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Sinn Féins partiledare Mary Lou 
McDonald sade:

”Den brittiska regeringen har 
förberett lagstiftning som ger den 
brittiska premiärministern makt 
att köra över delar av det irländska 
Brexitprotokollet. Det här draget av 
den premiärminister Boris Johnson och 
hans regering, är skamligt och ytterst 
ansvarslöst.”

”Johnsons krigiska attityd till Irland är 
en del av ett cyniskt försökt att till varje 
pris behålla makten i Storbritannien. 
Det hotar så mycket som så många 
har uppnått under så lång tid. Den 
brittiska regeringens plan att frångå 
det irländska protokollet är en plan 
som innebär att medvetet bryta mot 
internationell lag.”

”Det är en svekfull handling av 
ond tro då den brittiska regeringens 
målsättning är att lämna sina 
skyldigheter och överenskommelser. 
Det är värt att minnas att den brittiska 
regeringen inte bara skrev under 
protokollet utan var även en viktig part 
i skapandet av dess innehåll.”

”Detta ytterst ansvarslösa handlande 
understryks av att protokollet faktiskt 
fungerar. Det ger norra Irland tillgång 
till både den brittiska marknaden samt 
till EU:s inre marknad, vilken består av 
mer än 500 miljoner människor.”

”Norra Irlands ekonomi presterar 
bättre än Englands; företag växer och 
nya arbetstillfällen skapas. Självklart 
har den gränsöverskridande handeln 
med Republiken ökad storligen och hela 
öns ekonomi blomstrar. Toryregeringen 
sätter nu allt detta på spel.”

”Sättet att lösa problemen med 
implementeringen av det irländska 
protokollet är genom att samtala 
med EU, men detta är något som den 
brittiska regeringen har vägrat att göra 
under 123 dagar. Boris Johnson farliga 
spel har blivit hårt fördömt på Irland, i 
USA, och i sanning – över hela världen. Den 
brittiska regeringens agerade är skamligt, 
vårdslöst och farligt.”

”Vi måste nu mobilisera våra styrkor till 
stöd för Långfredagsavtalet och för Irlands 
välstånd samt för att säkerställa att Boris 
Johnson stoppas”.

Den brittiska regeringen bryter 
mot internationell lag-

”Boris 
Johnsons 
farliga drag 
har blivit starkt 
fördömt i 
Europa, i USA 
och över hela 
världen.”

  EU-kommissionens vice 
ordförande Maroš Šefčovič: 
”Låt oss tala klarspråk – det 
här är olagligt.”

  Majoritetsledaren i 
amerikanska senaten Chuck 
Schumer: ”Världen iakttar den 
brittiska regeringens nästa 
drag och de är skyldiga att 
hedra de överenskommelser 
som de ingått och avsluta 
försöken att bryta mot 
internationell lag.”

  Tyske förbundskanslern 
Olaf Scholz: ”Ett mycket 
tråkigt beslut av den brittiska 
regeringen… det finns ingen 
anledning till detta.”

  Spaniens utrikesminister 
för EU - Pascual Ignacio 
Navarro Ríos: ”Om 
lagstiftningen går igenom, 
vilket i sig är en lång process 
bryter det mot Brexitavtalet, 
men bara framläggande 
innebär i sig självt ett brott 
mot avtalet. Detta anser vi 
vara oacceptabelt.”

  Försteminster på norra 
Irland Michelle O’Neill: 
”Vi vet att det irländska 
protokollet används som 
en ursäkt för politisk 
unionism att underminera 
Långfredagsavtalet och flytta 
ramarna för vad som anses 
okej, då de inte kan acceptera 
utgången av ett demokratiskt 
val.”

fördöms!
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Nu när vår politiska vision har fått ett överväldigande stöd av 
de röstberättigade är det nu vår högsta prioritet att leverera för 
hela samhället.

Oavsett religiös-, politisk- eller social bakgrund arbetar vi 
målmedvetet för att få politiken 
att fungera genom samarbete, 
inte genom uppdelning.

Vårt kollektiva mål är att 
arbeta tillsammans för att 
lösa de problem som det här 
samhället möter, så som att 
minska väntelistorna inom 
vården, förbättra tillgången till 
primärvård, finansiera stöd för 
de som lider av psykisk ohälsa 
samt cancer, bygga bostäder folk 
har råd med för att möta den 
ökade efterfrågan, leverera bra 
utbildning för våra unga samt 
skapa acceptabla jobb.

