Tisztelt Barnier,
Tisztelt Hölgyem/Uram,
Mi Skóciában és az Egyesült Királyságban élő és dolgozó EU állampolgárok vagyunk, akik hozzájárulnak az ország
gazdaságához, kultúrájához és társadalmához, ugyanúgy, mint azt az Egyesült Királyság állampolgárai teszik Európa 27
másik országában. Néhányan Skóciát már évtizedek óta otthonunknak tekintjük, családjaink generációi összefonódtak számos
más európai családdal. Mások pedig nemrég telepedtek le Skóciában, követve a több nemzetiségű, bajtársias és egymás
jólétét szem előtt tartó Európa ideálját. Családi és baráti kötelék köt össze minket sokakkal mind Európában mind a Brit
szigeteken és MINDENKIT szíven talált a Brexit szavazás eredménye.
Úgy érezzük, hogy az Egyesült Királyság cserben hagyott, kormánya megfosztott bennünket mindennemű biztonság érzéstől,
ami jogainkat, otthonunkat, állásunkat és főként családunkat, jövőnket illeti. Már több mint egy éve bizonytalanságban és
libikókán egyensúlyozva élünk - a tárgyalásokon mutatott stagnálás sokunkban szorongást és aggodalmat keltett ugyanakkor
súlyos terhet jelent szellemi épségünkre nézve. Minden idegengyűlölő újság szalagcíme, “téves” kitoloncoló levél,
kiszivárogtatott politikai előterjesztés és az adófizetők által finanszírozott betiltott anulmány segít belelátni azokba a
mélységekbe, amelybe az Egyesült Királyság kormánya süllyedni készül. Mi lettünk az alku tárgya és másod osztályú
állampolgárokká alacsonyítottak, míg az Egyesült Királyság egy olyan szervezeti szinten működő rendszert épít ki, amely
diszkriminálja mind az EU mind a nem EU tagsággal rendelkező bevándorlókat. Továbbiakban a jelenleg zajló politikai
regresszió a közelgő EU Visszalépési Törvénytervezet alakjában és a vitatott “VIII. Henrik cikkely” formájában az Egyesült
Királyság minden állampolgára számára aggasztó ,nemzetiségre való tekintet nélkül, és veszélyezteti Skócia, Wales és Észak
Írország nehezen kiharcolt decentralizációs egyezségét potenciálisan csökkentve mind annyiunk jogait.
Bár Skóciai lakósként el kell mondanunk, hogy a Parlamentünk jogköreinek csökkentése ellenére úgy érezzük, hogy itt sokkal
nagyobb támogatást kapunk mind társadalmi mind politikai szinten, mint azok a nem EU tagsággal rendelkező sorstársaink
akik Britannia többi területén élnek. Nemcsak az a tény, hogy Skóciának 62%-a az EU-ban maradás mellett szavazott hanem
a kihelyezett skót kormány szavai és tettei mutatják nekünk, hogy szívesen látnak minket ebben az országban - például azon
törekvéseik kapcsán, amiben biztosítani kívánják választójogainkat a Holyrood-i választások keretein belül. Rögtön a Brexit
szavazat után a Skót parlamentben jelenlévő pártok bizonyították, hogy mindent megtesznek, hogy megőrizzék jó
kapcsolataikat az EU-val és kijelentették, hogy minden EU állampolgárt szívesen látnak az országban - mindez reménnyel
töltött el bennünket.
Mint nem EU állampolgárok úgy szeretjük Skóciát, mint saját otthonunkat és biztosak vagyunk abban, hogy a skótok nagy
része ugyanígy kedvel bennünket. Ebben az országban, amely tele van szebbnél szebb természeti csodával, vibráló
városokkal, hihetetlen természeti kincsekkel, haladó társadalmi gondolkodással és gazdag európai kultúrával, a skót
embereket Európai testvéreinknek tekintjük. Ezért mi európai és más nemzetiségek összetartozunk, és támogatjuk Skócia
törekvéseit az önmegvalósítás útján. Reményeink szerint láthatunk egy független Skóciát, aki elfoglalhatja az őt megillető
helyét az Európai Parlamentben.
Megértjük azt a politikai érzékenységet, amit Önnek gyakorolni kell, de mint nem Egyesült Királyságbeli, de EU nemzetiségű
állampolgárok, akik ebben a nem általunk előidézett káoszban rekedtek, egyszerűen arra kérjük Önt, hogy hallgasson meg
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minket akkor, amikor az Egyesült Királyság Parlamentje ezt nem hajlandó megtenni. Hallgassa meg aggodalmainkat jogainkat,
családainkat és jövőnket illetően ebben az országban, amely a szituáció ellenére, amibe önszántán kívül került, nem hagyott
minket cserben. Hallgassa meg aggodalmainkat az EU és Skócia jövőbeli viszonyát illetően, hogy olyan szituációban találta
magát, ahol képtelen megvédeni a választók demokratikusan kifejezett óhaját. Hallgassa meg állampolgár társainkat
Skóciában és az egész Európa területén, akik tudják, azt amit mi is, hogy mi Skótok Európaiak vagyunk, mindig azok voltunk
és azok is szeretnénk lenni.
Tisztelettel,
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