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Beste Europese vrienden en buren,
Vanavond verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Ik had gehoopt dat ik deze
woorden nooit had hoeven schrijven. Vooral omdat de overweldigende meerderheid van de
mensen in Schotland hier niet voor hebben gestemd.
Schotland is een trot Europees land, en de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om te
vertrekken spijt me zeer. De Europese Unie heeft gelijkgestemde, onafhankelijke naties op
gelijke voorwaarden bijeengebracht om samen te werken voor het wederzijdse belang van al
onze burgers.
Die belangen, inclusief het deel uitmaken van een Europese interne markt van meer dan 500
miljoen mensen, zijn in economische opzichten uitvoerig beschreven. Maar het gaat
vandaag niet om cijfers. Het gaat om mensen.
Schotland is het thuis van meer dan 230.000 burgers van de Europese Unie, die in
Schotland welkom zijn als onze vrienden en familie. Dit zijn mensen die bijdragen aan de
levendige culturele diversiteit van Schotland, die in onze zorgverlening levens redden, die
onze kinderen onderwijzen en die zich door het land heen gevestigd hebben en bedrijven
hebben opgebouwd.
Vanaf het eerste begin van het Brexit proces heb ik duidelijk gemaakt dat Schotland hun
thuis is en dat zij welkom zijn om te blijven. Eveneens hebben duizenden Schotten zich
gevestigd in landen in Europa en ik ben dankbaar voor het warme welkom dat zij nog altijd
ontvangen.
Schotland mag aan de rand van Europa liggen maar we hebben altijd tot de kern behoord,
en dat willen we blijven. Schotten hebben er enorm van gebaat om in de rest van Europa te
kunnen leven, werken en reizen. De banden tussen het volk van Schotland en Europese
landen zijn diep.

Ik geloof dat Schotland het recht heeft om haar eigen toekomst te kiezen en dat het voor
Schotland het beste is om een onafhankelijk land te zijn, in de Europese Unie. In de
tussentijd zullen wij rond onze gemeenschappelijke waarden en belangen schouder aan
schouder staan met de rest van Europa.
Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie mag dan door sommige in
andere delen van het Verenigd Koninkrijk feestelijk gemarkeerd worden maar ik schrijf u
vandaag – een heel symbolische dag – om een sterke boodschap van solidariteit en van
hoop te zenden aan onze Europese vrienden en buren. Schotland hoopt van harte ons
lidmaatschap van de Europese Unie in de toekomst als een gelijkwaardig lid te hervatten.
Het zou veel betekenen voor de mensen in Schotland om te weten dat onze Europese
vrienden op dit moment solidair staan met ons.
Laat alstublieft het licht aan voor Schotland, zodat we onze weg terug kunnen vinden naar
huis
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