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Umsögn um tillögu til þingsályktunar um að draga til baka umsókn Íslands um aðild að 
Evrópusambandinu og um eflingu samstarfs við Evrópusambandið og Evrópuríki.

Þingskjal 635.
340. mál.

Ég legg til að tillagan verði dregin til baka.

Ekki þarf að fara í grafgötur um að í aðdraganda alþingiskosninga árið 2013 var það almennur 
skilningur á málflutningi forystumanna bæði Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks að 
þjóðaratkvæðagreiðsla yrði haldin um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Nú hefur því 
verið haldið fram, einkum af fulltrúum Framsóknarflokksins, að um misskilning hafi verið að ræða. 
Það er hins vegar til marks um hve þessi skilningur var almennur að starfsmaður flokksins svaraði 
fyrirspum frá kjósanda mjög afdráttarlaust: „Aðildarviðræðum við ESB verður ekki slitið án þess að 
þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram.“ (sjá http://www.ruv.is/frett/ekki-slitid-an-thjodaratkvaedagreidslu)

Misskilningur er ekki aðeins á ábyrgð þess sem misskilur. Þegar sá sem tjáir sig verður þess áskynja 
að mál hans hefur ekki verið rétt skilið þarf hann að ítreka það sem hann vildi sagt hafa. Hann þarf að 
leiðrétta misskilninginn. Ekki síst er þetta mikilvægt í stjórnmálum. Ef stjórnmálamaður reynir ekki að 
leiðrétta útbreiddan og áberandi misskilning á stefnu sinni og loforðum gerist hann hreinlega sekur um 
blekkingar og lygi.

Í kosningabaráttunni gat það ekki dulist frambjóðendum núverandi stjórnarflokka að orð þeirra væru 
túlkuð svo að engar mikilvægar ákvarðanir um framhald aðildarviðræðnanna yrðu teknar án 
þjóðaratkvæðagreiðslu og að þeirrar atkvæðagreiðslu yrði ekki langt að bíða. Engar tilraunir gerðu þó 
flokkarnir til að breyta þessari almennu og útbreiddu túlkun.

Málflutningur núverandi stjórnarflokka, sem var túlkaður svo að þjóðaratkvæðagreiðsla yrði haldin um 
framhald aðildarviðræðna, leiddi til þess að viðræðurnar urðu ekki að kosningamáli. Kjósendur höfðu 
ástæðu til að álykta að þeir þyrftu ekki að láta afstöðu til viðræðnanna hafa áhrif á það hver fengi 
atkvæði þeirra í kosningunum -  síðar gæfist annað tækifæri til að ræða málið og ráðstafa atkvæði um 
það. Þetta mikilvæga og umdeilda hagsmunamál var því ekki rætt efnislega vegna þessara fyrirheita 
um þjóðaratkvæðagreiðslu.

Það var því almennur skilningur kjósenda að þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram um framhald 
viðræðnanna. Sá skilningur leiddi til þess að málið var ekki rætt efnislega í aðdraganda kosninga og 
stór hluti kjósenda ráðstafaði atkvæði sínu á grundvelli annarra málefna. Þennan skilning leiðréttu 
núverandi stjórnarflokkar ekki og á grundvelli þess ber þeim siðferðileg skylda til að efna þessi 
fyrirheit.
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