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EUROPEISKT NYHETSBREV

Detta europeiska forum sker i en tid då stora utmaningar möter 
Europa.

Konflikten i Ukraina och det största antalet människor på 
flykt inom Europa sedan andra världskriget, en sällan skådad 
levnadskostnadskris, påeldad av höjda bränslepriser, samt kampen 
mot klimatförändringarna smälter samman till en perfekt storm.

Vi påminns om att fred, stabilitet och välstånd aldrig kan tas för 
givet. Dessa värden måste man arbeta för, slå vakt om samt konstant 
försöka utveckla. 

Det finns ingen tvekan om att 
Europas geopolitiska landskap 
har genomgått en betydande 
förändring. Därför behövs den 
progressiva vänsterns politik mer 
än någonsin tidigare. 

Även om vi möter en stor kris, 
fortsätter jag att vara optimistisk att vi kan samlas i solidaritet för att 
bygga ett jämlikt Europa med möjligheter för alla. Genom att arbeta 
nära tillsammans kan vi skapa en ljusare framtid. Europas folk kan 
komma ut ur denna kris starkare och mer beslutsamma att förbättra 
våra liv.

Men en bättre framtid är inte oundviklig. Att nå ett bättre och 
mer jämlikt Europa beror på de beslut som tas idag. Det beror på 
regeringars val och prioriteringar. Det är uppenbart att det bästa 
sättet att uppnå sann och långsiktig förändring är genom att välja 
progressiva vänsterregeringar.

På Irland är betydande förändring på väg. 

Vårt folk driver på för förändring och Sinn Féin är ledande i denna 
ostoppbara ström av framåtanda. 

Efter maj månads val på norra Irland, slutade Sinn Féin som det 
största partiet, för första gången. Michelle O’Neill fick folkets mandat 
att bli Försteminister. Det var ett historiskt skifte. Söder om gränsen, 
fortsätter Sinn Féin att med god marginal toppa opinionsmätningarna. 
Möjligheten för Sinn Féin att leda en regering både i norr och söder är 
nu ytterst realistisk.

Medan vi lever genom de sista 
dagarna av det delade Irland, är vi 
på väg mot något mycket speciellt 
– nämligen ett nytt och återförenat 
Irland inom en överskådlig framtid. 
En nation förenad i ambition, kraft 
och möjligheter för alla. Ett folk som 
kommer samman i andan av jämlikhet, 

samförstånd och framtidshopp.
Det är en spännande och positiv tid. Sinn Féin kommer alltid att 

kämpa tillsammans med våra europeiska allierade för att nå ett 
rättvist och jämlikt samhälle. För ett Europa där arbetare och familjer 
alltid sätts i första rummet.

Vi hoppas att du kommer fortsätta att stå med oss när vi 
går de sista stegen på resan mot att bli en återförenad nation. 
Genom att stå tillsammans och utveckla vänsterns internationella 
allianser, kan vi tillsammans nå en ljusare, mer jämlik och 
fredlig framtid. Det är tid för tro, för ledarskap och för enighet. 
Förändringens tid är här.

Betydande 
förändring sker på Irland 
 - Sinn Féins partiledare      Mary Lou McDonald 

På Irland är betydande 
förändring på väg.
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För sju månader sedan röstade enorma 
mängder av norra Irlands invånare i 
parlamentsvalet.

För första gången skiftade 
maktbalansen i Stormont och Sinn Féin 
slutade som det största partiet med 27 
platser i parlamentet.

Mitt mål var att bli en ”Försteminister 
för alla”, redo att arbeta med andra 
partier och hjälpa alla samhällets 
grupper. 

Det är fel att vi inte kan arbeta för att 
förbättra folks liv, då ett parti vägrar att 
acceptera den demokratiska utgången av 
majmånads parlamentsval. Som vi alla 
känner till använder det Demokratiska 
unionistpartiet Brexitprotokollet som 
ursäkt för att vägra styra med Sinn Féin.

Den sanna anledningen är att de 
vägrar acceptera att jag, som irländsk 
nationalist, fick folkets mandat att bli 
Försteminister. Alla vet detta.

