
Alþingi 
Erindi nr. Þ 143/1482 
komudagur 7.4.2014

6. apríl 2014

Nefndarsvið Alþingis b.t. utanríkismálanefndar 

Austurstræti 8 

150 Reykjavík 

Reykjavík

Efni: 340. mál, þingsályktunartillaga 143, Umsókn Íslands um aðild að 
Evrópusambandinu dregin til baka.

Ég skora á Alþingi að leggja til hliðar tillögu utanríkisráðherra um slit 
viðræðna við Evrópusambandið og boða í stað þess hið fyrsta til 
þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort þjóðin vilji halda áfram eða ljúka 
aðildarviðræðum við Evrópusambandið.

Stjórnarflokkarnir tveir, og reyndar allir stjórnmálaflokkar sem eiga sæti á 
Alþingi, hafa lýst stuðningi við eflingu beins lýðræðis með því að opna fyrir 
þjóðaratkvæðagreiðslur með einum eða öðrum hætti. Þær geta orðið 
bindandi með breytingum á stjórnarskrá eða ráðgefandi eins og gerðist 
þegar kosið var um aðild að Evrópusambandinu í Noregi og Svíþjóð. Slíkar 
atkvæðagreiðslur má ákveða með lögum.

Það er eðli þjóðaratkvæðagreiðslna að sitjandi ríkisstjórn gæti þurft að 
fylgja eftir niðurstöðu sem er ekki í samræmi við stefnu hennar sjálfrar. 
Annars væri enginn tilgangur með slíkri atkvæðagreiðslu. Ef hún er ekki 
lagalega bindandi þá hafa stjórnmálaflokkar oft lýst því yfir fyrirfram að þeir 
muni virða niðurstöðu hennar, hver sem hún verður. Slíkt gerðist t.d. í 
Svþjóð þegar greitt var um aðild að Evrópusambandinu en þá var hluti 
ríkisstjórnarinnar á móti aðild.

Í þeim löndum þar sem boðið er upp á þjóðaratkvæðagreiðslur kemur 
iðulega fyrir að ríkisstjórnir þurfa að framkvæma stefnu sem er í andstöðu 
við þá stjórnmálaflokka sem að henni standa. Það gerðist t.d. í Sviss þegar 
aðild að EES-samningnum var felld, en þáverandi ríkisstjórn studdi aðild. 
Samt framkvæmdi sú ríkisstjórn þann þjóðarvilja sem fram kom í 
atkvæðagreiðslunni.



Ef sú skoðun verður ofan á að ekki sé hægt að halda 
þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild að ESB þá er tómt 
mál að tala um að auka aðkomu almennings að ákvörðunum um önnur 
mikilvæg hagsmunamál sem landið okkar varðar.

Með vinsemd og virðingu,
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