Den demokratiska utgången i 
detta val måste respekteras. 

Majoriteten av norra Irlands 
parlamentsledamöter stödde den 
femte maj protokollet, för att det fungerar. Ja, det skulle kunna 
fungera bättre, vilket endast är möjligt genom samarbete mellan 
EU och den brittiska regeringen. Det kostar inget att vara en 
del av den inre marknaden, men kostnaden att vara utanför är 
enorm.

Vi vet att motståndet mot Brexitprotokollet är en täckmantel 
för politisk unionism att underminera Långfredagsavtalet, då 
deras ”eviga” veto är borta och maktbalansen har ofrånkomligen 
skiftat – Sinn Féin är det största partiet och jag har mandat att 
bli Försteminister. DUP kan inte acceptera och anpassa sig till 
den nya och aktuella verklighet vi möter.

Vår ekonomi presterar nu bättre än Englands vilket visas av 
den brittiska regeringens egna ekonomiska data. Lokala företag 
och producenter blomstrar och fyller hål i produktionskedjorna 
och på utbudssidan. Samarbetet mellan norra Irland och 

Republiken förbättras vilket 
både behåller, och skapar nya, 
arbetstillfällen.

Boris Johnson och Brandon 
Lewis skyddar DUP, och låt oss 
tala klarspråk: den politiska 
stabiliteten i norr kan aldrig 
vara gisslan åt Torypartiets 
maktspel, kaoset i Westminister 
och ett fortsatt störigt DUP. De 
som klamrar sig fast vid dåtiden, 
försöker störa nutiden och 
hota framtiden måste inse att 
samhället förflyttar sig framåt 
och att vi inte kommer låta oss 
dras tillbaka till svunna tider.

Vårt fokus är på framtiden och 
framtiden för våra unga.

Att blicka framåt innebär 
också att dåtiden måste hanteras 

och den brittiska regeringens övergivande av Stormontavtalet 
och deras införande av amnesti för brittiska soldater innebär att 
familjernas rätt till sanning och rättvisa tas bort. Detta har av 
Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter kallats för en 
”genomgående brist”.

Vi står med alla offer och överlevande från konflikten och vi 
fortsätter att kämpa för deras rätt till sanning och rättvisa.

Om de som är valda misslyckas med att återupprätta de 
demokratiska institutionerna, kan inte direktstyre från London 
vara aktuellt, utan istället kombinerad auktoritet från London 
och Dublin.’

FÖRSTEMINISTER 
FÖR ALLA  
- Michelle O’Neill
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Talandes om den 
politiska krisen 
på norra Irland, 
säger Sinn Féins 
ordförande 
Declan Kearney 
att det ”nu 
är sex veckor 
sedan valet till 
norra Irlands 
parlament, 
då det politiska landskapet skiftande 
dramatiskt. Sinn Féin slutade som det 
största politiska partiet och en kvinnlig 
republikansk ledare i form av Michelle 
O’Neill fick mandat att bli Försteminister. 
Positivt nog är progressiv politik på 
framgång.”
”Valresultatet cementerar återigen den 
politiska unionismens förlust av sin 
majoritet i valet 2017.”
Svarandes på DUP:s vägran att bli en 
del av en ny regering i Stormont (norra 
Irlands parlamentsbyggnad) sade Kearney 
följande: ”Det finns inga bevis för att 
DUP är hängivna till maktdelning, om det 
inte är på deras villkor. Den nuvarande 
Toryregeringen i London bröt förra 
veckan unilateralt mot internationell lag 
genom att bryta mot Brexitprotokollet 
och, i förlängningen, mot Storbritanniens 
utträdesavtal med EU.”
”Torypartiet gör sitt bästa för 
att dölja DUP kraschande av 
maktdelningsinstitutionerna i norr 
och DUP:s hållning skyddar Torypartiet 
i sitt ”kalla krig” med övriga Europa. 
Torypartiet har illvilligt lanserat idén, och 
tillika lögnen, att Brexitprotokollet är en 
ekonomisk katastrof.”
”Den kombinerade falska retoriken, 
lögnerna och ryktesspridningen är ett 
klart exempel på ’fake news’ och försök att 
skapa rädsla, något som också präglade 
folkomröstningen om Brexit 2016.”

