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Поредицата „Изграждане на нова Шотландия“ предоставя на хората нужната им 
информация, за да направят информиран избор в референдума за бъдещето на 
Шотландия.    
 

В тази втора статия се съдържа виждането на правителството на Шотландия за 
това, че хората, живеещи в Шотландия, имат правото да решат как да бъдат 
управлявани и дали Шотландия да стане независима държава.    
 

Шотландия е държава в състава на Обединеното кралство, която има собствен 
парламент и избрано правителство.  
 

Подобно на правителството на Уелс, правителството на Шотландия вярва, че 
Обединеното кралство е доброволен съюз на държави и че желанието, изразено 
от народа на Шотландия при изборите, трябва да бъде уважено.  
 

След като Обединеното кралство напусна Европейския съюз (ЕС), британското 
правителство прие голям брой закони, които отменят правомощията на 
парламента на Шотландия.  
 

Ако съберат мнозинство, британската Камара на общините и неизбраната 
Камара на лордовете могат по всяко време да променят правомощията на 
парламента на Шотландия и дори да ги отменят.  
 

Правителството на Шотландия иска процесът на вземане на решения в 
Шотландия да бъде уважаван, защитен и заздравен.  
 

Шотландия вече се радва на ползите от възможността да взема решения по 
въпроси, които са от компетенциите на парламента и правителството на 
Шотландия.   
 

При различни правителства подобни въпроси включваха въвеждането на 
безплатна лична грижа за възрастните хора, премахване на таксите за издаване 
на рецепта и за зъболечение и защита на безплатното висше образование и 
Националната здравна система от приватизация.   
 

Семействата с ниски доходи получиха подпомагане за издръжката си чрез мерки 
като Шотландската схема за детски добавки. 
 

 
 



 
Решенията на шотландското правителство относно данъчното облагане 
доведоха до по-справедлива и по-прогресивна система, като през периода 2022-
23 г. болшинството шотландски данъкоплатци платиха по-ниски данъци върху 
доходите си, отколкото биха платили навсякъде другаде в Обединеното 
кралство.  
Избирателната система, използвана на местните и парламентарните избори в 
Шотландия, също е по-справедлива от тази в Обединеното кралство, като броят 
на членовете на шотландския парламент от различни партии има по-голяма 
представителност по отношение на действителните гласове на хората.  
 

Партията, която управлява в момента в Уестминстър, има шест членове на 
парламента, които представляват Шотландия, без да е печелила избори в 
Шотландия от повече от 70 години. През 39 от 77-е години след края на Втората 
световна война Шотландия беше управлявана от британски правителства, които 
бяха избирани в по-малко от половината от шотландските избирателни райони.   
 

При настоящата система все още по много въпроси, които оказват значително 
влияние върху всекидневния живот на хората, решенията могат да бъдат 
вземани само от британското правителство и парламент.  
 

Това включва решения относно отбраната и членството на Шотландия в ЕС. 
Това включва също така и въпроси за ключови енергийни политики, като 
например степента на подкрепа за ВЕИ проекти.  
 

Британското правителство приема болшинството решения за намаляване или 
повишаване на данъците, пенсиите и социални помощи, като Универсалния 
кредит.   
 

Както е описано подробно в основната статия, решенията на британското 
правителство в много сфери имат дългосрочно и неблагоприятно влияние върху 
хората, които живеят в Шотландия.   
 

Това включва неуспеха да бъдат инвестирани във фонд приходите на 
Шотландия от добива на петрол в Северно море, който според някои изчисления 
сега би бил на стойност над 500 милиарда паунда – около три пъти повече от 
годишните приходи на Шотландия.   
 
Шотландия беше извадена от ЕС въпреки гласуването в полза на оставането ѝ и 
сделката на британското правителство за Брекзит създава трудности на 
шотландците да пътуват, да работят, да търгуват и да правят бизнес със 
страните от ЕС.   
 

Британското правителство отказа да даде правомощия на Шотландия относно 
миграцията. Това се случва въпреки факта, че Шотландия е единствената част 
от Обединеното кралство, в която броят на хората в трудоспособна възраст се 
очаква да намалее през следващите 25 години, което означава, че трябва да 
привличаме таланти отвън. 
 



 
Всички уверения на британското правителство да даде повече правомощия на 
Шотландия няма да променят факта, че, безспорно, правомощията за взимане 
на решения все още ще принадлежат на Уестминстър.   
 

В момента в шотландския парламент има значително мнозинство, което е на 
страната на, и е избрано за, ясния ангажимент да даде възможност на хората в 
Шотландия да гласуват за независимост на референдум.   
 

Независимостта ще даде на Шотландия правото да определя собственото си 
бъдеще, като решенията ще се взимат от правителства, за които са гласували 
гражданите на Шотландия.    
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