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Efni: Umtögn um tillögur til þingsályktunar er varöa aðlld að Evrópusambandinu

VIÐ ERUM SAMMÁLA er félag sem var stofnað í þeim tllgangl að afla fylgls vlð yflriýslngu er 
varðar aðlld að EvrÓpusambandlnu.

Yfirlýsingin er svohljóðandl í heiíd Sioni:

Við erum sammála
um að saekja elgl um aðid að ESB

Vtð erum sammáte um að hagsmunum fslensku þtóðarlnnar verði best borglð Innan 
ESB og með upptöku avru. Þess vegna vtljum vlð a8 þegar verBI sótt um aðlld aA ESB 
og gengið frá aðlldarsamnlngi þar semhelldarhagsmunlr þjóðarinnar eru hafiJlr að 
telðarljósi.

Um þetta erum vlð sammála þrátt fyrlr að vera hópur fólks með margar og óilkar 
skoðanir um flest annað. Við erum sammála hvert á eigln fDrsendum og höfum fyrir því 
okkar etgln ástæður og rðk.

Við erum sammáta um að aðtfdarsamrktng á að bera undlr þjóðtna tfl samþykktar eða
Þá munum vlð, elns og aðrlr íslendingar, gera 

endanlega upp hug okkar um hvort við erum enn sðmu skoðunar og fyrr og grelða 
atkvæði í samræml vlð það.

Vlð erumsammála um að ríklssQómtn sem tekur við völdum að loknum kosnlngum 25. 
aprfl etgl að hafa það ettt afsínum fbrgangsverkefnum að skilgretna samntngsmarkmið 
og saetiaurrt aðild að ESB.

Etns og fram kemur f yflriýslngunni eru þelr sem hafa undlrrltað sammála á eigin forsendum 
og hafa fyrir þvf elgln ástæður og rök.

Þegar litið er til þlngsályktunartlllagnanna er Ijóst að rhafgt f þeim báðum fellur aö því sem 
seglr ( yfiriýslngu okkar. Það er líka Ijóst að þeir sem skrifa undlr yflriýslnguna vilja tfað 
þegar verðl *6tt um aðlld að ESB og gengið fré aðlldarsamningi þar sem



helldarhagsmunlr þjóðarlnnar eru hafölr að lelðarljósl... ... [rfklsstjórnln] elgl að hafa það 
eltt af sínum forgangsverkefnum að skligreina samnlngsmarkmlð og saeKJa u iti aðild að 
ESB.”

Að þessu sögðu er ijóst að þelr sem undirrltuðu yflrtýsinguna viija að þegar verði sótt um 
aðild að ESB.

Yfirlýslngin er skýr og afdráttariaus. Þegar þeæi umsögn er rituð hafa 14.962 untíirritað 
yflrlýstnguna. Það er sanngjörn og eðtiieg krafa að utanrfklsmáianefnd Alþingis, Alþlngi og 
rfkisstjóm takl ríkt tiillt tll þessarar yflrlýslngar og þelrra sjónarmiða sem þar eru sett fram.

Okkur er til efs að nokkur umsögn sem mun berast utanríkismáianefnd vegna þessara mála 
sem hér eru tll umsagnar styðjist vtð jafn skyra stefnu og sé gerð í jafn skyru umboði jafri 
margra nafngreindra einstaklinga.

Nánari upplýstngar um VIÐ ERUM SAMMÁLA er að finna á vefslóðlnnl www.sammala.is. Þar 
er elnnig að flnna nðfn þeirra sem hafa undlrritað yfirlýsinguna. Ekkl þóttl rétt að fþyngja 
utanrfkismálanefndinni með þvf prenta út allan nafnalistann og láta fylgja umsögnlnni.

Að síðustu óskum við eftir því að fá að koma fund nefndarlnnar til þess að ræða þessl brýnu
mát.
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