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Førsteministerens brev til Europa 

31. januar 2020 

 

Europæiske venner og naboer 

 

I aften forlader Storbritannien den Europæiske Union.  Det er ord, jeg håbede, jeg aldrig 

havde behov for at skrive. Ikke mindst fordi et overvældende flertal af folk i Skotland stemte 

imod dette.  

 

Skotland er stolt af at være en europæisk nation, og jeg beklager dybt, at Storbritannien 

valgte at forlade Unionen. Den Europæiske Union samlede ligesindede, selvstændige 

nationer til, på lige vilkår, at samarbejde til fordel for alle vore borgere. 

 

Disse fordele, og deriblandt det at være en del af et indre market på mere end 500 millioner 

personer, er blevet godt diskuteret, økonomisk set. Men i dag handler det ikke om tal – det 

handler om folk. 

 

230.000 EU-borgere er bosatte i Skotland, og som venner og familie er de velkomne her i 

Skotland. De er personer, der bidrager til Skotlands dynamiske kulturelle mangfoldighed, der 

indenfor vort sundhedsvæsen redder menneskeliv, der underviser vore børn og har etableret 

hjem og forretninger i hele landet. 

 

Helt fra Brexit-processens begyndelse har jeg sagt klart og tydeligt, at de stadig hører 

hjemme i Skotland, og at de er velkomne til at blive her. Ligeledes har mange tusinde skotter 

bosat sig overalt i andre europæiske lande, og den varme velkomst de forsat modtager, 

glæder mig meget. 

 

Selvom Skotland er beliggende i udkanten, har vi altid været – og ønsker at forblive – en 

central del af Europa. Skotter har haft stor gavn af at kunne bo, arbejde og rejse i hele resten 



 

af Europa.  De bånd, der binder det skotske folkefærd med nationerne i den Europæiske 

Union, er stærke.  

 

Jeg mener, at Skotland har ret til at vælge sin egen fremtid, og at det bedste for Skotland vil 

være at blive et selvstændigt land i EU. Indtil da står vi side om side med resten af Europa, 

hvad angår vores fælles værdier og interesser. 

 

Storbritanniens afgang fra EU fejres muligvis af nogle i andre dele af Storbritannien, men jeg 

skriver i dag – en meget symbolsk dag – til vores europæiske venner og naboer for at sende 

en vægtig meddelelse om solidaritet og om håb. Skotland nærer et stort håb om, at vi på et 

tidspunkt kan genoptage vort medlemskab af den Europæiske Union som et ligestillet 

medlem. 

 

Det vil betyde meget for folk i Skotland at vide, at vores europæiske venner solidarisk står 

side om side med os på nuværende tidspunkt.   

 

Hold lyset tændt for Skotland. 
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