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Mary Lou McDonald fortalte en forsamling af venstrefløjen, 
socialdemokraterne og de grønne partier i Athen: “Dette europæiske forum 
mødes i en tid med store udfordringer i hele Europa. 

“Konflikt i Ukraine og den største fordrivelse af mennesker siden Anden 
Verdenskrig, hidtil usete leveomkostninger drevet af skyhøje energipriser, 
og kapløbet mod klimaforandringerne smelter sammen og danner en 
perfekt storm.

“Vi bliver mindet om, at fred, stabilitet og velstand aldrig kan tages for 
givet, sagde hun. “De skal altid arbejdes for, 
beskyttes og avanceres.

“Der er ingen tvivl om, at det geopolitiske 
landskab i Europa har ændret sig i en 
generation. Menneskelivets sand har 
flyttet sig. Det er grunden til, at progressiv 
venstrepolitik aldrig har været mere 
nødvendig.” 

Uachtarán Shinn Féin Mary Lou McDonald 
sagde: “Selvom vi står over for et øjeblik med 
reel krise, forbliver jeg altid optimistisk om, 
at vi kan slutte os sammen i solidaritet for at opbygge et bedre Europa med 
lighed og muligheder for alle. 

“Ved at arbejde sammen, stadig tættere og stadig hårdere, kan vi forme 
en lysere fremtid. Europas befolkninger kan komme frem fra dette øjeblik 
stærkere og mere beslutsomme på at forbedre vores liv. 

“Men det er ikke uundgåeligt. Opnåelsen af et bedre socialt Europa 
afhænger af de beslutninger, der tages i dag. Det afhænger af regeringernes 
valg og prioriteter. Det er klart, at den bedste måde at få virkelige og varige 

forandringer til at ske er ved at vælge progressive venstreregeringer. 
“I Irland er generationsskiftet i gang.
“Vores folk driver forandring. Sinn Féin er i spidsen for denne ustoppelige 

fremskridtsstrøm. 
“Efter Mays valg i Norden fremstod vi som det største parti i Folketinget 

for første gang. Michelle O’Neill blev valgt som udnævnt førsteminister. 
Det var et historisk gennembrud. I Syden fortsætter Sinn Féin med at 
toppe meningsmålingerne med et stykke afstand. Udsigten til, at Sinn 

Féin fører regeringen mod nord og syd, er nu 
meget reel.”

Afslutningsvis sagde præsidenten for Sinn Féin: 
“Når vi lever gennem de sidste dage af Irlands 

deling, er vi på nippet til noget helt særligt - et 
nyt og forenet Irland i vores tid. En nation forenet 
i ambitioner, energi og muligheder. Et folk, der 
samles i en ånd af lighed, fællesskab og håb for 
fremtiden.

“Det er en spændende og positiv tid. Sinn 
Féin vil altid stå sammen med vores europæiske 

allierede i at forkæmpe et retfærdigt og lige samfund. For et Europa, hvor 
arbejdere og familier altid kommer først.

“Vi beder jer fortsætte med at stå sammen med os, mens vi går den 
sidste længde af rejsen til fuld nation.

“Ved at stå sammen og opbygge de internationale relationer mellem 
venstreorienterede progressive kan vi opnå en lysere, ligeværdig og 
fredelig fremtid. Dette er en tid for tro, for lederskab, for enhed. Dette er 
en tid til forandring.”

GENERATIONSSKIFTE 
ER I GANG I IRLAND  
- Uachtarán Shinn Féin,      Mary Lou McDonald 

I Irland er 
generationsskiftet 

i gang
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For syv måneder siden stemte 
befolkningen i det nordlige irland i stort 
antal ved valget til forsamlingen.

For første gang skiftede magtbalancen 
i Stormont, og Sinn Féin viste sig 
som det største parti, der toppede 
meningsmålingen med 27 mandater.

Jeg førte kampagne for at lede en ny 
direktion som ‘førsteminister for alle’, klar 
til at arbejde sammen med andre partier 
og til at tjene alle samfund.

Det er forkert, at fremskridt i de 
spørgsmål, der påvirker folks dagligdag, 
bliver sat i bero, fordi et parti nægter at 
acceptere det demokratiske resultat af 
parlamentsvalget i maj.

