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Ágætu fulltrúar í utanríkismálanefnd Alþingis.

Í allri umfjöllun ykkar um þetta mál er brýnt að hafa í huga þann eðlismun gagnvart 
kjósendum sem er á þessari tillögu um afturköllun annars vegar og hins vegar þeirri ákvörðun 
um að sækja um aðild sem samþykkt var með atkvæðum fulltrúa úr öllum þingflokkum á 
Alþingi 16. júlí 2009.
Ákvörðun um að sækja um aðild fól í sér að verið var að opna á möguleika og hefja ferli sem 
þjóðin sjálf myndi óhjákvæmilega eiga síðasta orðið um í þjóðaratkvæðagreiðslu. Sú 
ákvörðun yrði um leið byggð á þeim bestu upplýsingum um skilyrði og efnisatriði aðildar 
Íslands að ESB sem völ er á, þ.e. frágengnum aðildarsamningi.
Ákvörðun um að afturkalla umsóknina nú felur í sér að verið er að loka á möguleika og svipta 
þjóðina sjálfa þeim lýðræðislega rétti að taka afstöðu.
Nú liggja fyrir tvær skýrslur um aðildarferlið, stöðu og valkosti Íslands. Þar er velt upp 
fjölmörgum álitamálum og spurningum sem aðeins ein leið er til að fá endanlegt svar við, það 
er að klára aðildarferlið og leggja samning í dóm þjóðarinnar. Því eru allar vangaveltur um 
vilja þjóðarinnar til að ganga alla leið í ESB á þessari stundu eða ekki einfaldlega marklausar. 
Vilji þjóðarinnar stendur fyrst og fremst til þess að fá sjálf að tjá vilja sinn og helst byggt á 
raunverulegum aðildarsamningi. Umsókn verður ekki dregin til baka með slíkum rökum. 
Umsókn verður heldur ekki dregin til baka með vangaveltum á borð við þær sem fram koma í 
viðtali Fréttablaðsins nú í morgun við Birgi Ármannsson, formann utanríkismálanefndar.
Hann segir m.a. : "Mér sýnist margt í niðurstöðunum og túlkun á þeim byggja á dálítilli 
óskhyggju. [...] Túlkunin ber vitni um að menn geri sér væntingar um að það sem óljóst er, 
varðandi sérlausnirnar, falli Íslendingum í vil yrði viðræðunum haldið áfram. Sú túlkun virðist 
eingöngu byggð á óljósum ummælum embættismanna í Brussel". Þessi orð eru túlkun 
formanns utanríkismálanefndar og mat á ákveðnum efnisatriðum sem stangast á við túlkanir 
og mat annarra. Um þau mætti segja að margt í orðum hans og túlkun á skýrslunni byggi á 
dálítilli svartsýni. Túlkunin ber vitni um að formaðurinn geri sér engar væntingar um að það 
sem óljóst er varðandi sérlausnir falli Íslendingum í vil verði viðræðunum haldið áfram.
Í stað þess að stíga það afdrifaríka og ólýðræðislega skref að hluti þingheims þvingi sinni 
eigin túlkun og sínu mati á möguleikum og tækifærum Íslands upp á þjóðina alla í krafti 
meirihluta blasir við sú einfalda leið til að fá úr málum skorið að ljúka einfaldlega 
aðildarviðræðunum. Þá hætta öll orð embættismanna í Brussel að vera óljós og við blasir 
hvort sérlausnir falli Íslendingum í vil eða ekki.
Ég skal fyrir mitt leyti heita því að troða mínu mati og túlkunum á stöðunni ekki upp á fulltrúa 
stjórnarmeirihlutans í utanríkismálanefnd ef mér er hlíft við slíkum trakteringum af þeirra 
hálfu. Ég skal þvert á móti berjast fyrir rétti þeirra og fjölskyldna þeirra og skoðanasystkina 
allra saman að fá sjálf að eiga síðasta orðið á jafningagrundvelli með okkur hinum, þjóð 
þeirra.
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