Kära herr Barnier,
Kära herrar / fruar,
Vi är EU-medborgare som bor, arbetar och bidrar till skotska och brittiska ekonomin, kulturen och samhället, precis som
våra kolleger i Storbritannien arbetar i EU27. Några av oss har kallat Skottland vårt hem i flera årtionden och spänner över
generationer av sammanvävda och olika europeiska familjer. Andra är senare invånare i Skottland, efter det europeiska
ideet om gränsöverskridande gemenskap, kamratskap och ömsesidigt välstånd. Vi är förenade i familjer och
vänskapsförbindelser över de brittiska öarna och på fastlandet, och vi har alla blivit hjärtbrutna av Brexit-omröstningen.
Vi känner oss avvisade av Förenade kungariket, vars regering har avskräckt oss från någon trygghet för våra rättigheter,
hem, jobb och viktigast av allt, våra familjer och framtider. I över ett år har vi levt i ett tillstånd av limbo och osäkerhet.
Bristen på framsteg i förhandlingarna har orsakat många av oss allvarliga bekymmer och ångest och tog en tung avgift på
vår mentala hälsa. Med varje främlingsfientligt rubrik, "felaktigt" utvisningsbrev, "läckt" policyförslag, och undertryckt
skattebetalare finansierad rapport ser vi djupet som den brittiska regeringen kommer att sjunka. Vi har blivit
förhandlingschips och har blivit reducerade till andra klassens medborgare, medan Storbritannien skapar ett system av
institutionaliserad diskriminering mot både invandrare från EU och utanför EU. Vidare är den politiska regressionen på
gång, i form av den förestående EU-återkallelsen och den kontroversiella "Henry VIII-klausulen", alarmerande för alla
boende i Storbritannien, oavsett nationalitet, och hotar de svåra vunna devolution bosättningarna i Skottland, Wales och
Nordirland, vilket potentiellt minskar alla människors rättigheter.
Men som invånare i Skottland måste vi säga att trots våra begränsningar i parlamentets befogenheter anser vi att det finns
större politiskt och offentligt stöd för oss än våra medborgare utanför Förenade kungariket EU-medborgare har visats på
annat håll i Storbritannien. Det var inte bara Skottlands folk som röstade med 62 procent förblir kvar i EU, men vi har
också en decentraliserad skotsk regering som har upprepade gånger visat oss att vi är välkomna här, genom ord och
handlingar - till exempel i deras ansträngningar för att säkerställa vår fortsatt franchise i Holyrood val. Även omedelbart
efter Brexit-omröstningen visade samarbetet i vårt skotska parlament sitt beslut att göra allt de kunde för att skydda
Skottlands förhållande till EU och deras direkta och uppriktiga uttalanden som EU-medborgare välkomnas här fyllde oss
med hoppas.
Som icke-brittiska EU-medborgare har vi kommit att älska Skottland som vårt hem, och vi vet att de flesta skott har kommit
att älska oss också. I detta land, full av otroligt inspirerande landskap, levande städer, otroliga naturresurser, progressiva
samhällen och en rik internationell kultur, finner vi Skottlands folk som våra naturliga europeiska bröder och systrar. Av
den anledningen förenar vi tillsammans, med tiotals nationaliteter, europeiska och mer, för att stödja Skottlands resa mot
självbestämmande. Det är vårt hopp, och många skotters hopp, att vi ännu kan se ett oberoende Skottland, tar sina egna
platser i Europaparlamentet.
Vi förstår den politiska finkänsligheten du behöver utöva. Men som icke-brittiska EU-medborgare, inkastade i ett kaos vi
inte röstat för, ber vi dig att lyssna på oss när den brittiska regeringen inte gör det. Lyssna på våra bekymmer för våra
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rättigheter, för våra familjer, för våra framtidsutsikter i Skottland - ett land som, trots den situation det befinner sig i, inte
känner oss ledsna av. Lyssna på vår oro för Skottlands och EU:s framtida förhållande och för de omständigheter som den
befinner sig i, eventuellt oförmögen att skydda de väljare som demokratiskt uttryckt. Och lyssna på våra medborgare EUmedborgare, i Skottland och i hela Europa, som vet som vi gör är att Skottland är och kommer alltid att vara europeiskt.
Vänliga hälsningar,
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