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Ég undirritaður er þegn íslenska ríkisins. Ég hef fylgst náið með umsókn Íslands að 
Evrópusambandinu, og hef bundið miklar vonir við starf íslensku samninganefndarinnar, sem vann að 
þessari umsókn og samningsferlinu á síðasta kjörtímabili. Með því að slíta samingaviðræðum og 
draga umsóknina til baka væri Alþingi og ríkisstjórn að rjúfa ferli, sem ég bind vonir við. Jafnframt 
væri meirihluti þingsins að bregðast trausti kjósenda á Íslandi, því að báðir þeir flokkar, sem standa 
að ríkisstjórninni, lofuðu því fyrir kosningar, að þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram á kjörtímabilinu um 
framhald viðræðna og samninga við Evróðusambandið. Ég get ekki sætt mig við svo augljós svik við 
kjósendur. Þetta er ekki mál, sem flokkarnir, annar hvor eða báðir þurftu að víkja fra við gerð 
stjórnarsáttmála, eins og oft gerist við myndun samsteypustjórna, því að þeir voru sammála um 
þetta. Ef tillaga utanríkisráðherra um slit samninga og afturköllun umsóknar verður samþykkt á 
Alþingi felur það í sér framferði, sem stríðir gegn réttlætisvitund minni og skilningi á lýðræðislegum 
vinnubrögðum.

Ég undirritaður hef stundað rannsóknir í jarðvísindum við Raunvísindastofnun Háskólans um ríflega 
40 ára skeið. Á þessum tíma hafa fjárveitingar til rannsókna í gegnum fjárlög minnkað jafnt og þétt, 
og fjármögnun færst yfir til samkeppnissjóða. Í dag nema þær húsnæðiskostnaði og launum, til að 
kosta rannsóknarverkefni eru um 100 þúsund krónur á ári á sérfræðing.Það eru einkum tveir sjóðir 
hér á Íslandi, Vísindasjóður RANNÍS og Vísindasjóður Háskóla Íslands.
Raunverulegar fjárveitingar um þessa sjóði eru aðeins brot af því, sem þarf til að stunda 
grunnrannsóknir til jafns við nágrannaþjóðir okkar. Grunnrannsóknir við háskóla og akademískar 
rannsóknastofnanir hafa reynst Vesturlöndum happadrjúgar um a.m.k. þrjú hundruð ára skeið, og 
telja margir þær vera helsta grundvöll framfara í vísindum, bæði hugvísindum og raunvísindum. 
Samfélag vísindafólks á Íslandi er almennt á þessari skoðun. Á undanförnum fimmtán árum hefur 
undirritaður tekið þátt í þremur alþjóðlegum rannsóknarverkefnum, sem kostuð hafa verið af 
rammaáætlunum Evrópusambandsins. Umsóknir, sem ég hef tekið þátt í, hafa allar verið styrktar, og 
gengið mun betur en umsóknir hér innanlands, en öll verkefnin hafa beinst að náttúru Íslands og 
Evrópu. Mér er kunnugt um fjöldamörg framsækin rannsóknaverkefni, sem líkt er farið. Mín reynsla 
af alþjóðlegu samstarfi á sviði jarðvísinda er mjög góð, og ég hef einlægan áhuga á að efla möguleika 
ungs vísindafólks og íslenskra vísindastofnana til þess að taka fullan þátt í rannsóknastarfi og 
menntun í okkar heimshluta. Að hverfa frá umsókn án þess að vilja kynna sér kosti og galla aðildar að 
samstarfi Evrópuþjóða tel ég hið mesta óráð.
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