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

Ég sendi þessar línur því ég hef miklar áhyggjur af framgangi mála á þingi og sérstaklega meðhöndlun 
þings á umsókn að ESB . Utanríkisráðherra valtar yfir umræðu um málið og með því valtar hann yfir 
umræðu um hagsmuni lands og þjóðar og valkosti fyrir næstu kynslóð, börnin mín og þín, valkostir þeirra 
eru ekki skoðaðir. Það er beinlínis skemmdarverk, ekki stjórnkænska, og ekki til hagsbóta fyrir þjóðina.
Og þar kemur ágæt utanríkismálanefnd inn í myndina.

Vandinn er, að það sem við erum að upplifa í dag er að börnin okkar eru að flytja úr landi. Börnin mín og 
vinir þeirra eru að klára skóla og þegar þau líta í kringum sig sjá þau fá tækifæri og lág laun. Öll 
spennandi tækifæri eru erlendis og þau horfa stíft þangað. Ef svo heldur fram sem horfir fara þau og 
koma ekki til bara. Ég reikna með að þið séuð að sjá hið sama í kringum ykkur. Unga fólkið sem er að 
mennta sig, stofna ný fyrirtæki, búa til nýjar vörur; þessir krakkar eru allir að horfa út í heim. Það sem 
slær mig mest er að í þeirra huga er skilgreining á „success" að vera keyptur úr landi af erlendum 
fjárfesti. Þau vilja ekki byggja næsta Marel hér á landi, ekki lyfjarisa eða startup tölvufyrirtæki: þau sjá 
ekki framtíðina hér á landi.

Til að bregðast við þessu verðum við Íslendingar að skoða ALLA möguleika til að bæta lífskjör, bjóða 
spennandi, vel launuð störf, opið hagkerfi og alþjóða viðskipti - sorry áburðarverksmiðja heillar ekki. 
Málið er að umræða um ESB er bara hluti af þessum pakka. Ríkisstjórn og alþingi þurfa að vinna í 
eftirfarandi málum:

> Létta álögum af atvinnulífi
> Auka samkeppni og nýsköpun
> Minnka ríkisafskipti
> Finna framtíðarlausn á gjaldmiðlamálinu

Ég vil því skora á nefndina að taka upp umræðu um aðra kosti en tillögu utanríkisráðherra um að slíta 
viðræðum. Ég veit að við þessar aðstæður er ekki auðvelt að tala máli hófsemdar og skynsemi, því að 
berjast fyrir betri framtíð er ekki alltaf vinsælt en hlýtur á endanum að vera eina raunverulega ástæðan 
fyrir því að þið eruð á þingi. Óháð því hver sannfæring ykkar er í ESB málinu, er það skylda þingmanna að 
skoða ALLA kosti sem snúa að framtíð þjóðarinnar og það gildir um ESB líka. Þegar við ræðum um ESB 
getum við rætt um hvernig við komumst í þessa stöðu, hvort eitthvað er mögulega ómögulegt, eða hvort 
þeir sem eru á móti geti unnið að máli eða ekki - en það allt skiptir ekki máli. Það gengur ekki í nútíma 
samfélagi að segja að eitthvað henti ekki almenningi og þú eða einhver annar vitir betur. Þið þurfið að 
kanna málið, skoða staðreyndir, tala við þjóðina, tala við þingið, og þessi samræða leiðir þjóðina að 
niðurstöðu, og hún getur leitt okkur þangað sem við ætluðum ekki að fara, en þetta er jobbið: að þjóna 
þjóðinni.

Svo besta/eina leiðin áfram er að klára drög að samningi -  með eða án atkv.greiðslu um framhald. Byggt 
á því getum við svo talað um hvað er best fyrir land og þjóð. Svo, það hefur örugglega ekki farið fram hjá



þér, en þú varst valin(n) til að gegna erfiðasta, vanþakklátasta en mikilvægasta starfi sem hægt er að 
finna hér á landi. Til hamingju.

Ég skora því á Alþingi að leggja til hliðar tillögu utanríkisráðherra og boða til þjóðaratkvæðagreiðslu um 
hvort þjóðin vilji ljúka aðildarviðræðum við Evrópusambandið.
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