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Ágrip 
Í þessari ritgerð er farið yfir stöðu þjóðríkisins í Evrópusamrunanum. Rannsóknarspurningin 

er: Er aukinn áhugi á Evrópusamruna merki um hnignun þjóðríkisins. Til að svara 

spurningunni varð að kanna hvað „þjóðríki“ er en til þess varð að auki að svar því hvað „ríki“ 

og „þjóð“ er. Þá er farið yfir sögu, sáttmála og tilgang Evrópusambandsins. Að lokum er svo 

farið yfir sögu, stöðu og framtíð Íslands í Evrópusamrunanum. 

Helsta niðurstaða verkefnisins er að þjóðríkið eins og við þekkjum það á undir högg að sækja 

í yfirþjóðlegu samstarfi. Það er þó tekið fram að þrátt fyrir að þjóðríkið sé að hnigna þá þurfi 

það ekki að tákna endalok þess heldur eingöngu vera merki um að breytingar séu í nánd á því 

ríkjafyrirkomulagi sem fyrir var í Evrópu. 

  



3 
 

Formáli 
Jónas Jónsson frá Hriflu skrifaði kverið „Komandi ár“. Þar lýsir hann hinu harðbýla landi sem 

mótað hefur skapgerð Íslendinga frá örófi alda. „Maður verður að játa, að landið hart, býsna 

afskekkt, út við heimsskautsbaug, megn þess óbyggt og óbyggilegt.“ Íslendingar eru hraustir 

og geta allt! Þetta er einmitt sú sjálfsmynd sem íslenska þjóðin hefur skapað sér í gegnum 

tíðina og það er þessi sterka tilfinning sem hefur haldið við íslensku þjóðríki. Það er ekki langt 

síðan að Ísland varð fullvalda og enn styttra síðan það varð að lýðveldi, óháð öllum erlendum 

öflum. Mest allan þann tíma sem Ísland hefur verið sjálfstætt hefur hagvöxtur og velmegun 

Íslendinga aukist svo mikið að umheimurinn hefur horft undrunaraugum á víkingana í norðri. 

Hin sjálfstæða íslenska þjóð hefur staðið sig vel og ekki mátt heyra á það minnst að gefa frá 

sér fullveldið og því hefur aðild að Evrópusambandinu löngum verið illa séð. Þó hafa alla tíð 

verið uppi raddir um Evrópusamstarf en Ísland hefur tekið þátt í slíku samstarfi allt frá árinu 

1948 þegar Efnahagssamvinnustofnun Evrópu var stofnuð til að reisa álfuna við eftir 

heimstyrjöldina síðari. Síðar gekk Ísland í Fríverslunarsamtök Evrópu og enn síðar gerðist 

ríkið aðili að Evrópska efnahagssvæðinu. Við hvert spor sem stigið hefur verið í 

Evrópusamrunanum hefur blossað upp umræðan um hvort að nú sé fullveldinu ógnað? 

Umræðan um Evrópusambandið hefur einmitt snúist um það hvort að fullveldi Íslands og 

sjálfstæði væri ógnað með aðild að Evrópusambandinu. Fólk vill vita hvað aðild kostar, hvað 

fær þjóðin til baka og hvort að sérkenni Íslands fái notið sín í alþjóðlegu, yfirþjóðlegu 

samstarfi. Umræðan hefur þó orðið æ meira áberandi og komst hún í hámæli við hrun 

efnahagskerfisins á Íslandi á haustmánuðum 2008 en með hruninu virtist koma skarð í 

þjóðarstolt Íslendinga. Þjóðin tapaði vinsældum í útlöndum, erlendar þjóðir snéru baki við 

litlu þjóðinni norður við heimskautsbaug. Þrátt fyrir áföll og ólgusjó snýst umræðan enn um 

fullveldi Íslands og þess vegna kviknaði hugmyndin að þessu verkefni. 

Hver er framtíð þjóðríkisins í Evrópusambandinu? Eru áhyggjur íslensku þjóðarinnar á rökum 

reistar? Vonandi mun þessi ritgerð svara því. 

 

 

 

___________________________________________ 

Davíð Örvar Hansson  
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Inngangur 
Umræðan um aðild Íslands að Evrópusambandinu hefur farið stigmagnandi hin síðari ár og þá 

einkum og sér í lagi eftir hrun íslensku bankana í október 2008 og skuldsetningar íslenska 

ríkisins í kjölfarið. Samkvæmt könnun sem framkvæmd var af Capacent Gallup fyrir Samtök 

iðnaðarins um viðhorf almennings til ESB og gerð var í febrúar 2009 kemur fram að 

meirihluti fólks á aldrinum 16-75 ára er frekar eða mjög hlynntur því að farið verði í 

aðildarviðræður um inngöngu í ESB, eða rúm 64%. Hins vegar er meirihluti fólks andvígur 

beinni aðild að sambandinu eins og sakir standa. 

Sitt sýnist hverjum um ágæti Evrópusambandsins en flestir fallast á það að með aðild að 

sambandinu og upptöku evru í kjölfarið væri unnt að ná auknum stöðugleika í íslenska 

hagkerfið. Umræðan hefur einnig snúist um hvernig ráðamenn þjóðarinnar eru sagðir hafa 

brugðist á vaktinni, Seðlabanki Íslands og Fjármálaeftirlitið eru sögð hafa brugðist 

eftirlitshlutverki sínu, þáverandi ríkisstjórn og löggjafinn er sagður hafa skapað það umhverfi 

sem skapaði þá spilaborg sem síðar hrundi.  

Af þeim sökum hafa verið uppi háværar raddir í þjóðfélaginu um að íslenska ríkið verði hluti 

af stærra og ef til vill strangara kerfi þar sem spilling ætti erfiðara með að tæma pyngjur 

landsmanna. Hver vill ekki meiri stöðugleika og minni spillingu? Aðrir eru á móti, segja 

landbúnaðinn ekki þola samkeppni við erlenda markaði, að fiskimiðin muni renna þjóðinni úr 

greipum, að landið tapi sjálfstæði og verði ófært um að verða sjálfbært með mat þegar 

landbúnaðurinn verði farinn á hausinn og Brusselvaldið, en það hefur Evrópusambandið oft 

heyrst uppnefnt, snýr við þjóðinni baki. Hvað ætlar þjóðin að gera þegar hún hefur verið rænd 

öllum sínum verðmætum og það sem mest er um vert, rænd fullveldinu sem svo hart var barist 

um að fá? 

Á þessum nótum hefur umræðan verið. Hún hefur einkennst af hræðsluáróðri á báða bóga og 

allir hafa myndað sér skoðun á þeim grunni. Með eða á móti spillingu annars vegar og með 

eða á móti fullveldi hins vegar.  

Undir ásökunum um að vera tilbúinn að gefa fiskimiðin, vilja granda landbúnaðinum og 

fleygja fullveldinu fyrir úlfa Evrópusambandsins fór ég að spyrja mig, sem stuðningsmaður 

þess að farið verði í aðildarviðræður, þeirra spurninga hvort að fullveldið væri í raun gefið við 

inngöngu í sambandið? Ég hugleiddi hvort að þessi aukna umræða og aukni áhugi á 

aðildarviðræðum væri merki um að þjóðernishyggja væri að dala. Ég spurði mig líka að því 

hvort að ríki Evrópu væru smám saman að dragast saman í einhverskonar sambandsríki. Út 
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frá þessum hugleiðingum vaknaði rannsóknarspurningin: „Er aukinn áhugi á Evrópusamruna 

merki um hnignun þjóðríkisins?“ 

Með því að svara þessari spurningu langar mig til að komast að því hver framtíð þjóðríkisins 

er í Evrópusambandinu og þeim samruna sem þar er að eiga sér stað og ekki síður hver staða 

íslenska þjóðríkisins er og gæti mögulega orðið við fulla aðild að Evrópusambandinu. 

Sambandið hefur stækkað hratt á 21. öldinni en ríkjum hefur fjölgað úr 15 í 27 frá árinu 2004. 

Ríki evrópska efnahagssvæðisins (EES), Ísland, Noregur og Liechtenstein eru því að komast 

að þeim tímamótum að taka eindregna afstöðu til Evrópusambandsins, hvort áhugi sé fyrir 

aðild eða ekki. Víða má lesa að EES sé, vegna smæðar sinnar, komið út í horn og mikill 

pólitískur vilji sé meðal sambandsríkjanna að fá þessi þrjú ríki inn í sambandið til að styrkja 

grundvöll þess enn frekar. Íslendingar verða, að mínu mati, að taka upplýsta ákvörðun um 

þessi mál og eitt skrefið í þá átt er að skoða stöðu þjóðríkisins og fullveldisins. 

