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Umsögn um þingskjal 635, 340. mál, sem er tillaga til þingsályktunar um að draga til baka 
umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu.

Ég er á móti því að umsókn Islands að Evrópusambandinu verði dregin til baka.
Ég hef verið mikið á Spáni og á góða vini þar. Ég hef séð greiðsluseðlana þeirra af 
fasteignalánum þar sem höfuðstóll lánana lækkar um hver mánaðarmót og greiðsluáætlun 
sem skrifað var undir fyrir 20 árum stenst upp á sent. Ég sé verðlag standa í stað þannig að 
þó svo að það sé kreppa þá getur fólk áfram keypt sér mat og nauðsynjar án þess að fara á 
hausinn. Ég vill taka hér upp Evru ef við möuglega getum svo hér verði hægt að gera 
áætlanir fram í tíman sem standast. Ég er orðin sligaður af greiðslum af húsnæðinu mínu og 
er búin að setja það á sölu þrátt fyrir andmæli barnanna minna'við hjónin getum bara ekki 
meira og ég sé enga aðra lausn en að ganga í ESB, ekki segja stjórnvöld mér hvað þeir ætla að 
gera í þessari vonlausu stöðu sem græðgi nokkurra einstaklinga hefur komið okkur í. Ég vill 
mannsæmandi líf fyrir mig og mína um ókomna framtíð og ég sé ekki hvernig það á að geta 
orðið með núverandi fyrirkomulagi. Ég hef komið í mörg lönd ESB og þegnar þeirra sem ég 
hef talað við eru mjög ánægðir þrátt fyrir kreppuna því þeir vita að ástandið væri verra ef 
ekki væur þau í ESB. Ég vill klára þessa umsókn og helst ganga inn í ESB sem allra fyrst.

Bestu kveðjur úr eyjum

Sigurður Guðmundsson 
230364-4789
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