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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.

Ungir Evrópusinnar eru hreyfing ungs fólks sem að telur hag Íslands betur borgið innan 
Evrópusambandsins. Innan okkar raða eru hundruð ungra manneskja sem að blöskrar þau 
vinnubrögð ríkisstjórnarinnar að draga aðildarviðræðurnar til baka án samtals við þjóðina. 
Lýðræðisleg vitund Íslendinga hefur sem betur fer aukist á síðustu árum og sýnir það sig best á 
þeim mikla fjölda sem skrifað hefur undir áskorun til Alþingis um þjóðaratkvæðagreiðslu.

Spurningin um aðild að Evrópusambandinu er einfaldlega það stórt pólitískt þrætuepli að 
hægt sé að útkljá það eingöngu á grundvelli Alþingis. Ríkisstjórn sem vill kenna sig við 
lýðræðislega stjórnarhætti á engan annan kost á völ nema að spyrja þjóðina álits á þessu 
gríðarlega mikilvæga máli.

Getum við fengið aðstoð við að aflétta gjaldeyrishöftunum? Getum við tekið upp evru sem 
gjaldmiðil í nánustu framtíð? Getum við fengið sérlausnir í sjávarútvegsmálum sem þjóðin 
getur unað við? Þessum spurningum verður ekki svarað fyrr en aðildarviðræðum er lokið og 
samningur lagður fyrir þjóðina. Enn fremur er enginn færari um það að svara þessum 
spurningum heldur en þjóðin sjálf.

Ungir Evrópusinnar ítreka nauðsyn þess að haldin verði þjóðaratkvæðagreiðsla um 
áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið. Það er eina leiðin til að höggva á hnút 
samfélagsumræðunnar og ljúka málinu í sátt á milli stjórnmálamanna og almennings.

Eina leiðin fær er að spyrja kjósendur þessarar einföldu spurningar.

Vilt þú ljúka aðildarviðræðum við Evrópusambandið, sem hófust með ályktun 
Alþingis 16. júlí 2009, eða vilt þú slíta þeim?

Svarið verður skýr leiðarvísir um framhald málsins.

F.h stjórnar Ungra Evrópusinna

Formaður Ungra Evrópusinna

— STERKARA ÍS LA N D -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- þjúö meðal þjöda ,

Já Island ersam eiginlegurvettvangur Evrópusinna, einstaklinga og samtaka. Það ersam félag þeirra sem vilja vinna að 
aðild Íslands að Evrópusambandinu með því að stuðla að hagstæðum aðildarsamningi og upplýstri og öfgalausri 
umræðu um aðildina. Félagið Sterkara Ísland annast reksturinn.
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