Til að svara rannsóknarspurningunni verður að byrja á því að svara því hvað þjóðríki er og út 

frá hverju það er sprottið. Það verður að átta sig á Evrópusambandinu, hvaða tilgangi það 

þjónar, hverju það þjónar og hvernig það þjónar. Þá verður farið yfir stöðu Íslands í 

Evrópusamrunanum og hver staða ríkisins yrði við aðild að Evrópusambandinu. 

Í kaflanum um þjóðríkið er farið yfir sögu ríkja og kenningar heimspekinga um ríki og 

ríkisvald. Þar er líka farið yfir sögu um tilurð þjóðarinnar, þjóðernishyggjunna sem skapar 

þjóðina og hvernig þjóðin myndar þjóðríki. Talsvert er notast við sáttmálakenningar í 

kaflanum. Ástæða þess er sú trú höfundar að auk þess að færa rök fyrir ríkisvaldi þá færi þær 

rök fyrir undirstöðu þjóðernishyggju, það er að til þess að teljast til þjóðar verður 

einstaklingur að vera samþykktur af einstaklingum þjóðarinnar sem einn af þjóðinni. Sé 

einstaklingur ekki samþykktur snýr samfélagið við honum baki og útskúfar hann eða losar sig 

við hann.  

Í kaflanum um Evrópusambandið er farið yfir sögu sambandsins og markmið þess, 

stofnanavaldið og lýðræðið innan sambandsins. Heimildir eru fengnar úr bókum, bæklingum 

og skýrslum. Sagan er skoðuð svo hægt sé að átta sig á hvaða aðstæður sköpuðu 

Evrópusambandið en það er grunnurinn að skilja tilgang sambandsins. Ekki er kafað djúpt í 

uppbyggingu stofnana og tilgang heldur einbeitir höfundur sér að því að skýra þá liði sem 

helst teljast yfirþjóðlegir og á það líka við um kaflann sem fjallar um stöðu Íslands.  
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Í köflum sem fjalla um stöðu Íslands nú og í framtíðinni er notast við bækur fræðimanna um 

söguna, um stöðuna og framtíðina. Mikilvægt er að skoða hvers vegna Ísland hóf 

Evrópusamstarf, hvernig það þróaðist og hvaða áhrif sagan hefur hugsanlega haft á 

þjóðernishyggju Íslendinga. Skýrsla Forsætisráðuneytis frá 2007 „Tengsl Íslands og 

Evrópusambandsin“ hefur að geyma mikinn fróðleik sem nýtist í öllum köflum skýrslunar 

sem fjalla um Evrópusamrunann. 

Það er von höfundar að eftir lestur skýrslunar geti lesendur áttað sig betur á framtíð 

þjóðríkisins og um leið stöðu Íslands í Evrópusamrunanum og einnig hvort að samruni sé af 

hinu góða eða illa. 
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Þjóðríkið: Saga og einkenni 
Hugtakið „þjóðríki“ er, að ótrúlega margra mati, afar einfalt að útskýra á meðan mér sjálfum 

hefur vafist tunga um tönn þegar hugtakið ber á góma. „Ísland er þjóðríki,“ var mér einu sinni 

sagt en þrátt fyrir kokhreysti viðmælanda míns treysti ég mér ekki til að afgreiða málið þar 

með. Ef Ísland er þjóðríki, sem getur vissulega verið kórrétt, hvað er þá það sem gerir Ísland 

að þjóðríki? Íslenska þjóðin velur sér stjórnvald yfir ríkinu, þjóðin ræður því hverjir ráða og 

stjórnarskráin endurspeglar leikreglurnar sem öllum ber að fara eftir til þess að tryggja 

réttlæti. Það er fyrst og fremst það sem gerir Ísland að þjóðríki, eitthvað sem ríki fornaldar 

voru ekki vegna þess að þar var einvaldur sem stjórnaði ríki sínu eftir sinni hentisemi og 

tryggði þannig á sem bestan máta hagsmuni sína sem stjórnanda. Þjóðin skipti ekki miklu 

máli, heldur var konungur með umboð frá guði til að stjórna þannig að kæmi fólkinu sem 

best. Ekki efaðist fólk um heilindi almættisins og þar með ekki konungs. 

Gott og vel þar með er hugtakið þó ekki afgreitt eða skilgreint. Enn á eftir að svara því hvað 

þjóð er, ekki síður þarf að svara því hvað ríki er. Þjóð er nefnilega ekki bara fólk sem býr í 

sama landi, þjóð er ekki bara fólk sem talar sama tungumál og enn síður er þjóð hópur sem 

aðhyllist sömu trúarbrögð. Til þess að átta sig á því hvað þjóðríki raunverulega er, skal nú 

tekið til við að kryfja annarsvegar merkingu hugtaksins „þjóð“ og hins vegar hugtaksins 

„ríki“. Niðurstöður þeirra krufninga gefa svo vonandi rétta, eða í það minnsta réttari, mynd af 

því hvað þjóðríki er og fyrir hvað það stendur. 

Upplýsingin á síðari hluta 17. aldar og 18. öld var tímabil mikillar grósku í stjórnspeki í 

Evrópu og þá ekki síst á Englandi sem skilaði sér í stofnun þings konungsveldinu til aðhalds. 

Frakkar litu mikið til enskra hugsuða og taldi „franskur menningaraðall flest gott sem frá 

Englandi kæmi“ (Skirbekk & Gilje, 1999, bls. 371). Lúðvík XIV hafði eflt einveldi 

Frakklands í valdatíð sinni, lagt niður þjóðþingið, aukið miðstýringu og fært allt vald í hendur 

aðalsmanna og hirðmanna konungs. Í lok valdatíðar hans fór að gæta óróleika, fólki blöskraði 

óstjórnin og vildi „betra einveldi, skynsamlegra og skilvirkara“ (Skirbekk & Gilje, 1999, bls. 

371). Vitundarvakningin sem hafði orðið meðal franskra hugsuða átti síðar stóran þátt í 

frönsku byltingunni sem var gerð 1789. Í lok 18. aldarinnar var hafið nýtt skeið í menningu 

Evrópu sem einkenndist af vísinda- og tæknilegum hugsunarhætti bæði í verslun og 

stjórnsýslu.  

Upplýsingin skildi eftir sig hugmyndina um að maðurinn væri skynsamur og með aukinni 

upplýsingu fólksins mundi siðferði almennings vakna. Hugsuðir á borð við Thomas Hobbes, 
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John Lock og Jean-Jacques Rousseau áttu stóran þátt í að upplýsa fólk um rétt sinn. Þeir 

fjölluðu um rétt einstaklinga í náttúruríkinu og sáttmála sem leiða til þjóðfélags með ríkisvald. 

Kenningar Rousseau um samfélagssáttmálann voru stór liður í hugmyndafræðinni að baki 

frönsku byltingunni. 

Þjóðernishyggja spratt líka upp á tímum upplýsingarinnar og var það afl sem batt saman ríkið 

og þjóðina sem það byggði. Þýski heimspekingurinn Johann Herder hefur verið talinn einn af 

upphafsmönnum þjóðernishyggjunnar en hann fjallaði um „sögulega vitund“ (Skirbekk & 

Gilje, 1999, bls. 458).  

Hver þjóð og hver þjóðmenning er mótuð af ákveðnum þjóðaranda eða 

þjóðareinkennum. Herder lítur á tungu landsins og skáldskap sem gott dæmi um 

hið einstaka við þjóðarandann. Enda þótt tvær þjóðir kunni að vera undir áhrifum 

af sama tíðaranda er þjóðarandinn sérkenni hverrar þjóðmenningar um sig 

(Skirbekk & Gilje, 1999, bls. 461). 

Í því ljósi bendir Anthony D. Smith á að þjóðin varð til á undan hugmyndinni um 

þjóðernishyggju (Smith, 2001). Allt frá upphafi mannkyns hefur maðurinn hópast saman, 

myndað einskonar menningarsamfélög, til að tryggja heildarhagsmuni hópsins. Hann álítur að 

þjóðirnar hafi því verið til löngu fyrir tíma upplýsingarinnar. Smith færir rök fyrir máli sínu 

og bendir á að víða í heiminum búa margar „þjóðir“ saman í einu ríki. Löngu fyrir tíma 

þjóðernishyggjunnar voru heildstæð samfélög sem höfðu svipaða eða sömu eiginleika og 

þjóðir nútímans en við breytt fyrirkomulag ríkja, stjórnunar þeirra og vaxandi þjóðernishyggju 

fóru áherslurnar að breytast, þjóðir urðu sterkari einingar og skilgreining þjóðarinnar skerptist 

til muna. Samkennd jókst og fólk fór að deila sameiginlegum hugmyndum, skoðunum, 

reynslu og hagsmunum. Talað er um eþníska heild (e. ethnic group), eða að þjóð hafi ákveðið 

eþní (e. ethnie) sem leggur grunninn að hverri þjóð. Hver og ein þjóð hefur sitt eþní, sinn 

bakgrunn sem einkennir þjóðina (Smith, 2001). Herder benti á að „hugsjónir þjóðanna, 

mælikvarðar þeirra á rétt og rangt, ljótleika og fegurð, ráðast af þjóðarandanum“ (Skirbekk & 

Gilje, 1999, bls. 461). 

