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Umsögn Herjans, félags stúdenta, gegn aðild að ESB. Þingmál 635/ 340.

Félagið Herjan var stofnað árið 2011, sem vettvangur fyrir stúdenta við Háskóla Íslands, sem 

eru mótfallnir aðild að Evrópusambandinu.

Ályktun hæstvirts utanríkisráðherra, Gunnars Braga Sveinssonar, er fyllilega í samræmi við 

landsfundarályktanir beggja stjórnarflokka um þetta mál. Við fögnum tilllögunni. Við teljum, 

að hún sýni lýðræðislegan vilja beggja æðstu flokksstofnana þeirra stjórnmálaflokka sem að 

ríkisstjórninni standa.

Það hefur sýnt sig, að Íslendingar geta staðið á eigin fótum í samfélagi þjóðanna.

Við upphaf síðustu aldar vorum við fátækastir Evrópuþjóða.

1. Nú mælist hér meðal annars meiri hagvöxtur en á evrusvæðinu.

2. Framtíð Evrópusambandsins er óljós: Verður sambandið að sambandsríki á næstu 
árum? Óvissa um framtíð Evrópusambandsins er til marks um pólítískan óstöðuleika, sem 
gerir það ófýsilegt Íslendingum, sem vilja varðveita nýfengið frelsi og fullveldi þjóðarinnar.

3. Höft í kjölfar hrunsins er mjög bagalegt þjóðinni. Evrópuþjóðir, eins og til dæmis Kýpur, búa 
við höft. Aðild er engin trygging fyrir því, að sambandsþjóðir séu lausar við höft.

Herjan telur það mjög mikilvægt ,að komandi kynslóðir séu frjálsar að vali um þetta 

mikla deilumál. Því viljum við afturkalla þessa umsókn um aðild að Evrópusambandinu, 

sem send var inn í ósátt við vilja meirihluta kjósenda þann 16. júlí 2009. Þá voru kjósendur og 

þingmenn annars stjórnarflokksins mótfallnir umsókn, en undanfarandi kosningar snerust að



hluta til um málið. Við teljum að annar stjórnarflokkurinn hafi brugðizt kjósendum sínum með 

því að standa að umsókninni.

Við teljum, að Íslenzkt samfélag sé fyllilega tilbúið í þá uppbyggingu innviða sem þarf að 

treysta, eftir hrun fjármálakerfisins. Dæmi um það er, að hæstvirtur fjármálaráðherra telur 

líklegt að hægt sé að afnema höftin innan tíðar. Við teljum, að sú bjartsýni sem ríkisstjórnin 

boðar, eigi innistæðu í bættri afkomu og fyrirsjáanlegum hagvexti á næstunni. Aðild að 

Evrópusambandinu nú stefnir í tvísýnu framtíð Íslands . Nú sem fyrr er megin áherzla og okkar 

stærsta hagsmunamál, að við getum ráðið okkar málum sjálf, en þó í góðri sátt við umheiminn 

og í góðu pólítísku samstarfi við aðrar þjóðir. Það verður ekki gert, nema þjóðin sé fullvalda og 

frjáls að eigin samningum við aðra.

Við teljum tilllögu utanríkisráðherra bera með sér skýran vilja til að halda góðu samneyti við 

Evrópusambandið og þau ríki, sem það byggja.

Við teljum að yfirlýst afstaða meirihluta Alþingismanna nú um afstöðu til aðildar Íslendinga 

að Evrópusambandinu sé lýðræðisleg og í samræmi við þann vilja, sem birtist hjá meirihluta 

atkvæðisbærra kjósenda í síðustu Alþingiskosningum.

Við hvetjum því þingmenn til að styðja tilllögu utanríkisráðherra um að draga umrædda 

umsókn til baka.

F.H stjórnar Herjans 

Ásgeir Geirsson
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