DUP och Torypartiet erbjuder endast 
dysfunktionellt kaos. Under tiden kan vi 
inte tillåta att detta maktvakuum fulls av 
hot om våld från lojalister som lever kvar 
i dåtiden.

Låt oss vara tydliga – dåtiden är inget 
vi vill ha!

Tillsammans kan vi bygga för 
framtiden, och göra det på ett sätt som 
speglar mångfalden av våra olika, men 
alla lika legitima lojaliteter, identiteter 
och strävanden.

Jag vill skapa ett samhälle som varken 
är orange eller grönt, utan som är en 

regnbåge av färger vilket reflekterar vilka 
vi är, och vad vi står för idag. 

Det är ett obestridligt faktum att 
Brexitprotokollet fungerar. De flesta 
arbetare, näringsidkare och viktiga 
sektorer som jag träffar vill att den 
brittiska regeringen skyndsamt når en 
slutlig överenskommelse med EU om 
protokollet.

Centrala sektorer och företag vill ha 
långsiktig säkerhet och stabilitet så att 
de kan investera för framtiden och till 
fullo utnyttja vår tillgång till EU:s inre 
marknad och de fördelar som det ger vår 
ekonomi.

Vi måste skydda och försvara 
framstegen som gjorts tack vare 
Långfredagsavtalet och understryka 
vikten av att komma fram till en slutlig 
överenskommelse med EU.

Norra Irlands parlament har inget 
mandat och ingen roll i förhandlingarna 
med EU. Så för DUP att vägra styra med 
Sinn Féin, och därmed omöjliggöra 
återkallandet av parlamentet, är bara att 
straffa allmänheten. Det är vårdslöst och 
skapar en meningslös polarisering av 
samhället och politiken.

För ledarna i parlamentet är det nu tid 
för förnyad enighet och beslutsamhet att 
leverera en stabil maktdelningskoalition 
som fungerar och levererar.

Folket vill ha en regering och ett 
parlament, och vi alla vill ha förändring.

Jag är helt hängiven till båda.

Parlamentsledamoten John Brady menar 
att Rysslands ambassad på Irland och 
dess ambassadör Yuriy Filatov har agerat 
som en ”orubblig och oförblommad 
propagandist för hans lands illegala 
invasion av Ukraina”. 

”Irland har blivit varskott om morden 
era soldater utfört av flera trovärdiga 
källor. Irland har sett bilder av mänskliga 
kvarlevor liggandes i vägkanten. Irland har 
sett bilder av bilar med vita flaggor, för att 
indikera att passagerarna är civila, täckta av 
granatsplitter:”

Irland kommer inte att blunda för dessa 
grymheter och vi fördömer Ryssland å det 
starkaste.

Litauen blev den första EU-medlemsstaten 
att utvisa sin ryske ambassadör. ”De 
gjorde detta för att upprätthålla mänskliga 
rättigheter och rättvisa. Jag hyllar dem och 
anser att Irland bör göra detsamma.”

”Kreml har infört censur mot 52 irländska 
politiker vilket är ytterligare ett motbjudande 
försök av Vladimir Putin att tysta och 
skrämma dem som helt befogat kritiserar 
hans motbjudande invasion av Ukraina. Vi 
kommer inte att bli tystade”, fortsätter John 
Brady.

Parlamentsledamoten påpekar att 
”sedan februari har stater över hela EU och 
världen svarat med att införa rättfärdigade 
sanktioner mot den ryska regeringen. Det 
irländska folket är i solidaritet med Ukraina 
som slutligen kommer att vinna över rysk 
brutalitet och orättvisa. Vi måste använda 
varje tillgänglig möjlighet som finns för 
att pressa Ryssland att dra sig tillbaka 
från Ukraina för att få ett slut på detta 
fruktansvärda krig.”

”Jag anser att detta skulle vara en kraftfull 
handling, som en militärt neutral stat, då 
vi också står för mänskliga rättigheter och 
rättvisa och jag uppmanar premiärministern 
och regeringen att agera nu.”