Som I alle ved, bruger DUP Brexit-
protokollen som dækning for ikke at gå 
ind i magtdeling. Og den egentlige grund 
er, at jeg som irsk nationalist vil stå ved 
roret som førsteminister. Og alle ved det.

DUP og Tories tilbyder kun forstyrrelser, 
dysfunktion og kaos i Belfast og London.

I mellemtiden kan vi ikke tillade, at 
tomrummet fyldes af trusler om vold eller 
intimidering fra loyalister, der ønsker i 
går.

Lad os være klare, gårsdagen er ikke 
tilgængelig for dem!

Sammen kan vi alle bygge til fremtiden 
og gøre det på en måde, der afspejler 
mangfoldigheden af vores forskellige, 
men lige legitime, troskaber, identiteter 
og forhåbninger.

Jeg arbejder på at bygge et 
samfund, der ikke består af orange og 

grønt, men en regnbue af farver og 
multikulturalisme, som afspejler, hvem vi 
er, og hvad vi står for i dag.

Det er et uigendriveligt faktum, at 
Brexit-protokollen virker.

De fleste arbejdende mennesker, 
virksomheder og nøglesektorer, 
jeg møder, ønsker, at den britiske 
regering omgående når frem til en 
forhandlingsløsning med EU omkring 
protokollen.

De ønsker sikkerhed og stabilitet, så 
de kan investere i fremtiden og drage 
fuld fordel af vores adgang til EU’s indre 
marked og de fordele, det giver vores 
økonomi.

Vi skal forsvare og beskytte gevinsterne 
ved langfredagsaftalen og behovet for at 
nå frem til en forhandlet aftale med EU.

Hverken forsamlingen eller den 
udøvende magt har noget mandat eller 
rolle i disse forhandlinger.

Så at holde magtdeling tilbage i 
mellemtiden er simpelthen for at straffe 
offentligheden.

Dette er hensynsløst og polariserer 
vores samfund og politik unødvendigt.

For Stormont-lederne er det nu 
tid til fornyet enhed af formål og 
beslutsomhed for at levere en stabil 
magtdelingskoalition, der fungerer og 
leverer.

Folket ønsker regeringen, og vi ønsker 
alle forandring. Jeg er fast forpligtet til 
begge dele.

John Brady sagde, at Ruslands ambassade 
i Irland og ambassadør Yuriy Filatov har 
optrådt som “urokkelige og uundskyldende 
propagandister for hans lands ulovlige invasion 
af Ukraine.”

“Irland har hørt beretningerne om mord 
udført af dine soldater rapporteret fra talrige 
troværdige kilder.

“Irland har set luftfotos af menneskelige 
rester, der er efterladt spredt ved siden af vejen.

“Irland har set biler med hvide flag, 
for at angive civile passagerer, fyldt med 
granatsplinter.

“Beviserne for sådanne grusomheder 
fordømmer Rusland, og Irland vil ikke vende det 
blinde øje til.

“Litauen blev den første EU-stat, der udviste 
sin russiske ambassadør.

“Jeg bifalder dem for det, og jeg synes, at 
Irland bør følge trop.

“Kremlin har censureret 52 irske politikere, 
hvilket er endnu et forkasteligt forsøg fra 
Vladimir Putin på at tie og intimidere dem, der 
med rette har kaldt hans foragtelige invasion 
af Ukraine. Vi vil ikke blive bragt til tavshed”, 
sagde John Brady.

TD’en fortsatte med at sige, at “siden februar 
har stater i hele Den Europæiske Union og andre 
steder reageret kollektivt på den humanitære 
krise forårsaget af Putin ved at pålægge den 
russiske regering berettigede økonomiske 
sanktioner.

“Befolkningen i Irland står i solidaritet 
med Ukraine, som vil vinde over brutalitet 
og uretfærdighed. Men vi skal bruge alle 
tilgængelige veje til at presse på for en 
fuldstændig russisk tilbagetrækning og en ende 
på denne forfærdelige krig.

“Jeg tror, at dette ville være en meget 
magtfuld handling, som en militærneutral 
alliancefri stat, da vi også står for 
menneskerettigheder og retfærdighed, og 
jeg opfordrer Taoiseach og regeringen til at 
handle nu.