Þjóðernishyggja byggir á kenningum sem hafa verið flokkaðar sem módernískar og eþnískar 

(perenníalískar) kenningar eins og Guðmundur Hálfdánarson kallaði þær í bókinni Íslenska 

þjóðríkið. Módernistar halda því fram að þjóðernishyggjan sé nýtt fyrirbæri í 

mannkynssögunni og „fylgifiskur nútímavæðingar“ eins og hann orðar það en eþníistar eða 
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„perenníalistar“ segja þjóðina vera bundna djúpri sögu sem nær langt aftur í tímann 

(Guðmundur, 2007)  

Ernest Gellner sagði að í stöðugu samfélagi væri menningin oft gagnsæ, en þegar 

hreyfanleikinn stykist og sambandið við samfélagið minnkaði, yrði þjóðernisvitund mannanna 

lærð og þar með lærði fólk hver uppruni þess væri (Gellner, 2006 ). Þjóðsögurnar eru teknar 

inní menninguna og gerðar að grunnhugmyndum um eigin tilveru, fólk staðsetur sig eftir 

sögunum. Enginn núlifandi Íslendingur á t.d. neitt sameiginlegt með víkingum fortíðar, að 

minnsta kosti sigla menn ekki lengur um heiminn rænandi, ruplandi og kljúfandi mann og 

annan í herðar niður. Engu að síður byggir sjálfsmynd þjóðarinnar sögum víkingaaldar en 

kenndin sem heldur fólki saman er uppspuni þessarar ímyndar sem sköpuð er. Kenningar 

Gellner byggja þannig á hugmyndum módernista á meðan Smith fylgir eþníistum, þó hann 

sammælist um að fræðin og hugmyndirnar hafi komið löngu eftir að þjóðin varð til. 

Gellner skilgreindi þjóð á tvo vegu. Í fyrsta lagi telur hann menn geta verið sömu þjóðar ef 

þeir deila sömu menningu, þar sem menning er skilgreind sem sameiginleg hugmyndafræði 

og merki í hegðun og samskiptum fólks. Hins vegar talar Gellner um að tveir menn geti verið 

sömu þjóðar ef þeir sjá hvorn annan sem hluta af sinni þjóð. „Flokkur einstaklinga (ábúendur 

á ákveðnu svæði eða þeir sem mæla á ákveðnu tungumáli) verða að þjóð þegar og ef 

einstaklingar hópsins bera kennsl á sameiginleg réttindi og skyldur gagnvart hver öðrum sem 

undirstrika sameiginlega aðild sína að því [þjóðerninu]“ (Gellner, 2006 , bls. 5). Þjóðin hangir 

saman á gagnkvæmri viðurkenningu einstaklinga á tilveru hvers og eins innan þjóðarinnar. 

Hvernig verður maður viðurkenndur innan fjöldans; sem einn af hópnum? Hann telur þjóðir 

myndast fyrir tilstuðlan tveggja þátta sem tryggja vilja, hollustu og samsömun við hópinn en 

þessir þættir byggja á tryggð og einhug annars vegar og hins vegar á ótta, valdbeitingu og 

nauðung. Þegar þessir þættir verka saman höfum við þjóð (Gellner, 2006 ). Þjóðin þarf einmitt 

að hafa sameiginlegan tilgang sem byggir á ótta og valdboði og þannig skapast sá einhugur og 

samkennd sem þjóðin þarfnast. Valdið er pólitískt og byggir á ímyndaðri ógn við ríkið og 

sjálfstæði þess. Líkt og einstaklingur í náttúruríkinu bregst við ógn gegn sér bregst þjóðin við 

ógn gegn þjóðríkinu, svo ég túlki skrif Gellners.  

Smith skilur í sundur eþnískan hóp og þjóðina í heild, sem fyrr segir, og segir að þjóðin hafi 

verið til fyrir tíð þjóðernishyggjunnar. Innan margra þjóða rúmast ýmsir þjóðfélagshópar eða 

þjóðarbrot og lifa oft saman í friði og spekt en stundum við rafmagnaðar aðstæður. Nægir þar 

að nefna Bretlandseyjar þar sem Walesverjar hafa búið við tryggt ástand, að minnsta kosti hin 
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síðari ár, á meðan Norður-Írar hafa átt í innbyrðis deilum milli eþnískra hópa. Þar eru hópar 

sem hafa tileinkað sér mismunandi menningu og eiga þar af leiðandi erfitt með að mynda 

einsleitt samfélag og samfélagssáttmála.  

Ef til vill má segja sem svo að skilin á milli þjóðar og þjóðar séu þá þessi. Annars vegar 

höfum við hið formlega hugtak þar sem pólitísk réttindi gera einstakling að þjóðfélagsþegn, 

með öðrum orðum þar sem ríkisvaldið samþykkir einstakling sem meðlim þjóðar. Hins vegar 

höfum við þjóðfélagshópinn, hina eþnísku þjóð þar sem einstaklingar innan þjóðarinnar 

viðurkenna einstakling sem hluta af sér; þjóðinni sinni. En hvers vegna þróaðist þjóðin frá því 

að vera hópur innan ákveðins landsvæðis í það að verða hópur sem álítur sig eþnísk heild. Til 

þess að átta sig á því skulum við skoða hvað eþnískur hópur er og á hverju hann stendur. 

Áfram skal skoða kenningar Anthony D. Smith en hann skilgreinir þrjá þætti sem móta 

eþnískan hóp: sjálfsforræði, samstaða, og sjálfsmynd þjóðarinnar (e. national identity) (Smith, 

2001). Hann tekur frönsku byltinguna sem dæmi máli sínu til stuðnings. Sjálfsforræði yfir 

landinu þurfti til þess að hægt væri að búa til miðstýrt svæði sem fóstraði þjóðina og blési 

henni eld í brjóst til að byggja upp nýtt og sameinað Frakkland. Samstöðu þurfti til, ekki 

endilega til að fólk hugsaði eins, heldur til þess að fólki fyndist það bundið að því að vinna að 

hagsmunum þjóðarinnar og um leið ríkisins. Að lokum er það sjálfsmynd þjóðarinnar sem 

Smith segir erfiðast að henda reiður á. Fræðimenn eru ekki á eitt sáttir um hvað það er sem 

skapi þessa sjálfsmynd en Smith sjálfur talar um að sjálfsmynd þjóðarinnar sé sprottin af 

sameiginlegri sögu, sameiginlegum hugmyndum, hegðun og samskiptum sem allir meðlimir 

þjóðarinnar deila. Þeir sem standa utan þjóðarinnar deila ekki þessum sameiginlegu gildum og 

einmitt þess vegna eru þeir ekki hluti þjóðarinnar (Smith, 2001). Sjálfsforræði er mikilvægur 

þáttur og var stór hluti í kenningum Rousseau. 

Franska byltingin markaði upphaf nýs fyrirkomulags í stjórnmálum þar sem þjóðinni voru 

veitt aukin völd frá því sem hafði verið á tíma einveldis. Kenningar Rousseau voru 

byltingarmönnum hugleiknar en í Samfélagssáttmála hans komu fram hugmyndir um 

samfélag manna og ríkisvald og hvað það væri sem réttlætti ríkisvaldið sem slíkt. Fullveldi 

var honum hugleikið og taldi hann það einn af grunnþáttum þjóðríkisins. Hann sagði að 

maðurinn í náttúruríki sínu, sem er upprunalega ríkið, gerði samfélagssáttmála þar sem 

mannfólkið gæfi eftir af rétti sínum í náttúruríkinu, gæfi af rétti þess sterka heildinni til 

hagsbóta og þannig væri öllum tryggt réttlæti og öryggi í samfélaginu. Allir gefa jafnmikið til 

sáttmálans og því standa allir jafnir og enginn hefur hag af því að taka réttindi af öðrum því 
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þannig tekur hann í raun af sjálfum sér. „Með öðrum orðum gefur sérhver sig öllum og þar 

með engum“ (Rousseau, 2004, bls. 75). Á grunni þessa sáttmála byggist samfélag það sem 

Rousseau sér fyrir sér. 

