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Allt frá inngöngu Íslands í EES hafa staðið hatrammar deilur milli stjórnmálaflokka og innan 
stjórnmálaflokka um það hvort Ísland skuli sækja um fulla aðild að Evrópusambandinu (ESB). 
Allir flokkar hafa heitið því að aðildarsamningur skuli að lokum lagður fyrir þjóðina til 
samþykktar eða synjunar í þjóðaratkvæðagreiðslu.

Skoðanakannanir hafa einnig leitt í ljós ítrekað og um langa hríð, að kjósendur vilja að þær 
samningaviðræður sem fram hafa farið um aðild Íslands að ESB verði til lykta leiddar og 
árangurinn lagður fyrir þjóðina í þjóðaratkvæðagreiðslu.

Fyrir alþingiskosningarnar 2013 var ljóst að aðild Íslands að ESB var eitt megin 
hagsmunamálið sem kjósendur þurftu að taka afstöðu til. Núverandi stjórnarflokkar kusu 
hins vegar að fara þá leið að gera ESB ekki að kosningamáli, heldur hétu því að haldin yrði 
þjóðaratkvæðagreiðsla um það hvort aðildarviðræðum yrði fram haldið. Forsvarsmenn 
Sjálfstæðisflokksins tiltóku ítrekað að æskilegt væri að slíkar kosningar færu fram á fyrri hluta 
kjörtímabilsins. Aldrei var talað um að slíta viðræðum. Í stjórnarsáttmála núverandi 
ríkisstjórnar segir orðrétt: „Gert verður hlé á aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið 
og úttekt gerð á stöðu viðræðnanna og þróun mála innan sambandsins. Úttektin verði lögð 
fyrir Alþingi til umfjöllunar og kynnt fyrir þjóðinni. Ekki verður haldið lengra í 
aðildarviðræðum við Evrópusambandið nema að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu."

Sú tillaga sem hér liggur fyrir getur engan veginn talist í samræmi við þetta ákvæði 
stjórnarsáttmálans. Þannig gengur hún í berhögg við stjórnarsáttmálann sjálfan, við ítrekuð 
kosningaloforð, og við þjóðarviljann eins og hann birtist síendurtekið í skoðanakönnunum og 
í viðbrögðum almennings við yfirvofandi svikum á þeim loforðum sem gefin voru. Aldrei -  
hvorki í kosningaloforðum né í stjórnarsáttmálanum var um það rætt að SLÍTA 
aðildarviðræðum. Það er grundvallarmunur á því að gera hlé á viðræðum og að slíta þeim. 
Ríkisstjórnin og Alþingi hafa ekkert umboð til að slíta aðildarviðræðum við ESB.

Við krefjumst þess að staðið verði við gefin kosningaloforð og haldin um það 
þjóðaratkvæðagreiðsla hvort aðildarsamningur við ESB skuli til lykta leiddur.
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