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Umsögn um mál 340. Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka.

Ég undirritaður mótmæli harðlega þingsályktunartillögu þessari og tel hana brjóta á rétti 
mínum sem einstaklingi í Lýðveldinu Ísland.

Mér, eins og öðrum kjósendum var í aðdraganda síðustu alþingiskosningum heitið 
þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna við Evróðusamdnið um inngöngu Íslands í það, 
jafnt af núverandi meirihluta sem og minnihlutanum. Stjórnmálaflokkarnir sem komust til 
valda í krafti kosningarloforða sinna bæði um þetta mál svo og önnur, hafa síðan neitað að 
standa við þetta loforð og telja sig alls ekki bunda af þeim loforðum sem þeir gáfu hinum 
almenna kjósanda, heldur einungis þeim sem sóttu landsfundi flokkanna. Hefðu þeir aðeins 
fengið atkvæði þeirra er þar sátu, hefðu þeir að sjálfsögðu ekki komist til valda. Skyldur 
þessara flokka hljóta því að vera við þann mikla fjölda utanflokka kjósenda sinna, okkar sem 
kusu þá, án þess að hafa nokkurn tíman komið á landsfundi þeirra. Fæst okkar vita hvað fer 
þar fram og þó stefnan birtist í blöðum og ljósvakamiðlum sama dag og þessum landsfundum 
líkur, fennir yfir þann lestur, við hin síendurteknu loforð og fyrirheit sem frambjóðendur lesa 
yfir okkur daglega síðustu daga fyrir kosningar, eðlilega eru það þau loforð sem eftir sitja 
þegar við mætum í kjörklefann til að taka ákvörðun okkar.

Undirritaður mótmælir því harðlega þingsályktunar tillögunni og telur hana einstaklega 
ólýðræðislega. Með þessari afgreiðslu málsins er verið að taka af okkur kjósendum réttinn til 
að koma á lýðræðislegan hátt að ákvörðun um framhald aðildarviðræðna við 
Evrópusambandið, eins og okkur var lofað að við fengjum að gera.

Undirritaður telur að orð skuli standa, og að loforð sé loforð, og því verði að falla frá þessari 
þingsályktunartillögu, allt annað sé afskræming á lýðræðinu og þeim möguleikum sem við 
kjósendur höfum til að hafa áhrif á hvert við sem þjóðfélag stefnum. Kosningar eru okkar eini 
aðkomu möguleiki að þessari stefnu og því verðum við að geta treyst því sem frambjóðendur 
segjast munu gera, án nokkurs fyrirvara. Allt annað eru eftirá skýringar sem ekki halda vatni.
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