Samfélagið myndar ríki, fullvalda ríki, þar sem „Fullveldið er gert úr einstaklingunum sem 

mynda það og fyrir vikið getur það ekki haft hagsmuni sem eru andstæðir hagsmunum þeirra“ 

(Rousseau, 2004, bls. 79). Því má gera því skóna samkvæmt ofangreindu að réttlætanlegt sé 

að deila fullveldinu ef það þjónar hagsmunum þjóðarinnar en Rousseau rekur þó varnagla í 

allt slíkt þegar hann segir einfaldlega „að fullveldið verði ekki gefið eftir“ (Rousseau, 2004, 

bls. 87). Þá segir hann að „sú þjóð sem er sett undir lögin á að vera höfundur þeirra“ 

(Rousseau, 2004, bls. 106). Fullvalda þjóðríki er því ekki heimilt að deila löggjafarvaldinu 

með nokkrum öðrum, því þá er sáttmáli samfélagsins brotinn og náttúruríkið tekur við.  

Í kjölfar byltingarinnar varð til nýtt stjórnarfar, „sem sagt nýtt, heildstætt innra samfélag“ 

(Smith, 2001). Ríkisvaldið breyttist frá einveldi yfir í það að allir þegnarnir væru jafnréttháir 

en framseldu vald sitt til ríkisvaldsins sem stjórnaði ríkinu öllum til hagsbóta. Allir áttu að 

geta treyst því að þegnar ríkisins gæfu jafnmikið af rétti sínum og þæðu jafnmikið af því 

réttlæti sem ríkið veitti. Þjóðin stóð saman að því að mynda þetta réttláta samfélag og vernda 

sitt réttláta samfélag gagnvart utanaðkomandi vá. Líkt og einstaklingurinn í náttúruríkinu ver 

sig og sinn rétt ver þjóðin þjóðríkið.  

Í þessu er falinn grunnur að sjálfsforræði sem þjóð þarfnast til að mynda þjóð samkvæmt 

skilgreiningu Smith. Um leið gerir samfélagssáttmálinn þá kröfu til þjóðarinnar að hún standi 

saman því um leið og samstaðan þverr fellur sáttmálinn, fullveldið og ríkið. Það er sem fyrr 

segir allra hagur að standa saman því þannig eru allir með sama rétt og standa jafnir. Í 

framhaldinu kemur sjálfsmynd þjóðarinnar og í því felst mest íhlutun þjóðernishyggjunnar, 

þjóðin skapar sjálfsmyndina með eþní, það er ást á sögunni, landinu og þjóðinni og er tilbúið 

að standa með þjóðríki sínu eða falla. 

Sjálfsmyndin skapar þjóðina, hún sér til þess að samstaðan sé til staðar sem síðan tryggir 

ríkinu fullveldi. Án sjálfsmyndar getur skapast það andrúmsloft að „enginn geri neitt fyrir 

neinn, sem gerir ekki neitt fyrir neinn,“ eins og sagði í kvikmyndinni Sódómu Reykjavík. 

Fólk hugsar fyrst og fremst um eigin hag og aðrir geta þá átt sig. Til þess að fólk leggi sitt lóð 

á vogarskálar samfélagsins þarf eitthvað sameiginlegt sem öllum þegnum þjóðarinnar er í 

mun að standa vörð um og verja. Á tíma einveldisins var það trúin sem hélt fólkinu innan 

ramma laganna vegna þess að konungar fengu vald sitt frá Guði og enginn skyldi óhlýðnast 
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konungi því um leið óhlýðnaðist viðkomandi Guði með hræðilegum afleiðingum þegar 

jarðneskri vist væri lokið. Þegar einveldin liðu undir lok tók sjálfsmynd þjóðarinnar við, 

sameiginleg fortíð, glæstir sigrar á vígvöllum, barátta gegn náttúruöflunum og annarri vá 

skapaði fólki sameiginlegan grunn sem enginn skyldi kasta rýrð á. Þjóðin átti sér ríki, þjóðin 

var fullvalda fyrir ríki sitt, enginn skyldi banna henni eitt né neitt því það væri árás á 

fullveldið. Því stóð þjóðin saman gegn utanaðkomandi vá, stóð saman þegar á móti blés og 

var tilbúin að drepa ef ráðist var gegn fullveldi þjóðarinnar og um leið fullveldi ríkisins og 

þeim sem ríkinu stjórnuðu.  

Ríkið ræður yfir ríkisvaldi, þetta vald byggir á því að það sé eitthvað til að stjórna og þess 

vegna hefur ríkisvaldið ákveðnu landsvæði yfir að ráða. Valdið vex ekki á trjánum og ekki er 

það veitt af æðri máttarvöldum heldur þurfa valdhafar að sækja vald sitt til þjóðarinnar, það er 

til íbúa svæðisins sem þeir stjórna. Þjóðin hefur öll sama vald, ef marka má kenningar Hobbes 

og Rousseau, og hefur því jafnan rétt til að velja og hafna ráðamönnum. Valdið byggir á 

trausti og til þess að vera treyst þurfa valdhafar að höfða til fólksins, þjóðarinnar í ríkinu. 

Hvaða kenndar á þá helst að höfða til? Réttlætis? Réttlæti virðist ekki vera tryggt víða í 

heiminum, í það minnsta ekki fullkomið réttlæti. Fólki er mismunað með liðum á borð við 

tekjum, aðgangi að upplýsingum, aðgangi að fjármagni og svo framvegis eins og 

fjölmiðlaumræðan sannar. Þess vegna hefur þjóðernishyggjunni verið snúið yfir í pólitískt 

áróðursefni. Franska byltingin snerist um að færa þjóðinni réttlæti, taka valdið frá einvaldi og 

færa það fólkinu í landinu. Þjóðin hafði rétt og réttinn skildi hún fá. Réttlætið rann út í 

sandinn, Jakobínar viðhéldu harðri stjórn, myrtu þá sem mótmæltu og svo hatrömm varð 

barátta þeirra fyrir völdum að þeir fóru að berjast við og drepa félaga sína þar til þeir misstu 

tökin og um leið völdin. Réttlætið er ekki tryggt í heiminum og því er það þjóðernishyggjan 

heldur ríkisvaldinu saman. Umræðan í aðdraganda kosninga 2009 á Íslandi ber þess víða 

glögg merki. Að standa vörð um Ísland og íslensk gildi, að tryggja það að Ísland fái lifað 

áfram sem þjóð óháð öðrum, að þiggja ekki stuðning sem brotið gæti gegn fullveldi og 

þjóðarstolti. Stjórnendur lýðræðisríkja verða að hafa þjóðina á sínu bandi því líkt og 

ríkisvaldinu er fært valdið getur valdið verið aftur tekið. Náttúruástand getur myndast á ný, 

stjórnleysi án ríkisvalds. Þjóðin þarf þannig að trúa á eitthvað og hún trúir á ímynd sína,  

En hvað olli þessum straumhvörfum sem urðu með frönsku byltingunni? Einveldið og tenging 

konungs við guðlegt vald hafði keyrt um þverbak, fólki fannst á því brotið og vildi verja rétt 

sinn og tryggja hagsmuni sína. Farsóttir gengu, jarðnæði var af skornum skammti, 

landbúnaðarsamfélagið var á undanhaldi og borgarsamfélag auk iðnvæðingar kom í staðinn. 
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Thomas Hobbes var einn þeirra sem vildi skera á böndin milli stjórnmála og trúar, en hann gaf 

út ritgerðina Leviathan árið 1651. Hann taldi það ráðlegt að aðskilja trúarbrögð frá 

stjórnmálum til þess að trúarleg rök hefðu ekki áhrif á að réttlát löggjöf gæti verið samin 

(Hampsher-Monk, 1992). Hobbes sagði að ekki væri hægt að stjórna ríki á grundvelli einhvers 

sem ekki væri áþreifanlegt, einhvers sem ekki væri efni. Að segja að „guð hefði talað til mín í 

draumi væri ekkert öðruvísi en að segjast hafa dreymt að guð talaði við mig í svefni; sem er 

ekki líklegt að sé tekið trúanlegt af nokkrum manni sem veit að draumar eru að mestu byggðir 

á gömlum hugsunum“ (Hampsher-Monk, 1992, bls. 15). Þess vegna hafnaði hann þessu forna 

sambandi konunga við guð. 