Russisk ambassadør 
fik besked på at pakke 
sine kufferter - han er 
ikke længere 
velkommen i Irland

John 
Brady TD

Hele talen kan findes her:   
https://www.sinnfein.ie/contents/64585

Jeg vil arbejde 
for alle borgere 
og for alle 
samfund som en 
førsteminister 
for alle 

– Michelle O’Neill, udnævnt førsteminister, årsmødetale
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Den uafhængige rapport 
skrevet af professor Colin 
Harvey og advokat Mark 
Bassett udforsker de juridiske 
mekanismer, der er skitseret 
i langfredagsaftalen (den 
”Good Friday Agreement”) 
og anerkendt i henhold til 
international lov, for at hele 
øen Irland kan blive genforenet 
i EU, og de skridt, EU kan 
tage at sørge for en sådan 
eventualitet.
Det var mig en fornøjelse at 
være vært for lanceringen 
af den uafhængige rapport 
“Making the Case for 
Irish Unity in the EU” (“At 
argumentere for irsk enhed i 
EU”) af professor Colin Harvey 
og advokat Mark Bassett.
Både professor Harvey og 
hr. Bassett var i Europa-
Parlamentet for at præsentere 
deres uafhængige rapport, 
som undersøger de juridiske 
mekanismer, der er skitseret 
i langfredagsaftalen og 
anerkendt i henhold til 
international lov, for at hele 
øen Irland kan genforenes 
i EU, og skridt, som EU kan 
tage for at sørge for en sådan 
eventualitet.
Som medlem af Europa-
Parlamentet, der 
repræsenterer grænseregionen 
i Irland, har jeg gjort det til 
en prioritet at beskytte øen Irland mod de værste 
konsekvenser af Brexit. Det er nu klart for mig og 
mange andre i EU-institutionerne, at genforening er den 

bedste måde at gøre netop det på.
Jeg mener, at EU skal spille en 
aktiv rolle i forberedelsen af 
forfatningsændringer på øen 
Irland. Der er ingen juridisk 
hindring, der forhindrer EU i at 
gøre det.
Over hele Europa deltager folk i 
denne konstitutionelle samtale, 
uanset om de er diplomater, 
parlamentarikere eller den 
brede offentlighed. Men til dato 
er EU gået i bagsædet. Vi har 
været vidne til de langvarige 
konsekvenser af Brexit-
katastrofen, da folk stemte om 
en folkeafstemning uden den 
nødvendige planlægning på 
forhånd.

Colin Harvey og Mark Bassett 
redegør i deres forskningspapir 
for de juridiske mekanismer i 
langfredagsaftalen og international 
lov, som giver en demokratisk 
og juridisk platform for de 
europæiske institutioner til at 
indtage en politisk holdning til at 
favorisere irsk enhed.
I sidste ende tilhører retten til 
selvbestemmelse udelukkende 
befolkningen på øen Irland, og 
planlægning af irsk enhed forbliver 
den irske regerings ansvar, og den 
skal etablere en borgerforsamling.  
Men Colin Harvey og Mark 
Bassett påpeger, og jeg er enig, 
at langfredagsaftalen i nogle 
henseender er blevet en del af 

EU-lovgivningen og - fordi et forenet Irland vil påvirke 
EU’s kompetencer - det er i EU’s bedste interesse at 
planlægge og forberede sig på den irske genforening.

AT ARGUMENTERE 
FOR IRSK ENHED I EU  
- Chris MacManus MEP

Mens Spanien forbereder sig på at 
påtage sig rollen som EU-formand 
i 2023, har dets udenrigsminister, 
José Manuel Albares, indikeret, at 
den spanske embedsmand er ved 
at lave beredskabsplaner for et 
potentielt forenet Irland-scenarie.

I et interview blev hr. Albares 
spurgt om et forenet Irland 
og sagde, at selvom det er 
hypotetisk, “ville den spanske 
embedsmand ikke desto mindre 
skitsere beredskabsplaner for et 
sådant scenarie”.

I 2017 sagde Det Europæiske 
Råd, at hvis Irland genforenes som 
fastsat i langfredagsaftalen, ville 
hele øen Irlands territorium forblive 
i EU, og der ville ikke være behov 
for en tiltrædelsesproces.