”Det senaste förslaget från Torypartiet om 
att säga att den Europeiska konventionen 
för mänskliga rättigheter inte längre 
gäller på brittiskt territorium skulle 
slå de grundläggande rättigheter som 
Långfredagsavtalet garanterar i bitar. 
DUP och Torypartiet försöker riva de 
fundamentala politiska och lagstiftande 
funktionerna av Långfredagsavtalet. De 
försöker gröpa ur de basala principerna 
som skapat fred på Irland.”
”Detta är dock något som det 
internationella samfundet bryr sig om, 
och blir allt mer engagerat i den politiska 
och ekonomiska situation som utspelar sig 
på Irland. Diskussionen om möjligheten 
att Irland återförenas växer i styrka och 
systemen för att få detta till stånd på ett 
fredligt och demokratiskt vis existerar.”
”Den politiska drivkraften för irländsk 
återförening, både i norr och söder, är allt 
mer förknippat med ett återinträde i EU 
för hela ön, tillsammans med statusen av 
ett internationellt avtal förankrat i Förenta 
Nationerna.”
”Grundläggande internationell lag och 
överenskommelser undermineras och 
utmanas.”
”Dagarna då DUP och 
unionistiska extremister 
dikterade villkoren för 
demokrati, maktdelning och 
hur Långfredagsavtalet skulle 
implementeras är sedan 
länge förbi. Vi har kommit 
till ett historiskt ögonblick. 
Det är dags att börja planera 
för den nästa fasen av 
fredsprocessen och förbereda 
för att nytt Irland.”

DUP och Torypartiet 
försöker riva 
Långfredagsavtalet, 
Declan Kearney MLA

Via länken kan du läsa hela artikeln på Declan Kearneys blogg: 
https://www.anphoblacht.com/contents/28344

Declan Kearney MLA
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Sinn Féins talesperson i 
frågor rörande företag, 
handel och anställning, 
Louise O’Reilly TD, har sagt 
att planer i Tyskland på 
att öka minimilönen från 
€12 i timmen från och med 
den första oktober, visar 
vad som kan göras av en 
regering som är villig att 
stödja arbetare i mitten av 
en levnadskostnadskris Hon 
tillade att den irländska 
regeringen bör ta mod till 
sig och följa efter genom att 
leverera en minimilön man 
kan leva på. 

Parlamentsledamot 
O’Reilly sade: ”Tysklands 
underhus godkände en 
ökning av minimilönen till 
22 % med syfte att tackla 
levnadskostnadskrisen i 
landet. Detta kommer att 

innebära att minimilönen 
omedelbart höjs från €9,82 
till €10,45 från början på juli, 
för att ytterligare öka till €12 
per timme från den första 
oktober.”

”Att öka minimilönen 
till €12 i timmen är en 
22-procentig ökning och 
visar vad som kan göras 
när en regering är villig att 
stå upp för de lägst betalda 
arbetarna. Den irländska 
regeringen bör noga studera 
vad som planeras i Tyskland 
och följa i deras fotspår 
genom att implementera 
en minimilön man kan 
leva på för att minska 
levnadskostnadsbördan för 
arbetare här”.

”Levnadslönsgruppen har 
räknat ut att en minimilön 
på €12.90 per timme är 

nödvändigt för att säkerställa 
att arbetare inte lever i 
fattigdom. Det finns en 
generell överenskommelse 
över det politiska spektrumet 
att vi behöver en minimilön 
man kan leva på för att få 
bort låga löner och minska 
levnadskostnadskrisen. 
I sanning, Sinn Féin har 
publicerat en plan för hur 
en minimilön man kan leva 
på kan införs samtidigt 
som finansiellt svaga 
affärsverksamheter skyddas.”

”Jag uppmanar den 
irländska regeringen att 
arbeta med Sinn Féin och 
övriga som är dedikerade att 
införa en minimilön man leva 
på, att påbörja förberedelser 
och leverera för arbetare 
och bidra till att tackla 
levnadskostnadskrisen”.

