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Efni:
Umsögn í máli 340 á 143. löggjafarþingi. Umsókn Islands um aðild að Evrópusambandinu 
dregin til baka.

Umsagnaraðili:
Viðar H. Guðjohnsen, lyfjafræðingur 

Niðurstaða:
Eindregið er mælt með því að umsókn Islands um aðild að Evrópusambandinu verði dregin til 
baka.

Greinagerð með umsögn:
Árið 2009 sótti ríkisstjórn Islands um aðild Islands að Evrópusambandinu og mætti í raun 
segja að málið hafi allt frá þeim tíma ekki aðeins verið þjóðfélaginu í heild sinni fjötur um fót 
heldur einnig dragbítur á allri stjórnsýslunni. Fór mikill meirihluti síðasta kjörtímabils í að 
þræta um málið og virðist því miður ekkert lát vera á. Þá í stað þess að skoða hvað þarf að 
laga í banka- og peningakerfinu og laga það sem laga þarf, svona í Ijósi þess að það var 
banka- og peningakerfið sem hrundi 2008, koma á stöðugleika og skera niður hjá hinu 
opinbera fór allt of mikill tími stjórnsýslunnar í aðildarferli sem enginn vilji var eða er fyrir að 
klára með aðild að Evrópusambandinu eins og aðildarferlið gerir í raun ráð fyrir.

Réttilega má deila um kosti og galla aðildar Islands að Evrópusambandinu en það ætti að 
gerast áður en sótt er um aðild. Það sjá allir. Það ætti ekki að sækja um aðild að 
Evrópusambandinu ef viljinn fyrir aðild er enginn og ef horft er á staðreyndir hefur aldrei 
verið vilji á meðal þjóðarinnar að ganga í Evrópusambandið. Islendingar fengu fullveldi fyrir 
ekki svo löngu og allt valdaframsal til erlendra stofnanna leggst afar illa í landann.

I stuttu máli þarf að ljúka þessu máli á skjótan hátt til þess að hægt verði að ræða önnur mál 
innan stjórnsýslunnar. Að hafa málið hangandi yfir stjórnmálunum í annað kjörtímabil er 
óásættanlegt. Slíkt gæti hæglega skapað sundrung og alið á stjórnarkreppu.
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