Sinn Féins repræsentant for 
Europa, Martina Anderson, 
sagde: “Medlemsstaterne bør 
følge Spaniens føring og lægge 
beredskabsplaner på plads for at 
forberede forfatningsændringer i 
Irland.

“De europæiske lande bør 
vurdere, hvad der er i deres 
bedste interesse: at støde på de 
igangværende protokolproblemer 
eller støtte, som den franske 
præsident Macron sagde, 
‘løsningen på Brexit-rodet - som er 
irsk genforening’”.

José Manuel Albares

Professor Colin Harvey, Mark Bassett BL, Chris MacManus MEP og Martina Anderson

Spanien lægger 
planer for et 
forenet Irland

Mark Bassett BL og professor 
Colin Harvey
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Rapporten, der blev godkendt af mere end to til ét flertal af 
medlemmerne af forsamlingen på dens efterårsmøde, er stærkt 
kritisk over for den britiske regering med hensyn til dens holdning 
til protokollen, dens såkaldte arvelov og ensidige handlinger, der 
kan underminere langfredagsaftalen.

Senator Gavan talte efter vedtagelsen af rapporten: “Rapporten er 
både rettidig og afgørende - den sender et klart budskab fra denne 
menneskerettighedsforsamling til den britiske regering angående 
det absolutte behov for at respektere menneskerettighederne, 
respektere Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
jurisdiktion, beskytte langfredagsaftalen og afstå fra at handle 
ensidigt.

“Befolkningen i det nordlige irland stemte ikke for Brexit. Så det 
er helt på sin plads, at denne rapport opfordrer til en smidig og 
effektiv gennemførelse af protokollen.

“Rapporten fremhæver også, at den britiske regerings forsøg 
på at føre en unilateral politik for at ændre kerneelementerne i 
protokollen er et klart brud på international ret.

“Rapporten nævner også ‘alvorlige bekymringer’ vedrørende 
foreneligheden af den britiske regerings såkaldte Legacy Bill 
(“eftermæle-regning”) med EKMR. 

“Denne skamregning, unikt i verden og imod alle principper i 
national og international ret, ville lukke alle veje til retfærdighed for 
mennesker, der er efterladt i konflikten, bør nu lægges på hylden 
uden yderligere forsinkelse.

“Ikke ét politisk parti i Irland støtter dette forfærdelige lovforslag, 
som igen udgør et brud på langfredagsaftalen.

“Rapporten opfordrer til øjeblikkelig genetablering af 
Forsamlingen for Norden og levering af længe lovet lovgivning om 
rettigheder til det irske sprog.”

Senator Gavan udtrykte skuffelse over den britiske regerings 

gentagne forsøg på at få debatten og afstemningen om denne 
rapport udsat. “Jeg forstår, at delegerede fra den britiske regering 
gentagne gange bad om en udsættelse forud for denne debat og 
bad om, at rapporten blev sendt tilbage til det politiske udvalg i 
stedet for at blive stemt om i forsamlingen.

“Den britiske regering bør lytte til de klare opfordringer 
fra PACE og engagere sig med et nyt fokus på at respektere 
menneskerettighederne for alle befolkningen i det nordlige Irland.

“De bør også erkende, at en meget større samtale er godt i gang 
om forfatningsændringer og irsk enhed.

“I denne forbindelse gentog jeg Sinn Féins opfordring til den 
irske regering i dag om at udvide og uddybe denne samtale ved at 
etablere en borgerforsamling om irsk enhed.”

Sinn Féins finanstalsmand, Pearse Doherty 
TD, fremhævede statistikker i den Dáil (irsk 
parlament), som viste, at Irland havde været det 
værste EU-medlemsland med hensyn til at yde 
støtte til husholdninger og virksomheder, der står 
over for opsigtsvækkende energiregninger.

TD’en sagde til den irske finansminister Paschal 
Donohoe: “Du er den finansminister, der har den 
værste rekord i Europa ... du er nederst i klassen.”

Mens den irske 
finansminister hævdede, 
“tiltag, vi har indført, 
svarer til omkring 
1 procent af vores 
nationalindkomst, ikke 

0,5 procent som i 
undersøgelsen”, 
sagde Sinn Féin 
TD Pearse 

Doherty, at selvom de brugte den anbefalede 
metode “du ville stadig være under Slovakiet. Du 

ville stadig være en af de værste 
i Europa.”

