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Umsögn um
340. mál: umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

á 143. löggjafarþingi.

Þegar Alþingi ákvað árið 2009 að sækja um aðild að Evrópusambandinu var eitt af 
markmiðunum að kanna möguleika á því að taka upp evru og þannig koma á stöðugleika í 
íslensku efnahagslífi. Síðan þá hefur ýmislegt gerst í evrópsku efnahagslífi og aðildarviðræðurnar 
drógust á langinn. En það hefur ekkert breyst varðandi þá staðreynd að íslenskt efnahagslíf er í 
fjötrum gjaldeyrishafta og fátt sem bendir til annars en við þurfum á utanaðkomandi aðstoð að 
halda til að koma okkur út úr þeirri úlfakreppu. Hvort það er aðild að Evrópusambandinu sem 
getur aðstoðað okkur á eftir að koma í ljós því ekki er búið að ljúka viðræðunum. En eina leiðin 
til að komast að því er að ganga þá götu til enda sem Alþingi ákvað fyrir rúmum fjórum árum. 
Síðan er það íslensku þjóðarinnar að ákveða í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort hún er sátt við það 
sem úr þeim viðræðum kemur.

Það er því sorgleg staðreynd að til séu pólitískir flokkar og hagsmunasamtök sem hamast eins og 
rjúpan við staurinn að útiloka íslenska þjóð frá því að kjósa um þetta stóra hagsmunamál islensks 
almennings. Ekki er ljóst hverra erinda sumir forráðamenn þessar afla ganga því þeir hafa lýst því 
yfir að þeir myndu alltaf segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslu sama hve samningur við ESB væri 
hagstæður fyrir íslenskt samfélag! Mikil er ábyrgð þeirra manna sem halda þessu blákalt fram.

Fyrir nokkru kom hópur áhrifafólks úr atvinnulífinu, verkalýðshreyfingunni, háskólasamfélaginu, 
og öllum stjórnmálaflokkunum á mið- og hægrivæng stjórnmálanna saman og sendi frá sér mjög 
beinskeytta yfirlýsingu. Þar er meðal annars skorað á stjórnvöld að halda áfram með 
aðildarviðræðurnar við Evrópusambandið og að taka upp ný vinnubrögð í íslenskri pólitík. 
Lokaorð þeirrar yfirlýsingar er mjög sterkt og langar mig að gera þau að mínum lokaorðum í 
þessari umsögn til utanríkismálanefndar;

,,Ekki er rökrétt að veikja stöðu Íslands með því að loka á einstaka kosti meðan ekki er vitað að 
aðrir séu færir. Við skorum því á fólkið í landinu að taka höndum saman um öfgalaus viðhorf, að 
beita áhrifum sínum til að þrýsta á stjórnmálaflokkana og treysta samstöðu um þjóðarhagsmuni, 
festu í alþjóðasamskiptum og eflingu hagstjórnar á Íslandi. Þannig verða samkeppnishæfni og 
ásættanleg lífskjör þjóðarinnar tryggð til framtíðar.”
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