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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.

Spurningin um aðild að Evrópusambandinu er vafalaust stærsta hagsmunamál ungs 
fólks á Íslandi. Ungt fólk þarf að ákveða hvar finna megi og nýta tækifærin til þess að þessi 
kynslóð byggt sér framtíð. Ungt fólk mun flytja til þeirra staða þar sem einstaklingurinn getur 
búið í samfélagi þar sem finna má stöðugleika, velmegun og uppbyggingu. Fyrir margt ungt 
fólk munu þessi tækifæri finnast fyrir utan landsteinana og oft innan aðildarríkja 
Evrópusambandsins.

Ljóst er að gjaldeyrishöft orsaka hningun íslensks efnahags og afleiðingar þess að vera 
með heimsins smæsta gjaldmiðil einangra Ísland frá þáttöku í alþjóðlega samfélaginu. Eina 
raunsæa stefnan sem liggur fyrir til að afnema höft og taka upp nýjan gjaldmiðil til þess að 
skapa velmegandi atvinnuumhverfi fyrir íslenskt atvinnulíf er sú að taka upp evru, gjaldmiðil 
stærsta efnahagssvæði heims og sá markaður sem Ísland verslar langmest við. Þessar ástæður 
leiða mig til þess að senda inn umsögn til að mótmæla þingsályktunartillögu utanríkisráðherra 
um afturköllum aðildarumsóknar að Evrópusambandinu.

Aðildarviðræður við Evrópusambandið er þverpólitísk stefna og hafa myndast 
misstórar fylkingar innan allra stjórnmálaflokka landsins í báðar áttir varðandi þetta mál og 
vill yfirgnæfandi meirihluti þjóðarinnar að þeim sé lokið og aðildarsamningur lagður í 
þjóðaratkvæðagreiðslu. Verði umsókn dregin til baka í miðju ferli mun málið halda áfram að 
sundra þjóðinni vegna þess að áhrif, kostir og gallar aðildar munu liggja í lausu lofti um 
ókomna tíð og halda áfram að sundra íslensku þjóðinni. Afturköllun umsóknar hefur nú þegar 
orsakað miklu umróti í íslensku samfélagi og ef haldið verði áfram bendir allt til enn frekara 
vantrausts almennings í garð löggjafavaldsins og aukins óstöðugleika innan þjóðfélagsins.

Þjóðarsátt þarf að nást í Evrópumálum til þess að tryggja samfélagslegan og 
efnahagslegan stöðugleika á Íslandi. Sú sátt næst ekki fyrr en að málið fær að ganga fyllilega 
sinn gang og að þjóðin taki afstöðu um aðildarsamning. Enn er óvíst hvað samningur felur í 
sér fyrir Ísland og getur enginn einstaklingur fyllilega gert upp hug sinn fyrr en hann liggur 
fyrir. Í sjávarútvegs og landbúnaðarmálum er samningsafstaða Íslands sterkt og fordæmi fyrir 
því að varanlegar sérlausnir fáist í þeim geira, og dæmi eru fyrir því í aðildarsamningi sem 
gerður var við Noreg á tíunda áratug síðustu aldar.

Síðan þessi tillaga var kynnt hafa Íslendingar mætt niður á Austurvöll í þúsundatali 
margar vikur í röð og er það fólk sem skiptist þvert á allar pólitískar stefnur og alla geira 

íslensks efnahagslífs. Á  meðan engar aðrar raunhæfar lausnir standa Íslandi til boða við afnám 
gjaldeyrishafta og upptöku alvöru gjaldmiðils þá er það óábyrgt að leggja umrædda 
þingsályktunartillögu fram.
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