“Du kan skive og tern disse 
statistikker, alt hvad du vil”, 
men “vi er stadig langt bagud, 
hvad andre lande har gjort ... 
og mange lånte for at støtte 
virksomheder og husholdninger 
... Vi har brug for, at du sænker 
elpriserne tilbage til, hvor de var 
før krisen, og begrænser dem til 
det niveau.”

Pease Doherty TD bad 
finansministeren om at gøre 
“en u-vending, gøre det rigtige 
og følge trenden i Europa, hvor 
der var indført lofter i Frankrig, 
Polen, Østrig, Holland, Tjekkiet, 

Slovakiet og andre lande”.

Pearse
Doherty

TD

Irland rangerer lavest i EU med hensyn til støtte til forbrugere 
under leveomkostningskrisen – TD Pearse Doherty

Sinn Féin-senator Paul Gavan glædede sig over vedtagelsen af 
en rapport på Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) 
om Brexits indvirkning på menneskerettighederne i Irland

Sinn Féin - Senator Paul Gavan

Regeringers øremærkede og tildelte midler (sep 2011 – okt 2022) 
til at beskytte husholdninger og virksomheder fra energikrisen.
Sidste opdatering: 20.10.2022
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Uddrag fra Declan Kearneys blog  
http://anphoblacht.com/contents/28408

Forfatningsændringer i Irland er nu ved den politiske 
horisont.

Nogle, som DUP og højreorienterede Tories i Storbritannien, 
vil forsøge at bremse og endda frustrere behovet for at 
planlægge og forberede irsk genforening.

Siden maj 2022 er modstand mod protokollen blevet 
brugt som påskud for DUP’s afvisning af at acceptere 
det demokratiske resultat af valget til den Assembly og 
udnævnelsen af en Sinn Féin-førsteminister. 

Den opposition udsprang på et tidspunkt, hvor Sinn 
Féin var førende i meningsmålinger og efterfølgende 
viste sig som det største politiske parti i Irland; leder 
magtdelingsadministrationen i det nordlige Irland og klar til 
at blive det førende regeringsparti i det sydlige Irland.

Protokollen er blevet bevæbnet til at modarbejde det 
skiftende politiske landskab.

Politisk unionisme og det britiske system er nu 
konfronteret med realiteter, som opdelingen af Irland var 
beregnet til permanent at forhindre.

I stedet for politisk og pragmatisk at navigere i disse nye 
omstændigheder, er DUP blevet heppekor for et negativt 
modreaktion, som rummer det evigt tilstedeværende 
potentiale for loven om utilsigtede konsekvenser, som vil 
uddybe den politiske krise.

Tory-regeringens uansvarlige og kaotiske holdninger, 
med et fravær af en klar plan for at genoprette 
magtdelingsforsamlingen i nord og stabilisere den politiske 
proces, risikerer at åbne et politisk tomrum.

Republikanere, nationalister og andre demokrater er nødt 
til at tænke grundigt over forvaltningen af vores øs fremtid 
på kort og længere sigt.

Vi er nødt til at overveje, hvordan vi kan komme videre i 
samtalen, som er startet om en ny vej frem.

Der er en ny fremtid for Irland at blive forfattet. En, 
der er positiv, progressiv, inkluderende, antisekterisk og 

multikulturel.
Den politiske overgang fra nu til det tidspunkt vil være 

trinvis og inkrementel.
Dette er en tid til at styre, ikke at benægte, forandring.
Det giver ingen mening for den irske regering at gå i stå 

med etableringen af en borgerforsamling på hele øen, som vil 
rådføre sig om og rådgive om de vigtigste milepæle, der ligger 
til grund for en velordnet politisk overgang mod irsk enhed.

De af os, der vil stemme for irsk enhed, er nødt til at række 
ud og engagere os i de uafklarede, og faktisk dem, der kan 
stemme imod forfatningsændringer i en folkeafstemning om 
irsk enhed.

I den afsluttende fase af forhandlingerne om nye 
forfatningsmæssige og demokratiske ordninger skal der være 
behov for kompromiser og tilpasninger. Vi bliver alle nødt til 
at være fleksible og generøse med og over for hinanden.

