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Þann 21. febrúar sl. lagði utanríkisráðherra fram þingsályktunartillögu um að umsókn Íslands 
um aðild að Evrópusambandinu sem hófst með ályktun Alþingis þann 16. júlí 2009 yrði 
dregin til baka.

Sem almennur borgari fæ ég ekki séð hvernig þessi málsmeðferð samrýmist hagsmunum 
íslensku þjóðarinnar og aldalangri lýðræðishefð hér á landi. Fyrir því eru eftirfarandi ástæður:

1) Með ofangreindri meðferð ESB-málsins er það tekið úr lýðræðislegum farvegi, þar sem til 
stóð að þjóðin fengi aðkomu að endanlegri ákvörðun um málið, og lokað einhliða af hálfu 
Alþingis á annan kostinn sem til stóð að kjósa um.

2) Aðeins einn stjórnmálaflokkur sagði fyrir kosningar að hann vildi draga umsókn Íslands 
um aðild að ESB til baka án þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var flokkur sem hét Regnboginn og 
hlaut 1,0% atkvæða í kosningunum, án þess að koma manni að á Alþingi. Þrátt fyrir að flestir 
þingmenn núverandi ríkisstjórnarflokka séu á sömu skoðun í ESB-málum og þessi flokkur þá 
er vandséð að þetta hafi verið stefna þeirra flokka fyrir kosningar. Engum hefur tekist að 
benda á ummæli frambjóðenda þessara flokka þar sem þeir töluðu fyrir þessari meðferð ESB- 
málsins sem fram fer nú.

3) Í ljósi atriðis 2) þá hefði mátt ætla að eitthvað hafi breyst varðandi samskipti Íslands við 
Evrópusambandið eða stöðu aðildarviðræðanna en því er ekki að skipta. Engin rök hafa verið 
færð fyrir því að forsendur hafi breyst frá því fyrir kosningar eða að einhverjir lykilhagsmunir 
þjóðarinnar hafi kallað á þessa málsmeðferð.

4) Spurningin um aðild að ESB er spurning um stóra hagsmuni, svo sem stefnu í 
gjaldmiðilsmálum þjóðarinnar, tollaumhverfi, umgjörð viðskiptalífsins og áhrif Íslands innan 
stofnana sem fullveldi hefur verið framselt til. Hún er einnig spurning um stóra hagsmuni 
einstakra aðila með mikil ítök í atvinnulífinu og jafnvel einokun í verslun með einstaka vörur 
innan landsins, einkum landbúnaðarvörur, en færð hafa verið rök bæði af fylgjendum og 
andstæðingum aðildar fyrir því að sú umgjörð muni riðlast með aðild Íslands að ESB. 
Nákvæmlega hvernig mun ekki koma í ljós fyrr en aðildarsamningur fyrir. Það eru ekki 
hagsmunir íslensks almennings að fá ekki að vita hvernig sú stóra mynd mun líta út en 
skiljanlegt að ákveðin hagsmunaöfl vilji viðhalda óbreyttu ástandi á kostnað lýðræðis og 
upplýsinga.

5) Yfir 53.000 kosningabærir menn á landinu hafa undirritað áskorun til Alþingis um að láta 
málið ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu, sbr. það sem frambjóðendur stjórnarflokkanna sögðu 
fyrir kosningar.

Að þessu sögðu þá tel ég það skiljanlega afstöðu af hálfu núverandi stjórnarflokka að vilja 
ekki leiða viðræður um inngöngu Íslands í Evrópusambandið miðað við núverandi stefnu og 
núverandi stöðu viðræðnanna. Ég tel því réttast að gera eitt af tvennu:

a) Efna strax til ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðnanna (halda áfram 
eða slíta) og allir þingmenn lýsi því yfir fyrirfram að þeir muni una niðurstöðunni. E f 
niðurstaðan verður stjórninni í óhag getur ríkisstjórnin annað hvort sagt af sér eða skipað



sérstakan ráðherra Evrópumála sem myndi hafa það eitt hlutverk að leiða aðildarviðræðurnar 
á kjörtímabilinu.

b) Gera formlegt hlé á viðræðunum og óska sérstaklega eftir því við Evrópusambandið að það 
taki tillit til stöðu þessa máls næstu þrjú árin. Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald 
viðræðnanna (halda áfram eða slíta) verði haldin í síðasta lagi samhliða næstu 
Alþingiskosningum og næsta ríkisstjórn verði bundin af niðurstöðunni, hvort sem niðurstaðan 
verður að halda viðræðunum áfram eða slíta. Þingflokkur Vinstrihreyfingarinnar - græns 
framboðs hefur lagt fram þingsályktunartillögu (þingmál 352) sem allir nema hörðustu 
fylgismenn viðræðna og/eða aðildar að ESB ættu að geta fellt sig við.
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