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Umsögn um mál nr. 340: Stjórnartillögu, umsókn Islands um 
aðild að Evrópusambandinu dregin til baka.

Undirritaður er andvígur þessari tillögu af mörgum ástæðum.

Tillagan er ólýðræðisleg.

Henni var varpað fram í fljótræði meðan enn var beðið skýrslu um 
stöðu viðræðna við Evrópusambandið, skýrslu sem samtök 
launþega, Samtök atvinnulífsins og fleiri aðilar höfðu óskað eftir 
frá Alþjóðastofnun Háskóla Íslands.

Fjölmargir stjórnmálamann, sem nú eiga meðal annars sæti í 
ríkisstjórn landsins, lofuðu fyrir kosningar að kjósendur fengju að 
greiða atkvæði um framhald viðræðna við Evrópusambandið. Þau 
loforð, ein og sér, hefðu átt að koma í veg fyrir þann 
fljótfærnisverknað sem flutningur tillögunnar er. Stjórnmálamenn 
eiga að standa við gefin loforð.

Í lýðræðisríki eiga kjósendur að fá að segja skoðun sína á framhaldi 
og framvindu þessa máls, sem er þjóðinni allri mikilvægt.

Verði þessi tillaga samþykkt og aðildarumsóknin dregin til baka er 
það hnekkir fyrir lýðræði á Íslandi, svik við kjósendur og þar að auki 
einstaklega óskynsamlegt. Það er ekki eftirsóknarvert að verða fyrsta 
þjóðin sem slítur viðræðum við Evrópusambandið í miðju 
samningaferlinu. Slíkt eykur ekki traust annarra þjóða á Íslandi í 
alþjóðasamskiptum.
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Verði þessi tillaga samþykkt og henni hrint í framkvæmd yrði það 
álitshnekkir fyrir Ísland á alþjóðavettvangi og ekki síst meðal þeirra 
þjóða sem eru okkur tengdastar og skyldastar, Evrópuþjóðanna.

Þjóðin á heimtingu á því að fá að sjá og greiða atkvæði um drög að 
aðildarsamningi við Evrópusambandið. Þessvegna á að fella þessa 
tillögu eða leyfa henni að daga uppi í nefnd. Slíkt er ekki óþekkt í 
störfum þingnefnda.

Aðeins með því að fyrir liggi samningsdrög er hægt að mynda sér 
skoðun á því hvort hagfellt sé fyrir Ísland að gerast aðili að samstarfi 
þeirra 28 Evrópuríkja sem m ynda Evrópusambandið. Um slík 
samningsdrög á þjóðin að fá að greiða atkvæði. Það er lýðræðislegur 
réttur íslensku þjóðarinnar. Alþingi getur ekki tekið þann rétt frá 
þjóðinni.
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