Den andra delen av Europarådets 
parlamentssamling gick av stapeln i 
veckan som startade med den 25 april. 
Det fanns ett stort intresse att höra om 
Sinn Féins senaste framgångar på Irland. 

Faktumet att den irländska regeringen 
innehar ordförandeskapet i ministerrådet 
från maj till november riktade ytterligare 
strålkastarljus mot politiken på Irland. 
Den 31:a maj reste ordföranden för 
Europarådets parlamentsgrupp Tiny Cox 
till Dublin för ett betydelsefullt möte 
med Sinn Féins partiledare Mary Lou 
McDonald. Mary Lou berättade om den 
politiska utvecklingen, Sinn Féins nyliga 
framgång i norra Irlands parlamentsval 
och utmaningarna som det innebär 
att lyckas etablera ett nytt styre samt 
problemen att överkomma den brittiska 
regeringen oförsonlighet när det kommer 
till det irländska Brexit-protokollet. 

Ledaren för Europeiska Förenade 
Vänstern i Europarådet George 
Katrougalos höll ett möte med Mary 
Lou där det, utöver att utbyta politiska 
spörsmål, fanns ett betydande 
intresse i Georges roll som rapportör 
i en kommande skrivelse om ”Brexits 
påverkan på mänskliga rättigheter på 
irländska ön”. George hoppas kunna 
slutföra rapporten mot sommarens 
slut och förhoppningsvis få den inlagd 
som debattpunkt under oktobermötet 
i Europarådets parlamentsgrupp, som 
fortfarande kommer vara under irländsk 
ordförandeskap.

Reflekterandes på ett par mycket 
hektiska veckor i Europarådets 
parlamentsgrupp sade senatorn Paul 
Gavan ”Det finns ett förnyat intresse 
från medlemsstaternas delegater kring 
vad som händer på Irland, i synnerhet 
betydelsen av valet av Michelle O’Neill 
som Försteminister i norra Irlands 
parlament. Förståelsen av varför irländsk 
återförening är så betydelsefullt för vårt 
politiska projekt att skapa en ny republik 
bestående 32 grevskap har också ökat.”

Förenade Europeiska 
Vänstern tar del av en 
uppmaning om irländsk 
återförening

Senator 
Paul 
Gavan

Tysk ökning 
av minimilönen 
visar vad som 
kan göras för 
att tackla 
levnadskostnader  
- Louise 
O’Reilly TD

” Levnadslönsgruppen har räknat ut 
att en minimilön på €12.90 per timme 
är nödvändigt för att säkerställa att 
arbetare inte lever i fattigdom.”
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Sinn Féins ansvariga för Europafrågor 
Martina Anderson talade på en 
konferens i Galicien om rättigheter, 
garantier, alternativ och en bättre 
framtid för Irland.

”Även om Långfredagsavtalet inte 
var en politisk uppgörelse, gjorde 
avtalet att det politiska landskapet 
på norra Irland jämnades ut, för 
första gången sedan öns delning. 
Irlands befolkning, både i söder och 
norr, röstade med stor majoritet för 
en ’garanterad’ legal rätt att besluta 
om sin egen konstitutionella framtid.”

”Det irländska folkets rättigheter 
syns såväl i internationell lag som 
i inhemsk lag, både på Irland och i 
Storbritannien. För första gången kan 
Irland bli fredligt återförenat.”

”Den femte maj i år blev Sinn Féin 
det största partiet i norra Irlands 
parlamentsval, och fick återigen mer 
stöd än de unionistiska partierna.”

”Demokratiska Unionistpartiet 
(DUP) har vägrat att bli en del 
av ett maktdelande styre, vilket 
underminerar valresultatet som 
såg Sinn Féin bli det största partiet, 
och riskerar den demokratiska 
garantin om att ett valresultat ska 
implementeras.”

”DUP använder det irländska 
Brexitprotokollet för att montera 
ned Långfredagsavtalet, som 
partiet aldrig har stött och den 
brittiska regeringen använder 
detsamma protokoll för att riva ned 
utträdesavtalet.”

”Under flera år har denna brittiska 
regering och DUP drivit en agenda 
mot Långfredagsavtalet, inlindat i 
retorik som är positivt inställd till 
sagda avtal.”