Í stað guðlegs valds taldi Hobbes að valdið ætti að vera í höndum þjóðarinnar, líkt og 

Rousseau, en þannig væri hag þegnanna best borgið. Hann talaði um náttúrulegan rétt 

þegnanna, að mennirnir væru frjálsir og fæddir í heiminn með ákveðin réttindi sem yrðu ekki 

af þeim tekin. Ef gengið væri á rétt einstaklingsins hefði hann fullan rétt til að verja sig af 

öllum mætti. Ótakmörkuðu frelsi fylgir þó vandi því af frelsi getur skapast ósætti; ef t.d. tveir 

einstaklingar girnast það sama leitast þeir við að tortíma hvor öðrum. „Það er hér með ljóst að 

þann tíma sem menn lifa án sameiginlegs yfirvalds sem allir óttast, eru aðstæður þeirra slíkar 

sem við nefnum stríð; og það er stríð hvers manns gegn öllum öðrum“ (Skirbekk & Gilje, 

1999, bls. 271). 

Þess vegna, til að hafa hemil á náttúrurétti hvers og eins, þurfa að vera til lög sem ná yfir 

náttúrurétt mannanna. Þetta kallar Hobbes náttúrulög og eru þau til þess fallin að tryggja 

öllum mönnum rétt til að verja líf sitt í því stríðsástandi sem skapast í ríki náttúrunnar.  

Allir menn ættu að stefna að friði með því marki að þeir geta átt von á að öðlast 

hann; og þegar þeir geta ekki öðlast hann, leyfist þeim að grípa til og notast við öll 

þau úrræði sem gilda í ófriði (Skirbekk & Gilje, 1999, bls. 274). 

Öllum mönnum er fært að tortíma öðrum, óháð aflsmunum eða viti. Klækir duga gegn þeim 

aflmiklu og aflsmunir fleyta þeim aflmiklu langt. Þess vegna er það allra hagur að halda 

friðinn og koma í veg fyrir stríðsástand. Þess vegna er manninum;  

...nauðsynlegt til að tryggja frið og eigið öryggi, að afsala sér þessum rétti til allra 

hluta, og geri sér að góðu að jafn mikið frelsi gagnvart öðrum mönnum og hann er 

reiðubúinn að una öðrum gangvart sjálfum sér (Skirbekk & Gilje, 1999, bls. 274). 



16 
 

Með þessum náttúrulögmálum var gefinn grunnur að réttlæti, þjóðin fékk réttindi í ríkinu en 

um leið gaf þjóðin eftir mikið af sínum rétti til að tryggja sér og sínum öryggi og frið. Þannig 

voru það hagsmunir hvers og eins að halda frið við aðra menn til að tryggja sinn eigin frið. Til 

að tryggja að einn einstaklingur sölsi ekki undir sig vald til að brjóta á rétti annarra 

einstaklinga þarf eitthvert sýnilegt yfirvald sem veldur ótta í samfélagi manna, yfirvald sem 

„heldur gerðan sáttmála og virðir lögmál náttúrunnar“ (Skirbekk & Gilje, 1999, bls. 275). 

Með því er yfirvald eða ríkisvald réttlætt, öllum til hagsbóta. Til að rétturinn yrði tryggður 

þurftu einstaklingarnir að fela vald sitt og rétt í hendur einum manni eða samkomu manna 

(Hampsher-Monk, 1992). Samkomulagið gæti því hljóðað sem svo, að mati Hobbes: 

Ég afsala mér rétti mínum til að stjórna mér sjálfur og fel umboð mitt í hendur 

þessa manns, eða þessa ráðs, með því skilyrði að þú afsalir þér á sama hátt þínum 

rétti og veitir honum umboð þitt til allra gjörða (Skirbekk & Gilje, 1999, bls. 275). 

Í sama streng tók John Locke í „Ritgerð um ríkisvald“ árið 1689. Þar talar hann um að „[í] 

náttúrunni ríki [...] jöfnuður með mönnum þar sem allir hafa jafn mikil völd“ (Locke, 1993, 

bls. 46). Að hans mati var það skylda ríkisins að verja líf þegnanna með öllum ráðum og á 

meðan samfélagið stendur fá einstaklingarnir ekki náttúruréttinn til baka. 

Á þessari hugmyndafræði og kenningum Rousseaus um samfélagssáttmála hóf franska þjóðin 

að leita réttar síns gagnvart valdhöfum og í stað þess að valdhafar leituðust eftir að tryggja sig 

í sessi. Reyndar varð raunin sú að Jakobínar, forsprakkar byltingarinnar, misstu sjónar á 

takmarki sínu og stjórnuðu með harðri hendi en þróunin var farin af stað, það hafði orðið 

vitundarvakning á meðal þjóðarinnar. Franskir borgarar fögnuðu ekki valdinu sem þeir hlutu í 

kjölfar byltingarinnar heldur fögnuðu þeir fæðingu nýrrar þjóðar sem var franska lýðveldið. 

Samkvæmt sögunni og skrifum fræðimanna má sjá að þjóðir og þjóðríki eru flókin fyrirbæri 

sem hafa þróast gríðarlega á stuttum tíma eða frá 18. öld. Fyrst og fremst má staðhæfa að 

þjóðríki sé til staðar þegar ríki endurspeglar þjóðina og þjóð endurspeglar ríkið. Það sem 

heldur þjóðinni og ríkinu saman í nútímanum er þjóðernishyggja, fyrir frönsku byltinguna var 

það trúin á guðlegt vald stjórnenda ríkja. Þjóðernishyggja byggir svo að nokkru leyti á 

óttanum við að tapa ríkinu og réttindunum, að réttur ríkisins og þjóðarinnar skerðist sem knýr 

fólk til að fylkja sér að baki þjóðríkinu og verja það gegn áhlaupum. Áður fyrr var það trúin 

sem skapaði óttann, sú trú manna að lenda í helvíti eða hreinsunareldi eftir vist sína á jörðu 

fylkti þeim á bak konungi þangað til ákveðið siðrof varð og upplausn. Þegar konungurinn gat 

ekki tryggt þegnum sínum ásættanleg lífsskilyrði brast samfélagssáttmálinn. Þróunin átti sér 
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þó stað á löngum tíma, franska byltingin var því ekki einstakur atburður sem átti sér stað og 

breytti heiminum. Söguskoðunin gæti náð allt aftur til hruns rómverska heimsveldisins og 

þeirra stríðstíma sem þá fóru í hönd í Evrópu og víðar og lauk loks með fjölmörgum 

friðarsamningum og skýrari ríkjaskipan í álfunni. Franska byltingin er aðeins miðpunktur 

þróunar þjóðernisstefnunnar í þá átt sem við þekkjum nú og þess vegna er augum beint með 

svo afgerandi hætti að henni í söguskoðuninni að baki fræðunum. „Þjóðernishyggja er ekki 

möguleg án ríkisins og öfugt“ (Breuilly, 2001) og þess vegna verðum við að þekkja 

þjóðernishyggju til þess að skilja ríkið og um leið þjóðríkið. 
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Evrópusambandið: Saga og einkenni 
Í þessum kafla verður saga og framvinda Evrópusambandsins skoðuð að því marki sem þarf 

til þess að átta sig á stöðu þjóðríkisins í Evrópusamrunanum. Mikið hefur verið skrifað um 

ágæti Evrópusambandsins sem og galla en seint verða menn á eitt sáttir um hvort að það sé til 

bóta eða ei. Fullveldi ríkjanna er talin stafa mikil ógn af „bákninu í Brussel“ og um leið og 

fullveldinu er ógnað er sjálfstæðið fokið út í veður og vind. Í þessum kafla er ætlunin að 

skoða nokkrar af helstu stofnunum sambandsins sem og sögu þess til þess að átta sig á stöðu 

þjóðríkisins í Evrópusambandinu. 

Oft er talað um að fyrsti vísir að Evrópusamvinnunni hafi orðið til við gerð Vestfalíu- 

friðarsamkomulagsins sem var undirritað árið 1648. Að því samkomulagi komu aðilar 

víðsvegar að frá Evrópu og var það án efa einn af fyrstu milliríkjasamningunum sem gerðir 

voru. Samkomulagið breytti ásýnd Evrópu mikið en horfið var frá Evrópu Rómarveldis, þar 

sem konungar og lénsherrar réðu smáríkjum, til þess fyrirkomulags að dregin voru stærri 

landamæri og í grófum dráttum varð þá til sú Evrópa sem við þekkjum í dag. Skiptingin sem 

var gerð á Evrópu deildi þannig álfunni niður í afmörkuð landsvæði með sjálfsákvörðunarrétt 

og eigið stjórnarfar, og það sem er ekki síður mikilvægt, eigin þjóðir sem áttu eftir að styrkjast 

mikið eins og fram kemur í kaflanum um þjóðríkið. 