Rysslands ambassadör 
tillsagd att packa sina 
väskor – han är inte 
längre välkommen 

John 
Brady TD

Talet i sin helhet återfinns här:  
https://www.sinnfein.ie/contents/64585

”Som en 
Försteminister för 
alla, kommer jag 
att arbeta 
för alla 
medborgare 
och för 
alla 
grupper” 

– blivande Försteminister Michelle O’Neill
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Professor Colin Harvey 
och Mark Bassetts 
rapport utforskar de 
legala möjligheter 
som finns stipulerade i 
Långfredagsavtalet, vilket 
är ett internationellt erkänt 
avtal, för hela den irländska 
ön att bli återförenad inom 
EU, och de steg som EU kan 
ta för att förbereda sig på 
detta.
Det var ett nöje att ordna 
släppet av rapporten 
”Making the Case for Irish 
Unity in the EU”, skriven av 
professor Colin Harvey och 
advokaten Mark Bassett. De 
både var i Europaparlamentet 
för att presentera deras 
rapport vilken handlar 
om Långfredagsavtalets 
möjliggörande för irländsk 
återförening samt om hur EU 
kan planera för detta.
Som en parlamentsledamot 
som representerar en 
gränsregion är det min 
prioritet att skydda den 
irländska ön från Brexits 
värsta konsekvenser. Det 
är nu tydligt för mig, och 
för många andra i EU:s 
institutioner att irländsk 
återförening är det bästa 
sättet att undvika dessa.
Jag anser att EU behöver inta 
en aktiv roll i att förbereda 
för konstitutionell förändring på den irländska ön. 
Det finns inget juridiskt som hindrar unionen från att 
göra just detta.

Över Europa är fler och fler 
människor engagerade i denna 
konstitutionella konversation, 
oavsett om det är diplomater, 
parlamentariker eller den 
breda allmänheten. Men 
än så länge har EU intagit 
en avvaktande position. 
Vi har sett de långtgående 
negativa konsekvenserna av 
Brexit-katastrofen, där en 
folkomröstning hölls utan att 
man gjort den nödvändiga 
planeringen innan.
I deras forskningsrapport 
berättar Harvey och Bassett 
om Långfredagsavtalets 
juridiska mekanismer och de 
internationella lagar som ger en 

demokratisk och laglig plattform 
för de europeiska institutionerna 
att anta en resolution i förmån 
för irländsk återförening.
Slutligen, rätten till 
självbestämmande är en sak 
för det irländska folket och 
till syvende och sist är det 
den irländska regeringens 
ansvar att planera för irländsk 
återförening och etablera en 
medborgarförsamling med 
detta uppdrag. Emellertid 
påpekar Harvey och Bassett, 
och jag instämmer, att 
Långfredagsavtalet till viss 
del har blivit en del av 
EU:s lagstiftning och då ett 
återförenat Irland kommer att 

ha betydande konsekvenser för hela EU, borde det 
ligga i unionens intresse att planera och förbereda 
sig för en återförenad irländsk ö.

LOBBAR FÖR IRLÄNDSK 
ÅTERFÖRENING I EU  
- Chris MacManus MEP

Medan Spanien förbereder 
sig för att ta sig an rollen som 
Europaparlamentets talman under 
2023, sade landets utrikesminister 
Albares att spanska myndigheter 
planerar för ett möjligt scenario 
där Irland blir återförenat.

I en intervju fick Albares en fråga 
om irländsk återförening, och sade 
att det är hypotetiskt men att ”den 
spanska statsförvaltningen skulle 
skissa upp planer för ett sådant 
scenario”.

År 2017 sade Europeiska rådet 
att om Irland återförenas i linje 
med Långfredagsavtalet skulle 
hela ön Irland vara kvar inom EU 
och ingen medlemsskapsprocess 
skulle krävas.

Sinn Féins Europarepresentant 
Martina Anderson sade, 
”EU:s medlemsstater bör följa 
Spanien och börja planera för 
konstitutionell förändring på 
Irland.” 

”Europas länder borde fundera 
över vad som är i deras intresse: 
att alltid stöta på problem med 
Brexitprotokollet eller istället tänka 
som Frankrikes president Macron 
som sade att ’lösningen på Brexit-
kaoset är irländsk återförening’”.