”Medan fredsprocessen är 
oåterkallelig och viljan att nå 
genomgripande politisk- och social 
förändring är ostoppbar, är motviljan 
från den brittiska regeringen och DUP 
mot den pågående demokratiska 
omvandlingen, obeveklig.”

”DUP är motvilliga att anpassa sig 
till ett föränderligt politiskt landskap 
och motvilliga till att acceptera 
demokrati och respektera en 
valutgång som inte gick som partiet 
planerat.”

”Kanske tror den brittiska 
regeringen och DUP att européer 
inte bryr sig tillräckligt om vad 
som händer i Irland eller om 
konsekvenserna av deras handlande.”

”I sanning, demokrater över hela 
Europa har motsatt sig det brittiska 
Torypartiets vilja att bryta mot 
internationell lag genom att gå emot 
Brexitavtalet som Boris Johnson 
själv godkände, signerade och 
levererande.”

”Om demokrati, om rättigheter, 
om garantier och om alternativ ska 
upprätthållas och om vår rätt att 
besluta om vår egen konstitutionella 
framtid ska skyddas, måste 
européer fortsätta att stå starka 
mot giftigheten hos denna brittiska 
skurkstat.”

Den spanska ministern för EU, utrikesfrågor 
och internationella frågor José Manuel 
Albares Bueno blev utfrågad av den 
baskiska ledamoten Gorka Hitzaerzea om 
hur den spanska regeringen har bedömt 
att den brittiska regeringens unilaterala 
övergivande av Brexitprotkollet kan påverka 
Långfredagsavtalet och vilka åtgärder den 
spanska regeringen kommer att vidta för att 
skydda sagda avtal.

Minister Albares Bueno svarade följande: 
”Den spanska regeringen kommer inte att 
acceptera någon omförhandlande av varken 
utträdesavtalet eller protokollet och i detta 
är vi förenade med våra partners i Europeiska 
Unionen. Jag har också framhållit till min 
brittiska motpart Liz Truss, när jag träffade 
henne och hon nämnde möjligheten att 
Storbritannien lägger fram unilaterala lagar, 
att vi är starka motståndare till detta.” 

”Dialog och konstruktiva samtal med 
Storbritannien samt EU-kommissionen, men 
också genom att skydda utträdesavtalet 
och det nordirländska protokollet, då 
detta utan tvekan ger det bästa skyddet av 
Långfredagsavtalet.”

Hitzaerzea ställde vidare samma frågor till 
den spanska ministern för utrikesfrågor med 
EU-fokus Pascual Ignacio Navarro Ríos om vad 
som är den spanska statens hållning: 

”Den spanska hållningen är, precis som är 
fallet hos samtidiga medlemsstater, en som till 
fullo stödjer EU-kommissionen.”

”Överenskommelser behöver uppfyllas och 
det är ännu viktigare nu då det gäller ett 
så viktigt och centralt avtal för relationerna 
mellan Storbritannien och EU. Vi fördömer 
detta drag av den brittiska regeringen, vi 
stödjer kommissionen och vi stödjer Irland till 
fullo. Storbritannien accepterade detta, deras 
parlament kom överens om detta och nu måste 
de uppfylla sin del av överenskommelsen.”

Spanska ministrar 
fördömer den brittiska 
regeringens aktioner 
kring protokollet

Senator Gorka Elejabarrieta Díaz

Martina Anderson i Galicien

‘RÄTTIGHETER, 
GARANTIER, 
ALTERNATIV 
OCH EN BÄTTRE 
FRAMTID 
FÖR IRLAND’



Den första juni välkomnade Sinn 
Féins grupp i Bryssel partiledare 
Mary-Lou McDonald och vice-
partiledare Michelle O’Neill till 
Europaparlamentet.

Syftet med besöket 
var att upplysa EU-ledare 
och medlemmar av 
Europaparlamentet från hela 
det politiska spektrumet om den 
senaste utvecklingen efter Sinn 
Féins historiska valseger i norr. 

Endagsbesöket startade 
med positiva utbyten med 
parlamentsledamöter från 
vänstergruppen. Mary-Lou 
McDonald och Michelle O’Neill 
sammanfattade situationen på 
Irland och presenterade de hot 
som den brittiska regeringen 
utgör mot internationell lag. 
Försteminister O’Neill fick ett 
särskilt varmt mottagande 
till följd av hennes senaste 
framgång i valet.