Stríðin voru þó ekki liðin undir lok. Tvær heimsstyrjaldir urðu á 20. öldinni með miklu 

mannfalli og voðaverkum. Heimsstyrjaldirnar tóku mikinn toll af þjóðríkjum Evrópu, 

efnahagurinn var í rúst og án fjárhagslegs öryggis standa ríki oftast veikt gagnvart 

umheiminum. Til þess tíma má rekja upphaf Evrópusambandsins eða til áranna 1951 og 1957 

þegar Parísarsáttmálinn og Rómarsáttmálinn voru samþykktir. Við þann fyrrnefnda varð 

Kola- og stálbandalag Evrópu til en með þeim síðari var stofnað til Efnahags- og 

Kjarnorkubandalags Evrópu sem samanstóð af Belgíu, Frakklandi, Vestur Þýskalandi, Ítalíu, 

Lúxemborg og Hollandi (Nugent, 2006). Tilgangur Kola- og stálbandalagsins var að koma í 

veg fyrir stríð með því að skipa yfirstjórn milli ríkjanna sem hafði eftirlit með innflutningi og 

framleiðslu stáls og kola en með því móti mátti fylgjast með vígbúnaði ríkja, þar sem kol og 

stál var uppistaða í hergagnaframleiðslu (Stutt um Evrópusambandið, 2007). Samstarfið 

þróaðist síðar og árið 1957 var orðið náið efnahags- og varnarbandalag með þjóðunum. 

Þýskaland var undir smásjánni eftir seinni heimsstyrjöldina enda höfðu þýskir nasistar valdið 

miklum óstöðugleika í álfunni þann tíma sem þeir voru við völd og stöðugleiki varð eitt af 

höfuðmarkmiðunum með samvinnuni.  
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Efnahagsbandalagið hafði langmest áhrif á gang mála innan álfunnar, aðildarríkin náðu 

miklum framförum með tollabandalagi, fríverslun með vörur sín á milli, auknu frelsi í 

flutningi fólks, fjármagns og þjónustu milli landa (Nugent, 2006). Kola- og stálbandalaginu, 

auk Kjarnorkubandalagsins, var ætlað að tryggja frið og um leið pólitískan stöðugleika á 

meðan Efnahagsbandalaginu var ætlað að efla hagkerfin og auka velsæld. Kola- og 

stálbandalagið varð 50 ára árið 2002 og rann þá sáttmálinn út en skuldbindingar hans féllu inn 

í Evrópusambandið (Nugent, 2006). Efnahags- og kjarnorkubandalögin sameinuðust 

hinsvegar í Evrópubandalagið, undanfara Evrópusambandsins, árið 1967. 

Hagsmunir allra ríkja voru fólgnir í pólitísku og efnahagslegu samstarfi milli landa enda var 

efnahagur þjóðanna rústir einar eftir stríðin að auki varð að laga þann pólitíska óstöðugleika 

sem ríkt hafði enda var það helsta forsenda friðar í álfunni.  

Stækkunarsaga sambandsins hófst eftir að franski forsetinn, Charles de Gaulle, fór frá völdum 

en hann hafði ekki viljað taka til greina neina stækkun sambandsins sem leitt gæti til 

þverrandi valda Frakka innan þess. Árið 1971 bættust Bretar, Danir og Írar í bandalagið. 

Grikkland kom inn árið 1981, Spánn og Portúgal árið 1986, Austurríki, Finnland og Svíþjóð 

1995 og eru aðildarlönd þá orðin 15 talsins. Árið 2004 verður svokölluð austurstækkun en þá 

koma 10 ríki úr austur Evrópu inn í sambandið en það eru Eistland, Kýpur, Lettland, Litháen, 

Malta, Pólland, Slóvakía, Slóvenía, Tékkland og Ungverjaland. Síðasta stækkunin til þessa 

varð svo 2007 þegar Búlgaría og Rúmenía bættust í hópinn. Þar með voru aðildarríkin orðin 

27 talsins en á þeim tíma frá því að Parísarsáttmálinn var undirritaður 1951 og til dagsins í 

dag hefur margt breyst er varðar framkvæmd samstarfsins. 

Á milli Parísar- og Rómarsáttmála var fundur sem Kola- og stálbandalagið hélt á Sikiley þar 

sem samþykkt var eftirfarandi gerð: 

Ríkisstjórnirnar ... trúa að nú sé kominn tími til að halda áfram við sameiningu (e. 

construction) Evrópu. Að þeirra mati ætti næsta skref að vera tekið á sviði 

efnahagsmála. Þeir ályktuðu að aukinni framvindu yrði náð fram með því að 

sameina Evrópu með því að þróa sameiginlegar stofnanir, með því að samtvinna 

hagkerfi landanna, stofna til sameiginlegra markaða og smám saman stilla saman 

stefnumál (Nugent, 2006, bls. 42). 
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Með þessu var talið að hægt væri að auka pólitískt afl og velsæld í Evrópu þar sem evrópsku 

ríkin voru orðin smáleg við hliðina á Sovétríkjunum og Bandaríkjunum, sem skapaði mikið 

óöryggi á álfunni. 

Rómarsáttmálarnir voru tveir, annars vegar sáttmálinn um Efnahagsbandalag Evrópu og hins 

vegar Kjarnorkubandlag. Sáttmálinn um Efnahagsbandalagið var eitt stærsta skrefið í átt til 

þess sambands sem við þekkjum í dag. Sáttmálinn teygði sig nær sjálfstæði þjóðanna enda 

veltur sjálfstæði og þar með fullveldi á því að ríkið geti borið sig fjárhagslega. Samkomulagið 

var í anda ályktunarinnar frá 1955 og markmiðið að auka miðstýringu og hagræði í rekstri 

ríkjanna. Ein leiðin til þess var að fjölga ríkjum í bandalaginu (Nugent, 2006). 

Vissulega voru uppi efasemdaraddir um hvort ráðlegt væri að fara í svo náið samband á milli 

þjóðríkja enda er það einkenni þjóðríkja að þar er farið eftir leikreglum og hag þjóðarinnar 

einnar en ekki samvinnu við önnur ríki. Nugent nefnir þrjú dæmi um efasemdir. Fyrsta 

efasemdin var að ef gefa ætti eftir frjálsan markað með tilheyrandi samkeppni milli landa gæti 

iðnaði einstakra ríkja verið ógnað og því þyrfti að koma til miðstýringarvald til að tryggja 

iðnaðarframleiðslu einstaka ríkja. Annað atriðið var landbúnaður en óttast var að frjáls 

markaður gæti ógnað landbúnaði og var því farið fram á að samið yrði sérstaklega um þann 

lið, einkum að kröfu Frakka. Samkomulaginu sem varð ofan á var ætlað að verja landbúnað 

fyrir áhrifum hins frjálsa markaðar. Þriðja efasemdin kom fram vegna þess að samvinna sem 

þessi er mjög háð því að unnið sé saman til framtíðar og menn spurðu sig hvort að hægt væri 

að stilla saman stefnumál ríkjanna um ókomna tíð (Nugent, 2006). 

Rómarsáttmálinn er enn í dag ein helsta undirstaða Evrópusambandsins þó svo að margt hafi 

breyst síðan með auknum fjölda ríkja og ríkara samstarfi. Með sáttmálanum var þó lagður 

grunnur að fjórfrelsinu svokallaða sem enn í dag er stór þáttur í innri markaði sambandsins en 

fjórfrelsið stendur fyrir frjálst flæði vinnuafls, vöru, þjónustu og fjármagns milli landamæra 

(Stutt um Evrópusambandið, 2007). 

Þróun sambandsins og grunnsáttmálanna hefur, sem áður segir, verið mikil og er rétt að gera 

grein fyrir þeim breytingum. 

Fyrsta stóra breytingin átti sér stað árið 1986 þegar Einingarlög Evrópu (e. Single European 

act) voru sett. Lögunum var fyrst og fremst ætlað að skýra möguleika sambandsins til að taka 

ákvarðanir sem tengdust innri markaðinum. Annars vegar var það gert með því að opna á 

möguleikann að taka ákvarðanir með einföldum meirihluta atkvæða í ráðherraráði 
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sambandsins svo hægt væri að uppfylla skilyrði og taka nauðsynlegar ákvarðanir sem við 

komu innri markaði sambandsins. Þá var aðkoma Evrópuþingsins í lagasetningu aukin með 

því að koma á tveggja þrepa löggjafavaldi með aukinni aðkomu þingsins í lagasetningu og 

ákvarðanatöku (Nugent, 2006).  

Næst var það Maastricht-sáttmálinn 1992 sem var einskonar viðbót við Einingarlögin. Þar 

varð Evrópubandalagið í raun í fyrsta skiptið að Evrópusambandinu sem við þekkjum í dag. 

Þriggja stoða kerfið sem sambandið er sagt hvíla á leit dagsins ljós, Evrópuþingið fékk enn 

meira hlutverk við lagasetningu og lagður var grunnur að stofnun evrópsks seðlabanka, 

sameiginlegum gjaldmiðli, evrunni, og hagkerfi (Nugent, 2006). 