José Manuel Albares

Professor Colin Harvey, advokat Mark Bassett, Chris McManus MEP samt Martina Anderson

Spanien 
planerar för 
att återförenat 
Irland

Professor Colin Harvey och 
advokat Mark Bassett
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Sinn Féins senator Paul Gavan har välkomnat att Europeiska Rådet 
antagit en resolution om Brexits påverkan på mänskliga rättigheter på 
Irland. Rapporten, som mer än tvåtredjedelar av rådets medlemmar 
röstade för under höstens möte, är starkt kritisk mot den brittiska 
regeringen. I synnerhet dess motvilja att uttala sig om Brexitprotokollet, 
den så kallade ’Legacy Bill’ som syftar till att ge amnesti till brittiska 
soldater som begick brott under konflikten på norra Irland samt 
unilaterala ageranden som riskerar att underminera Långfredagsavtalet 
är bland det som får kritik.

Efter att resolutionen antagits sade senator Gavan följande: ”Rapporten 
är både antagen i rättan tid samt allmänt betydelsefull. Den skickar ett 
tydligt meddelande från Rådet för Mänskliga Rättigheter till den brittiska 
regeringen om den absoluta nödvändigheten att respektera mänskliga 
rättigheter, respektera Europadomstolen för mänskliga rättigheter, skydda 
Långfredagsavtalet samt avhålla sig från unilateralt agerande.”

”Folket på norra Irland röstade inte för Brexit och därför är det 
helt lämpligt att rapporten uppmanar till en smidig och effektiv 
implementering av protokollet.”

”Rapporten understryker också att den brittiska regeringens intention 
att söka en unilateral utrikespolitik för att ändra kärnan i Brexitprotokollet 
är ett tydligt brott mot internationell lag”.

”Rapporten lyfter också dess ’allvarliga oro’ över den brittiska 
regeringens så kallade ’Legacy Bill’. Detta skamliga förslag, unik i världen 
och mot alla principer av inhemsk och internationell lag, skulle stänga 
ned alla vägar till rättvisa för dem som förlorade nära och kära under 
konflikten och måste läggas på hyllan. Inte ett enda politiskt parti på 
Irland stödjer detta chockerande lagförslag som utgör ett brott mot 
Långfredagsavtalet.”

”Rapporten vill se att norra Irlands parlament omedelbart återkallas 
och att det iriska språket får förbättrad ställning vilket länge utlovats”. 

Senator Gavan uttryckte besvikelse mot den brittiska regeringens 

upprepade försök att hindra och skjuta upp debatten och omröstningen 
om denna rapport. 

”Jag har förstått att den brittiska regeringens delegater vid flera 
tillfällen bad att denna debatt skulle skjutas upp samt ville att rapporten 
skulle skickas tillbaka till kommittén för politiska affärer, istället för att 
röstas om i rådet”.

”Den brittiska regeringen borde lyssna på det Europeiska Rådet och 
fokusera på att respektera mänskliga rättigheter för alla på norra Irland. 
De borde även förstå att en mycket större konversation om konstitutionell 
förändring och irländsk återförening är på gång.”

”Jag upprepade Sinn Féins uppmaning till den irländska regeringen 
att fördjupa och bredda denna konversation genom att skapa 
medborgarförsamlingar på ämnet irländsk återförening.”

Sinn Féins ekonomiskpolitiska talesperson 
Pearse Doherty påpekade under ett tal i 
parlamentet att Irland är den EU-medlemsstat 
som gett lägst stöd till hushåll och företag 
som drabbats av chockerande höga 
energikostnader.

Doherty sade följande till Irlands 
finansminister Pascal Donohoe: ”Du är den 
finansminister med sämst facit i EU. Du är 

sämst i klassen.”
Medan 

finansministern 
påstod att ”de 
åtgärder vi vidtagit är 
likställda till ungefär 

en procent av 
våt BNP, inte 
0,5 procent 
som hävdas.” 

Doherty påpekade då att även om så var fallet 
skulle Irland placera sig under Slovakien och 

”vara en av de sämsta i Europa 
[på att stötta konsumenter]”.