Uddrag fra Declan Kearneys blog

En tid til at styre og ikke 
fornægte forandring 
– ægte lederskab 
er påkrævet 

DECLAN
KEARNEY 
MLA

De af os, der vil 
stemme for irsk 
enhed, er nødt til 
at række ud og 
engagere os i de 
uafklarede, og 
faktisk dem, der 
kan stemme imod 
forfatningsændringer 
i en folkeafstemning 
om irsk enhed.



Da jeg talte på Sinn Féin Ard Fhéis 
(årsmøde), bad jeg delegerede og 
medlemmer om at anerkende den 
voksende bevidsthed på tværs af 
det kontinentale Europa om det 
skiftende politiske landskab og den 
konstitutionelle samtale, der finder sted 
i Irland.

Jeg opfordrede Ard Fhéis til 
at anerkende diplomaterne, 
parlamentarikerne, 
embedsmandspartiets repræsentanter 
fra europæiske lande, som var til stede 
og lyttede til alt, hvad der blev sagt om 
behovet for at forberede overgangen 
til næste fase af fredsprocessen 
og at planlægge ordentligt for 
selvbestemmelse, forfatningsændring, 
genforening og national forsoning..

Som Sinn Féin-repræsentant for Europa 
har jeg til opgave at stimulere den irske 
enhedsdebat, tromme op om støtte og 
give den behørig fremtræden på tværs 
af det europæiske kontinent, fordi der 
ikke er nogen tvivl om, at konsekvensen 

af en irsk nation vil give genlyd på tværs 
af verdens syv kontinenter. Irsk enhed vil 
være globale nyheder.

BREXIT har også gjort opdelingen af 
Irland til Europas problem. Derfor er det 
i Europas interesse at indtage en positiv 
holdning til støtte for irsk enhed, hvor 
det nordlige Irland vender tilbage til fuldt 
medlemskab af EU, med MEP’er fra nord 
tilbage i EP. Det ville være meget bedre 
for Europa end protokolfjendtligheden 
fra Storbritannien, som for altid vil være 
til stede i et opdelt Irland – det gør irsk 
enhed til det foretrukne alternativ.

Det er nødvendigt at 
opbygge en europæisk bred 
alliance af parlamentarikere og 
civilsamfundsorganisationer, der støtter 
den inkluderende, demokratiske irske 
enhedsfolkeafstemning som fastsat i 
langfredagsaftalen - og som Sinn Féin-
repræsentant for Europa motiverer 
jeg vores “galante allierede i Europa” 
til at gøre sag for overgangen til irsk 
genforening i hele Europa.
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• I mange århundreder var øen 
Irland én politisk enhed. Ideen 
om Partition (opdeling), der deler 
Irland i to stater, var en skabelse af 
det tidlige 20. århundrede. 

• Delingen blev pålagt ved en lov 
fra det britiske parlament – den 
“Government of Ireland Act” - i 
december 1920, som ikke et eneste 
irsk parlamentsmedlem stemte for. 

• Delingsloven skabte en sekterisk 
stat, direkte under den britiske 
krone, med et indbygget 
unionistisk flertal. Fra begyndelsen 
var det nationalistiske mindretal 
andenrangsborgere. 

• Fra 1921 til 1972 styrede 
Unionistpartiet Nordirland som 
en etpartistat. I det tidsrum blev 
de enige om kun at vedtage ét 
stykke lovgivning foreslået af 
mindretalsoppositionen. 

• Staten ’Nordirland’, også kendt 
som de Seks Grevskaber, som 
stadig er inden for Det Forenede 
Kongerige, dækker seks af 
Irlands 32 grevskaber, dem i det 
nordøstlige, mens den nordvestlige 
del er i den uafhængige stat kendt 
som Republikken Irland - også 
kendt som de 26 Grevskaber eller 
‘det sydlige’, selvom det omfatter 
Irlands nordligste punkt! 

• Staten ‘Northern Ireland’ er 
den eneste del af Det Forenede 
Kongerige, der ved afstemning 
af befolkningen kan forlade 
Storbritannien. Dette er fastsat 
i langfredagsaftalen fra 1998, 
hvorefter der kan afholdes en 
folkeafstemning om genforeningen 
af Irland.

Mícheál Mac Donncha
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Motiverer “galante allierede i 
Europa” til at argumentere for irsk 
genforening  – Martina Anderson