Under dagen höll gruppen 
från Sinn Féin i genomgångar 
med ledande personer och 
medlemmar av flera politiska 
grupperingar, bland andra 

Renew Europé, Socialists & 
Democrats och The Greens/
EFA. Det var uppfriskande att 
höra att det över partigränser 
och grupperingar finns en vilja 
att förstå och hjälpa till i alla 
typer av utveckling av Irland, 
speciellt mot implementeringen 
av Brexitprotokollet 
och skyddandet av 
Långfredagsavtalet.

Dagens mest betydelsefulla 
samtal var troligen i 
EU-kommissionen med 
kommissionens vice-ordförande 
Maroš Šefčovič. Vice-ordförande 
Šefčovič uppdaterades 
kring valet till norra Irlands 
parlament, om hur en majoritet 
av dess ledamöter vill att 
Brexitprotkollet fungerar och 
motsätter sig unilateralt 
handlade från Boris Johnson. 
Under diskussionen talade vi om 
vikten av återupptagandet av 
lösningsinriktade samtal mellan 
EU och den brittiska regeringen.

Sinn Féins besök avslutades 
med en sammanfattning för 
vice-ordförandena i UK Contact 

Group, där det centrala ämnet 
var valets efterverkningar på 
norra Irland, implementeringen 
av protokollet och behovet av 
konstruktiv dialog mellan EU-
kommissionen och regeringen i 
London.

Detta var ett viktigt besök 
då det hjälpte oss att behålla 
och utveckla relationen 
mellan Belfast och Bryssel. 
Det är vårt ansvar att hålla 
våra kollegor i de europeiska 
institutionerna noga medvetna 
om händelseutvecklingen 
på norra Irland. Den senaste 
valsegern var en seismisk 
händelse och känslan är 
att våra vänner i Europa till 
fullo förstår det historiska i 
valet av Michelle O’Neill som 
Försteminister. Betydelsen 
av förändringen som sker på 
Irland orsakar sannerligen en 
omvälvning även på EU-nivå. 
Jag anser att ledarskiktets 
besök till Europaparlamentet 
var ytterligare ett viktigt steg på 
vägen mot ett spännande, nytt 
Irland.
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Irland var den enda nationen i 
Västeuropa där det skedde ett väpnat 
uppror mot landets deltagande i första 

världskriget.
Irland hade blivit utlovat ”Home Rule” 

– väldigt begränsad autonomi inom 
det brittiska imperiet, i utbyte mot att 
irländska män slogs med den brittiska 

armén i första världskriget. Över 30 000 
irländare dog på europeiska slagfält för 
”små nationers frihet” men britterna 

bröt sitt löfte och den irländska 
nationen förnekades sin frihet.

1916-års Påskuppror såg irländska 
republikaner, ledda av Padraig Pearse 

göra gemensam sak med James 
Connollys socialister med syfte att få ett 
slut på det brittiska styret och etablera 

en irländsk republik.
James Connolly var medgrundare 

till en av världens första beväpnade 
fackorganisationer vid namn Irländska 

medborgararmén.
16 av Påskupprorets ledare avrättades 

mellan maj och augusti 1916. Roger 
Casement var den sista ledaren 
att bli avrättad, en omskriven 

människorättskämpe som avslöjade 
allvarliga brott mot de mänskliga 

rättigheterna av gummiindustrin mot 
ursprungsbefolkningar i Kung Leopold 

II:s Kongo och i Sydamerika.
Roger Casement skrev följande om 

den irländska nationens inklusivitet: 
”Och minns att en nation är en mycket 
komplex sak – den består aldrig, och 

har aldrig bestått av män med ett blod 
eller av en ras. Det är som en flod med 
många källor som springer ur fjärran 

kullar, många sammanlöpande bäckar 
innan den blir till en stor fors.

Mícheál Mac Donncha
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Sinn Féin besöker Bryssel 
Sinn Féin-ledamot av EP välkomnar Mary Lou McDonald och 

Michelle O’Neill för ett ”positivt” besök i Bryssel

Chris MacManus och Sinn Féins ledare möter med 
kommissionären Šefčovič och EU-ledare


