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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um að draga til baka umsókn Íslands um aðild 
að Evrópusambandinu og um eflingu samstarfs við Evrópusambandið og Evrópuríki, 
þingskjal 635, 340. mál.

Félagið VIÐ ERUM SAMMÁLA var stofnað vorið 2009. Samkvæmt samþykktum var 
tilgangur þess svohljóðandi:

Tilgangur félagsins er að fá sem flesta til að samþykkja eftirfarandi yfirlýsingu og 
vinna að því að sótt verði um aðild að ESB og að aðildarsamingur verði borinn undir 
þjóðina:

Við erum sammála um að hagsmunum íslensku þjóðarinnar verði best 
borgið innan ESB og með upptöku evru. Þess vegna viljum við að þegar 
verði sótt um aðild að ESB og gengið frá  aðildarsamningi þar sem 
heildarhagsmunir þjóðarinnar eru hafðir að leiðarljósi.

Um þetta erum við sammála þrátt fyrir  að vera hópur fólks með margar 
og ólíkar skoðanir um flest annað. Við erum sammála hvert á eigin 
forsendum og höfum fyrir  því okkar eigin ástæður og rök.

Við erum sammála um að aðildarsamning á að bera undir þjóðina til 
samþykktar eða synjunar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá munum við, eins 
og aðrir Íslendingar, gera endanlega upp hug okkar um hvort við erum 
enn sömu skoðunar og fy rr  og greiða atkvæði í samræmi viðþað.

Við erum sammála um að ríkisstjórnin sem tekur við völdum að loknum 
kosningum 25. apríl eigi að hafa það eitt a f  sínum forgangsverkefnum  
að skilgreina samningsmarkmið og sækja um aðild að ESB.

Skemmst er frá því að segja að tæplega 15.000 manns skrifuðu undir þessa yfirlýsingu. 
Ríkisstjórnin sem tók við völdum tók áskorunina til sín og sótti um aðild að Evrópusambandinu og 
setti málið í þann farveg sem óskað var eftir.

Þingsályktunartillaga sú sem hér er til umfjöllunar gengur þvert á efni áskoruninnar og þann farveg 
sem Alþingi setti málið í með ályktun sinni sumarið 2009.

Þingsályktunartillagan felur í sér að slíta viðræðum og koma þannig í veg fyrir að gerður verði 
aðildarsamningur þar sem heildarhagsmunir þjóðarinnar eru hafðir að leiðarljósi og um leið svipta 
þjóðina því tækifæri að samþykkja eða synja slíkum samningi í þjóðaratkvæðagreiðslu.

Því er harðlega mótmælt að gengið sé fram með þessum hætti og skorað á Alþingi að samþykkja 
ekki tillöguna.

Að lokum er rétt að benda þingheimi á áskorun 53.300 kosningabærra Íslendinga á www.þjóð.is.
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