Doherty fortsätter: ”Du 
kan vrida hur mycket som 
helst på statistiken, men vi är 
fortfarande långt efter andra 
länder på det här området. Vi 
behöver skära ned elpriserna 
till nivån de låg på innan 
denna kris och hålla dem 
där.”

Pearse Doherty 
uppmanade finansministern 
att göra en ”U-sväng och 
göra det rätta genom att 
följa trenden i Europa där 
bland annat Frankrike, Polen, 
Österrike, Nederländerna och 

Tjeckien infört maxtak för elpriser.”

Pearse
Doherty

TD

Irland är det EU-land som ger minst stöd till konsumenter 
under levnadskostnadskrisen – TD Pearse Doherty

Sinn Féin senator välkomnar rapport om 
Brexits påverkan på mänskliga rättigheter

Sinn Féin Senator Paul Gavan

Graf över antal procent av BNP som EU:s medlemsstater 
öronmärkt (mellan perioden september 2021-oktober 2022) 
för stöd till hushåll och företag under levnadskostnadskrisen.
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Utdrag från Declan Kearneys blogg  
http://anphoblacht.com/contents/28408

Möjligheten till konstitutionell förändring på Irland är 
nu en reell möjlighet. Somliga, såsom det Demokratiska 
Unionistpartiet samt högerinriktade Torymedlemmar i 
Storbritannien, vill sakta ner och till och med hindra, 
försöken att planera för irländsk återförening.

Sedan maj 2022 har motståndet mot Brexitprotokollet 
använts som en ursäkt för DUP att inte acceptera den 
demokratiska utkomsten av valet till norra Irlands parlament 
samt nominerandet av en Försteminister från Sinn Féin. 

Detta motstånd utkristalliserade sig under en tid då Sinn 
Féin ledde i opinionsmätningarna och följaktligen slutade 
som Irlands största politiska parti. Nu leder partiet norra 
Irlands maktdelningskoalition samt spås bli det största 
regeringspartiet efter valet i södern.

Brexitprotokollet används som anledning till att motsätta 
sig det förändrade politiska landskapet. Politisk unionism och 
den brittiska regeringen konfronteras nu med en verklighet 
som delningen av Irland var tänkt att permanent hindra. 

Istället för att pragmatiskt navigera genom dessa nya 
omständigheter, har DUP blivit påhejare av en negativ agenda 
som riskerar att leda till oväntade konsekvenser vilka kan 
fördjupa den politiska krisen ytterligare.

Toryregeringens oansvarsfulla och röriga hållning, 
som saknar en tydlig plan för att återkalla norra Irlands 
parlament, riskerar att leda till ett maktvakuum. 
Republikaner, nationalister och andra demokrater behöver 
tänka noga över hur vi vill att vår ös kort- och långsiktiga 
framtid ska se ut.

Vi behöver överväga hur vi ska utveckla konversationen 
om en ny väg framåt. Det finns en ny framtid för Irland om 
hörnet. En som är positiv, progressiv, inkluderande, anti-
sekteristisk och där folk från alla bakgrunder välkomnas.

Den politiska övergången från nuet till det nya Irland vi 
strävar efter kommer att ske gradvis och på ett ordnat sätt. 
Nu behöver förändringen hanteras och genomföras, inte 

förhindras.
Det är ologiskt av den irländska regeringen att blockera 

installeringen av medborgarförsamlingar där folk från hela 
ön kan diskutera och rådslå kring hur en ordnad politisk 
övergång till ett återförenat Irland ska se ut. De av oss som 
kommer att rösta för ett återförenat Irland behöver nå ut till 
de som är osäkra och även till dem som kanske kommer att 
rösta mot konstitutionell förändring.

I den slutliga fasen av förhandlingarna om nya 
konstitutionella och demokratiska institutioner, kommer 
kompromisser vara viktiga, då vi alla behöver vara flexibla 
och generösa med, och mot, varandra.

Utdrag från Declan Kearneys blogg

Tid att genomföra, 
inte hindra, förändring 
– riktigt ledarskap 
är nödvändigt

DECLAN
KEARNEY 
MLA

De av oss som 
kommer att rösta 
för ett återförenat 
Irland behöver nå 
ut till de som är 
osäkra och även till 
dem som kanske 
kommer att rösta 
mot konstitutionell 
förändring.