Þriggja stoða kerfið er uppbyggt þannig að undirstaðan eru þeir sáttmálar sem gerðir hafa 

verið og þróast hafa frá upphafi. Í fyrstu stoðinni höfum við Evrópubandalagið þar er til 

dæmis innri markaðurinn og stuðningssvið. Í annarri stoðinni er sameiginleg utanríkis- og 

öryggismálastefna en þar á sér stað náið samstarf um framangreind málefni. Í þriðju stoðinni 

er innanríkis- og dómsmálasamstarf á borð við Schengen en því samstarfi er ætlað að auka á 

samstarf lögregluembætta ríkja og dómskerfa. Þar sem fjórfrelsið segir til um frjálsa för fólks 

á milli landa þarf að samræma löggæslu og auka samstarf svo að glæpamenn geti ekki flúið 

yfir opin landamæri og talist hólpnir. Ofan á stoðunum hvílir svo þakið, Evrópusambandið. 

Við Maastricht-sáttmálann varð þannig til sameiginleg utanríkis- og öryggismálastefna og 

nánara samstarf í innanríkis- og dómsmálum (Stutt um Evrópusambandið, 2007). 

Amsterdam-sáttmálinn var undirritaður 1997 en hann var ekki eins umfangsmikill og fyrri 

sáttmálar. Útkoma hans var helst sú að auka á lýðræði með aukinni þátttöku þingsins í 

stefnumótun og að gera ákvarðanatökuferlið skilvirkara. Svokallað samákvörðunarferli þótti 

það mikilvægasta sem sáttmálinn færði Evrópusambandsríkjunum en það þýðir að 

Ráðherraráð og Evrópuþing taka ákvarðanir í sameiningu. Það er að Ráðherraráðið leggur lög 

fyrir þingið, þingið tekur síðan lögin og fer yfir þau, samþykkir eða kemur með 

breytingartillögur. Svo er lögunum velt á milli þar til sameiginleg niðurstaða fæst sem bæði 

Ráðherraráð og þing samþykkja (Nugent, 2006).  

2001 kom svo Nice-sáttmálinn en honum var ætlað að liðka fyrir stækkun sambandsins, sem 

einmitt var eitt af markmiðum Rómarsáttmálans, með því að breyta inngönguskilyrðum og 

auðvelda þannig fátækari ríkjum aðgang að sambandinu sem skilaði árangri með 

austurstækkuninni árið 2004 (Nugent, 2006). 
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Evrópusambandið hefur frá upphafi orðið mun miðstýrðara og hefur aukið vald færst frá 

aðildarríkjunum til stofnana sambandsins. Sameiginlegt hagkerfi með sameiginlegum 

gjaldmiðli var sett í umferð 2002 í nokkrum ríkjum sambandsins og sett hafa verið þau 

skilyrði að öll ríki sambandsins eigi að starfa í myntbandalaginu þó svo að undanþágur hafi 

verið veittar. Þá fer sambandið með löggjafavald fyrir hönd aðildarríkjanna en Evrópuþingið 

fer með valdið ásamt ráðherraráðinu. Margar stofnanir innan sambandsins hafa áhrif á 

aðildarríkin en rétt er að skoða fyrirkomulag löggjafans og efnahagsstjórnarinnar örlítið betur. 

Evrópuþingið, sem hlaut nafn sitt 1962, var upphaflega áhrifalaus stofnun gagnvart 

aðildarþjóðunum en það hefur breyst og er þingið nú „eina yfirþjóðlega stofnunin“ (Stutt um 

Evrópusambandið, 2007) á vegum Evrópusambandsins. Til þess er lýðræðislega kosið í 

almennum kosningum í öllum aðildarlöndum fimmta hvert ár. Allar lagasetningar sem snúa 

að aðildarríkjunum fara í gegnum þingið auk fjárveitinga. Þá fer þingið með lýðræðislegt 

eftirlit fyrir aðildarríkin svo öll ákvarðanataka fer fram með lýðræðislegum hætti. Lögsetning 

fer yfirleitt fram með svokölluðu samákvörðunarferli þar sem þingið og ráðherraráðið taka 

sameiginlega ákvörðun um löggjöfina. Ráðherraráðið er skipað fagráðherrum sem taka þátt í 

þeim málum sem eru til umfjöllunar hverju sinni, þannig að þegar fjallað er um 

sjávarútvegsmál situr sjávarútvegsráðherra og svo framvegis. Ráðherra er „pólitískt ábyrgur 

gagnvart þingi í sínu heimalandi“ (Stutt um Evrópusambandið, 2007, bls. 13). Þá þarf 

samþykki beggja aðila til þess að löggjöfin fari í gegn. Ef þingið samþykkir ekki löggjöf sem 

hefur verið samþykkt af ráðherraráðinu eru unnar endurbætur á frumvarpinu og þess freistað 

að fá það samþykkt á ný og með þeim hætti ganga lögin oftast í gegn, ella eru þau dregin til 

baka eða unnin upp á nýtt. Þingið fer líka með fjárlagavald með ráðherraráðinu. „Þingið ræðir 

frumvarpið í tveimur umferðum og tekur fjárlagafrumvarpið ekki gildi fyrr en það hefur verið 

undirritað af forseta þingsins“ (Stutt um Evrópusambandið, 2007, bls. 11). 

Seðlabanki Evrópu ber ábyrgð á þeim ríkjum sem taka þátt í evrusamstarfinu. Markmið 

bankans er að viðhalda lágri verðbólgu og nýtir hann stjórntæki sín svosem stýrivexti til að 

stjórna verðbólgunni. Hugmyndin að baki evrunni var að skapa sterkan gjaldmiðil sem virkaði 

sem mótvægi gegn bandarískum dollar og að skapa sterkt, stöðugt hagkerfi aðildarríkjunum til 

hagsbóta (Stutt um Evrópusambandið, 2007). 

Í raun þarf ekki að orðlengja um vægi hverrar þjóðar á Evrópuþinginu eða rekja hversu 

lýðræðislega rétt löggjöfin er unnin hjá Evrópusambandinu áður en hún kemur til 

framkvæmdar í ríkjum sambandsins til að átta sig á því að ríki sem aðild eiga að yfirþjóðlegri 
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stofnun eru ekki fullkomlega fullvalda. Valdinu er deilt og eins og Rousseau sagði er ekki 

með nokkru móti réttlætanlegt „að fullveldið verði ekki gefið eftir“ (Rousseau, 2004) án þess 

að samfélagssáttmálinn sé gefinn eftir. Um leið og samfélagssáttmálinn er gefinn eftir tekur 

við náttúruríkið með allri þeirri upplausn sem því fylgir þangað til nýr sáttmáli er gerður. 

Hins vegar hefur þjóðin áfram valdið til að velja sér fulltrúa á Evrópuþingið. Réttur 

þjóðarinnar er tryggður á meðan fullveldi ríkisins er farið. Er þjóðríkið þá búið að vera eða 

stendur það enn? Þjóðríkið er samansett úr hugtökunum þjóð og ríki eins og fram hefur 

komið. Ef að ríkið uppfyllir ekki lengur þau skilyrði sem ríkinu er sett gæti þá verið að 

þjóðríkið hafi klofnað í sundur og eftir standi þjóðin? Á blaðsíðu 5 skrifaði ég: Samfélagið 

myndar ríki, fullvalda ríki, þar sem „fullveldið er gert úr einstaklingunum sem mynda það og 

fyrir vikið getur það ekki haft hagsmuni sem eru andstæðir hagsmunum þeirra.“ 

Fullveldið sem ekki verður gefið eftir er gert úr einstaklingunum sem mynda það en ef hluti af 

því er gefinn eftir er þjóðríkið fallið. „Þegar öllu er á botninn hvolft þá er mannfólkið 

breytilegt“ sagði Ernest Renan í ræðu sinni í Sorbonne, 11. mars 1882, þjóð er ekki eitthvað 

endanlegt, þar með má ætla að þjóðin breytist og líklega þjóðríkið sem slíkt um leið (Renan). 

Þannig er ekki ólíklegt að þjóðin og þjóðríkið, sem hafa gengið í gegnum breytingar í 

mannkynssögunni, eigi eftir að breytast áfram og að til verði ný þjóðríki með breytt viðmið.  
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Ísland og Evrópusamruninn 
Ísland hefur til fjölda ára tekið virkan þátt í Evrópusamrunanum. Ekki hafa menn alltaf verið á 

eitt sáttir um aðild Íslands að yfirþjóðlegu samstarfi sem hugsanlega skerðir hið nýtilkomna 

sjálfstæði Íslands. Hér á eftir verður farið yfir þróun Evrópusamstarfs Íslendinga frá lokum 

seinni heimstyrjaldar til dagsins í dag. Ekki verður kafað ofan í efnisuppbyggingu samninga 

eða stofnanaumgjörðina sem þar ríkir heldur verður saga Íslands í Evrópusamvinnunni og 

réttarstaða Íslands skoðuð með tilliti til fullveldis. 

