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Is comhthírigh na hAE muid atá ag maireachtáil, ag obair 's ag tabhairt ár gcionta féin do gheilleagar, do chultúr agus do
shochaí na hAlban agus an RA, mar a dhéanann ár n-athghinte chomhthírigh ón RA ins an AE27. Tá roinnt againn inár gcónaí
in Albain ar feadh na scórtha blianta agus a bhfuil teaghlach Eorpaigh le glúnta fada atá idirfhite agus ilghnéitheacha acu.
Roinnt eile atá cónaitheoirí na hAlban níos déanaí agus iad ag leanúint ar an idéal Eorpaigh mar gheall ar phobal trasnáisiúnta, ar chomrádaíocht agus ar chomh-rathúnas. Táimid aontaithe i snaidhm teaghlach agus i snaidhm cairdeasa timpeall
na Breataine, timpeall na hÉireann agus timpeall na hEorpa, agus tá gach duine againne fíor-chroíbhriste as vótáil
Breatimeachtaí.
Mothaímid diúltaithe ag an RA, ag an rialtas ar thóg aon chiall slándáil go raibh againn faoinár gcearta, faoinár dtithe, faoinár
bpostanna ach faoinár dteaghlaigh agus faoinár dtodhchaí go háirithe uainn. I rith na mbliana bhíomar inár gcónaí i ngalar na
gcás agus i neamhchinnteacht - cuireann an easpa forás ancair agus imní ollmhóire orainn agus cuireann sé an-bhrú ar ár
meabhairshláinte. Feicimid go rachadh rialtas an RA go bun angair le gach ceannlíne seineafóbach, litir díbeartha
“earráideach”, cáipéisí tairiscint pholasaí “sceite” agus tuairisc shrianta íoctha ag an íocóir cánach. Táimid mar sceall
margaidh anois agus laghdaíomar go saoránaigh den dara rang agus an RA ag cruthú córas idirdhealaithe institiúideach i
gcoinne imircigh AE agus neamh-AE araon. Tagann scaoll ar gach uile cónaitheoir ins an RA ar neamhchead don náisiúntacht
mar gheall ar an chúlú pholaitiúil atá faoi lánseol mar an Bille Cúlú AE faoi láthair agus an “Clásal Henry VIII” conspóideach
fós, agus tá sé ag bagairt ar an shocraíocht déabhlóide shaothraithe go maith ag Albain, an Bhreatain Bheag agus Tuaisceart
Éireann, ag laghdú cearta daonna do chách go bhféidearthacht.
Mar chónaitheoirí in Albain, caithfimid a rá leat go mothaímid go bhfuil níos mó tacaíocht polaitiúla agus poiblí dúinn ná mar a
léirítear dár gcomh-náisiúnaí AE neamh-RA in áiteanna eile ins an Bhreatain in ainneoin an teorannú ar chumhacht ár
bParlaimint. Ní hamháin gur vótáil muintir na hAlban chun fan ins an AE le 62% ach tá Rialtas déabhlóide na hAlban againn ar
léirigh dúinn arís is arís go bhfuil fáilte romhainn anseo trí fhocail is trí ghníomhartha – ina ndianiarracht ár dtoghchórais
leanúna i dtoghcháin Taigh an Ròid a áirithiú, mar shampla. Go díreach i ndiaidh toraidh vótáil Breatimeachtaí, fiú, léirigh an
comhoibriú cros-páirtithe inár bParlaimint na hAlban a scaoil gach rud a dhéanamh chun fhialas na hAlban leis an AE a
chosaint, agus bhíomar lán dóchais i ndiaidh a ráitis dírithe cneasta go bhfuil fáilte roimh náisiúnaí AE anseo.
Mar náisiúnaí AE neamh-RA tá grá againn d’Albain mar bhaile agus tá a fhios againne go bhfuil grá ag an gcuid is mó
Albanaigh dúinn freisin. Ins an tír álainn seo, lán le tírdhreach draíochtach, cathair bheomhar, acmhainní nádúrtha iontaí,
sochaí forásaí agus cúltúr idirnáisiúnta shaibhir, aimsímid muintir na hAlban mar ár muintir Eorpaigh nádúrtha. Dá bharr,
tagaimid le chéile thar réimse leathan náisiúntacht Eorpaigh agus náisiúntacht éagsúla eile, chun tacú le turas na hAlban
chuig a bhféinchinntiúchán. ‘Sé ár ndóchas, agus dóchas go leor Albanaigh, go mb’fhéidir go mbeadh Albain neamhspleách
ag baint a suíocháin féin amach as Parlaimint na hEorpa á bhfeiceáil againn fós.
Tuigimid an mhothálacht polaitiúla gur gá duit a léiriú. Ach mar náisiúnaí AE neamh-RA a bhfuil gafa leis an anord nach
ndearna muid, iarraimid ort éist, nuair nach bhfuil rialtas RA ag éisteacht. Éist lenár gcúram dár gcearta, dár dteaghlaigh, dár
dtodhchaí in Albain – tír nach ndearna an dubh orainn in ainneoin an áit a bhfuil aici. Éist lenár gcúram do thodhchaí fhialas
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nah Alban leis an AE agus don áit a bhfuil aici anois, nach bhféadfaidh léi toil ráite daonlathaí a dtoghthóireacht a chosaint go
bhféidearthacht. Éist dár gcomh-saoránaigh AE, in Albain agus trasna na hEorpa, go bhfuil a fhios acu mar atá a fhios againn
go bhfuil is go mbeidh Albain ina nEorpach.
Muidne le meas,
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