Talandes på Sinn Féins 
årliga partikongress bad 
jag närvarande delegater 
och medlemmar att vara 
medvetna om den ökande 
uppmärksamheten som 
Irlands förändrade politiska 
landskap och förbättrade 
möjligheten till konstitutionell 
förändring får över Europa.

Jag uppmanade 
partikongressen att se de 
diplomater, parlamentariker 
samt partikollegor från 
Europas alla hörn som 
närvarade för att ta del av 
det som sades om behovet 
att planera för övergången 
till fredsprocessens nästa 
fas genom att ordnat planera 
för självbestämmande, 
konstitutionell förändring och 
återförening.

Som Sinn Féins europeiska 
representant är min uppgift 

att stimulera konversationen 
om irländsk återförening och 
hitta stöd för frågan utanför 
öns gränser samt ge den 
tillräcklig uppmärksamhet 
över fastlandseuropa. 
Det råder inget tvivel om 
att konsekvenserna av 
en irländsk nation, som 
innefattar hela ön, kommer 
att kännas över alla världens 
sju kontinenter. Irländsk 
återförening kommer att vara 
toppnyhet över hela världen.

Brexit har gjort att 
delningen av Irland även 
blivit ett problem för övriga 
Europa. Därför är det i 
Europas intresse att stödja 
irländsk återförening där 
norra Irland återgår till att 
vara fullvärdig medlem av 
EU och parlamentarikerna 
från nord kommer tillbaka 
till Europaparlamentet. 

Det vore mycket bättre 
för Europa och att föredra 
framför att konstant möta 
Storbritanniens motstånd 
mot Brexitprotokollet vilket 
skulle vara fallet om Irland 
fortsätter vara delat. Detta är 
en av anledningarna till att 
irländsk återförening är det 
föredragna alternativet.

Att bygga en bred 
allians bestående både 
av parlamentariker och 
civilsamhällets aktörer 
över hela Europa, som alla 
stödjer en demokratisk 
folkomröstning om irländsk 
återförening vilket möjliggörs 
genom Långfredagsavtalet, är 
nödvändigt. Som Sinn Féins 
Europarepresentant kommer 
jag att uppmana våra stolta 
allierade över kontinenten att 
stötta övergången till irländsk 
återförening.
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• Under många århundranden var 
Irland en politisk enhet. Idén om att 
dela ön till två stater uppkom under 
det tidiga 1900-talet.

• Delningen av ön möjliggjordes 
genom en lag, stiftad av det brittiska 
parlamentet i december 1920 – 
Lagen om Styret av Irland. Inte en 
enda irländsk parlamentsledamot 
röstade för lagförslaget. 

• Delningen av Irland skapade en 
nordlig stat byggd på sekterism 
och med en inbyggd unionistisk 
majoritet och som lydde under den 
brittiska kronan. Den nationalistiska 
minoriteten blev direkt andra 
klassens medborgare.

• Från 1921 till 1972 styrde 
unionistpartiet norra Irland som 
en enpartistat. Under den tiden 
accepterade de endast ett av 
oppositionens lagförslag.

• ”Nordirland”, kallas även för 
”de sex grevskapen” eller ”norra 
Irland”. Området tillhör fortfarande 
Storbritannien och innefattar sex av 
Irlands 32 grevskap – de i nordöst. 
Grevskapen i nordväst tillhör den 
självständiga staten Republiken 
Irland – även känd som ”de 26 
grevskapen” eller ”södern”, även 
om ön Irlands mest nordliga punkt 
ligger i Republiken. 

• Norra Irland är den enda av 
Storbritanniens delar som genom 
en omröstning kan välja att lämna 
det ”Förenade Kungadömet”. 
Det möjliggörs genom 1998-års 
Långfredagsavtal som bland annat 
innebär att Irland kan återförenas 
om en majoritet både söder och norr 
om gränsen röstar för det.

Jag uppmanar våra allierade över 
Europa att stå upp för irländsk 
återförening!  – Martina Anderson

Mícheál Mac Donncha
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