Caro Sr. Barnier,
Caros senhores e senhoras,
Nós somos nacionais europeus a viver, trabalhar e a contribuir para a economia, cultura e sociedade Escocesa e Britânica, tal
e qual como os nossos equivalentes britânicos nos outros 27 países europeus. Alguns de nós, por várias décadas, têm visto a
Escócia como a sua casa e geraram famílias europeias diversificadas. Outros são residentes mais recentes na Escócia,
seguindo o ideal Europeu de ter comunidades diversificadas, camaradagem e prosperidade mútua. Estamos unidos pelos
laços familiares e de amizade através da Ilhas Britânicas e do continente Europeu, e TODOS nós sofremos com o voto do
Brexit.
Sentimo-nos rejeitados pelo Reino Unido, cujo governo despejou-nos do nosso sentido de segurança dos nossos direitos,
casas, trabalhos, e mais importante ainda, famílias e futuros. Por mais de um ano temos vivido na corda bamba e na
incerteza - a falta de progresso nas negociações causaram a muitos de nós um tremendo stress e ansiedade e arrasou com a
nossa saúde mental. Por cada manchete xenofóbica, carta de deportação "errónea", ou documento de proposta político
"vazado" e relatórios acerca dos fundos dos contribuintes suprimidos, apercebemo-nos do quanto o governo de Britânico
afundar-se-á. Tornámo-nos moedas de troca e fomos reduzidos a cidadãos de segunda classe, enquanto o Reino Unido cria
um sistema de discriminação institucionalizada contra os imigrantes Europeus e não-Europeus. Para além do mais, a nova
regressão política, em forma da eminente Factura de Rescisão da UE e da controversa “Cláusula de Henrique VIII”, é
alarmante para TODOS os residentes do Reino Unido, independentemente de nacionalidade, e ameaça os acordos obtidos
com muito esforço pela Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, potencialmente diminuindo os direitos de todos.
No entanto, como residentes da Escócia, temos de dizer que apesar do poder limitado do nosso Parlamento, sentimos que
temos um suporte político e público superior comparativamente ao dos nossos companheiros não Britânicos Europeus no
resto do Reino Unido. Não só o povo Escocês votou por 62% para ficar na UE, como ainda tem um Governo Escocês que nos
tem mostrado uma e outra vez que somos cá bem vindos, através de palavras e acções - por exemplo, nos seus esforços
para assegurar a nossa contínua franchise nas eleições de Holyrood. Até mesmo imediatamente após o resultado do voto do
Brexit, a cooperação transversal do nosso Parlamento Escocês demonstrou devoção em fazer de tudo para proteger as
relações da Escócia com a UE, e as suas declarações directas e sinceras de que os nacionais europeus são bem vindos
encheu-nos de esperança.
Como nacionais não Britânicos Europeus temos vindo a amar a Escócia como sendo a nossa casa, e sabemos que a maioria
dos Escoceses também nos tem amado. Neste país, cheio de paisagens de tirar o ar, cidades vibrantes, incríveis recursos
naturais, sociedade progressiva e uma rica cultura internacional, vemos naturalmente as pessoas da Escócia como irmãos e
irmãs Europeus. Por todas estas razões juntamo-nos, percorrendo dezenas de nacionalidades, não só europeias, para apoiar
a Escócia nesta jornada pela autonomia. É a nossa esperança, e a esperança de muitos Escoceses, que ainda possamos ver
uma Escócia independente que toma os seus próprios lugares no Parlamento Europeu.
Compreendemos a sensibilidade política que têm de aplicar. Mas como nacionais não Britânicos Europeus, apanhados neste
caos não causado por nós, simplesmente pedimos que nos escutem, já que o governo britânico não o faz. Escutem os
nossos receios pelos nossos direitos, pelas nossas famílias, pelos nossos futuros na Escócia - um país que, apesar da
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situação em que se encontra, não sentimos que nos abandonou. Escutem os nossos receios pelas futuras relações entre a
Escócia e a UE, e pelas circunstâncias em que se encontra, potencialmente incapaz de proteger os desejos
democraticamente demonstrados pelos seus eleitores. E escutem os nossos companheiros cidadãos Europeus, na Escócia e
pela Europa, que sabem, como nós sabemos, que a Escócia é, e sempre será, Europeia.
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