän kuulevan meidän hädän, koska Britannian hallitus ei
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sitä tee. Me haluamme teidän kuulevan meidän huolemme meidän ihmisoikeuksista, oikeudesta perheeseen ja tuleivaisuudesta
Skotlannissa -maassa, huolimatta sen vaikeasta tilanteesta, jossa meitä ei ole lyöty maahan. Me haluamme teidän kuulevan
huolemme Skotlannin ja Euroopan Unionin suhteista ja Skotlannin tilanteesta, jossa se on kykenemätön suojelemaan
äänestäjiään ja toteuttamaan heidän toiveitaan demokraattisesti. Ja me myös teidän kuulevan meitä EU kansalaisia
Skotlannissa ja ympäri Eurooppaa, jotka avoimesti tunnustavat, että Skotlanti on ja tulee aina olemaan eurooppalainen maa.
Kunnioittain,
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