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31 januari 2020 

 

Kära europeiska vänner och grannar 

 

Ikväll lämnar Storbritannien den Europeiska Unionen ‒ ord som jag hoppades att jag aldrig 

behövde skriva. Inte minst eftersom en avsevärd majoritet av Skottlands invånare aldrig 

röstade för detta.  

 

Skottland är ett stolt europeisk land och det är djupt beklagligt att Storbritannien har 

beslutat att lämna EU. Den europeiska unionen har fört samman likasinnade, oberoende 

nationer på lika villkor, så att vi kan arbeta tillsammans till ömsesidig nytta för alla våra 

medborgare.  

 

Fördelarna är välbeprövade i ekonomiska termer, inklusive att vara en del av en marknad 

med över 500 miljoner människor. Men idag handlar det inte om siffror ‒ det handlar om 

människor. 

 

Över 230 000 EU-medborgare bor i Skottland och vi välkomnar dem som våra vänner och vår 

familj. Dessa människor bidrar till en levande kultur med rik mångfald här i Skottland, som 

räddar liv i vår hälso- och sjukvård, som undervisar våra barn och som har byggt hem och 

företag runt om i landet. 

 

Jag har varit helt klar från första början av Brexit-processen att Skottland är deras hem och 

att de är välkomna att stanna här. Likaså har många tusen skottar gjort sig hemmastadda i 

Europas många länder och jag är mycket tacksam för det fortsatta varma välkomnande som 

de upplever.  

 

Visst ligger Skottland i utkanten av Europa, men vi har alltid varit – och vill alltid förbli ‒ i 

dess centrum. Många skottar har i stor utsträckning gynnats av att kunna leva, arbeta och 



 

resa i resten av EU. Det finns mycket djupa samband mellan Skottlands befolkning och de 

europeiska länderna.   

 

Jag tycker att Skottland ska ha rätt att välja sin egen framtid och att det bästa alternativet för 

Skottland är att bli ett självständigt land, inom EU. Under tiden kommer vi att stå eniga med 

resten av Europa i våra gemensamma värderingar och intressen. Storbritanniens utträde ur 

EU kommer att firas av somliga i andra delar av Storbritannien, men idag skriver jag till er – 

och det är en symbolisk dag – för att sända ett starkt budskap av solidaritet, och hopp, till 

alla våra europeiska vänner och grannar. I Skottland har vi en stark förhoppning om att i 

framtiden kunna återuppta vårt medlemskap i Europeiska unionen som en likvärdig medlem. 

 

Det skulle betyda mycket för Skottlands invånare att veta att våra europeiska vänner står 

tillsammans med oss i solidaritet idag, och i framtiden.   

 

Vi ber er att lämna ljuset tänt för Skottland. 
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