Efnahagssamvinnan í Evrópu fór af stað að frumkvæði Bandaríkjamanna en George Marshall 

sagði í ræðu við Harvard-háskóla þann 5. júní 1947 að nauðsynlegt væri að styðja við bakið á 

þjóðum Evrópu og að koma hagkerfi álfunnar á réttan kjöl (Einar Benediktsson, 1994). 

Eftirstríðsárin einkenndust af einangrun og höftum, ríki einangruðu sig og þjóðernisstefna 

varð ríkjandi. Hagvöxtur dróst mikið saman á sama tíma enda fjárútlát og tap tengd 

stríðsrekstrinum umtalsverð. Það voru talsverðir hagsmunir fyrir Bandaríkjamenn að koma á 

auknum pólitískum stöðugleika í Evrópu, bæði til að auka mótvægi gegn kommúnismanum í 

austri, og vegna þess að talsverðir efnahagslegir hagsmunir voru fólgnir í því að efla Evrópska 

hagkerfið. Samkvæmt skrifum Einars Benediktssonar voru skýrar tillögur, og ef til vill tilmæli 

af hendi Bandaríkjamanna að samfara Marshall-aðstoðinni myndu leiðandi lönd Evrópu beita 

sér fyrir stofnun allsherjarefnahagsbandalags auk tollabandalags ríkjanna. Samkvæmt 

þingskjali 408, svari utanríkisráðherra við fyrirspurn Ólafs Þ. Þórðarsonar um Marshall-

aðstoðina segir: „Aðalskilyrðið, sem Bandaríkin settu fyrir aðstoðinni, var að Evrópuríkin 

tækju upp með sér samvinnu um viðreisn efnahagslífsins og notkun Marshall-aðstoðarinnar“ 

(Jón Baldvin, 1991). Því má ótvírætt segja að þátttaka Íslands hafi hafist við stofnun 

Efnahagssamvinnustofnunar Evrópu (OEEC) sem var samvinnuflöturinn sem stofnað var til 

vegna Marshall-aðstoðarinnar árið 1948. Með þessari samvinnustofnun átti að samræma 

nýtingu aðstoðarinnar til endurreisnar Vestur-Evrópu. Samkvæmt þriðju ársskýrslu OEEC þá 

varð aðstoðin, ásamt samvinnu stofnunarinnar, sú lyftistöng við vestur-evrópsk hagkerfi sem 

til var ætlast (Einar, 1994). 

Þess er þó rétt að geta að fræðimenn á sviði Evrópu- og sjórnmálafræða nefna sjaldnast OEEC 

sem upphaf Evrópusamvinnu Íslands enda ekki talað um beint yfirþjóðlegt vald af hálfu 

samvinnustofnunarinnar. Til stuðnings þeirri ákvörðun minni að tala um þetta sem fyrsta 

skrefið vil ég minnast á fund samvinnustofnunarinnar á gamlársdag 1952. Samkomulag 

ríkjanna hljóðaði upp á að:  
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Samningsaðilar eru samþykkir því að hafa með sér nána samvinnu í 

efnahagsmálum. Þeir munu þegar í stað beita sér fyrir því að semja sameiginlega 

viðreisnaráætlun og framkvæma hana. Markmið áætlunar þessarar mun verða að 

ná sem fyrst og viðhalda fullnægjandi efnahagsafköstum án óvenjulegrar 

utanaðkomandi aðstoðar og mun því í áætluninni sérstaklega tekið tillit til þess að 

samningsaðilarnir þurfa að auka sem mest útflutning til þeirra ríkja sem ekki taka 

þátt í henni (Jón Baldvin, 1991). 

Í skjóli þessa samkomulags gagnrýndi Ólafur Thors bresk stjórnvöld harðlega fyrir að 

viðhalda löndunarbanni á íslensk fiskiskip í breskum höfnum en það átti að þjóna þeim 

tilgangi að efla breskan sjávarútveg. Bretar veiddu þá sjálfir fisk á íslenskum hafsvæðum í 

stað þess að flytja inn fisk frá Íslandi eða landa fiski frá íslenskum fiskiskipum. Með þessu 

taldi Ólafur að Bretar gætu valdið íslenskum efnahag stórtjóni (Einar, 1994). Bretar vörðu 

bannið og veiðar landa sinna með lagabókstaf og staðhæfðu að þeir brytu ekki á samkomulagi 

OEEC. Árið 1954 fór þrýstingur vaxandi innan OEEC gagnvart Bretum þar sem sannað þótti 

að með þessum aðgerðum væri dregið úr útflutningi Íslendinga á fiski enda hafði hin 

risavaxni markaður í Bretlandi nærri því lokast Íslendingum. Sáttanefnd var sett á laggirnar 

innan OEEC til að leiða til lykta þessa deilu þjóðanna og náðist sátt árið 1956 eftir 20 fundi 

sáttanefndarinnar. Af þessu dæmi má merkja að samstarfsgrundvöllur milli Evrópuríkja var 

vissulega innan stofnunarinnar, þó svo að síðar hafi heldur harðnað í deilum um fiskveiðar 

Breta á íslenskum hafsvæðum. 

OEEC varð síðar OECD, Efnahags- og framfarastofnun Evrópu, þar sem Íslendingar taka enn 

þann dag í dag virkan þátt. 

Nú er langt um liðið síðan Ísland naut góðs af Marshall-aðstoðinni og síðar af veru bandaríska 

varnarliðsins á Íslandi. Ísland hafði tekið sín fyrstu skref í Evrópusamrunanum þó svo að ekki 

hafi verið gengið jafnlangt og nokkrar þjóðir Vestur-Evrópu gerðu með Kola- og 

stálbandalaginu sem fól í sér aukna samvinnu og gagnsæi í viðskiptum milli þjóða árið 1951 

og síðar við samþykt Rómarsáttmálans árið 1957 sem markaði upphaf Efnahagsbandalags 

Evrópu (Nugent, 2006).  

Næsta skref Íslands var stigið árið 1970 þegar Ísland gekk í EFTA, tollabandalag Evrópu, sem 

greiddi leið fyrir inn- og útflutning milli Íslands og Evrópu. Það telja margir fræðimenn að 

hafi markað raunverulegt upphaf Evrópusamstarfsins þar sem þá gaf íslenska ríkið í fyrsta 

skipti frá sér eitthvert ákvörðunarvald, talað er um yfirríkjasamstarf. (Eiríkur Bergmann 
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Einarsson, 2003) Tilgangur EFTA var að stofna til fríverslunarsamninga milli aðildarríkja 

samstarfsins og auka þannig um leið viðskipti milli ríkjanna. Samkvæmt 2. grein samningsins 

eru markmið samtakanna þessi: 

a) að stuðla að áframhaldandi þróun og jafnvægi í viðskiptum og 

efnahagstengslum milli aðildarríkjanna á svæði samtakanna, á grundvelli 

sanngjarnra samkeppnisskilyrða og samsvarandi reglna, 

b) frjáls vöruviðskipti, 

c) að auka í áföngum frelsi fólks til flutninga, 

d) að auka í áföngum frelsi í viðskiptum með þjónustu og fjárfestingar, 

e) að sjá til þess að sanngjörn samkeppnisskilyrði ríki í viðskiptum milli 

aðildarríkjanna, 

f) að opna markaði aðildarríkjanna á sviði opinberra innkaupa, 

g) að veita hugverkaréttindum viðeigandi vernd í samræmi við ströngustu 

alþjóðlega staðla.(Stofnsamningur EFTA).  

 

Öll ríki starfa á sama grundvelli og voru margir Alþingismenn uggandi, á sínum tíma, yfir því 

að hið smávaxna íslenska ríki tæki þátt í samstarfi evrópsku stórveldanna, þeir óttuðust að 

örríkið ætti eftir að týnast í fjöldanum. (Eiríkur, Óvéfengjanleg sérstaða þjóðarinnar: greining 

á þingræðum í aðdraganda EFTA-aðildarinnar 1970, 2008) Raunar benti þingmaður 

stjórnarandstöðunnar á að litlar eyjar undan ströndum Bretlands, sem höfðu átt sér menningu, 

ekki ósvipað Íslandi, væru þá: „orðnar tengdar stærri heild, og [...] þar er allt dautt og 

staðnað“ (Magnús, 1968). Það fór þó svo að EFTA samningurinn öðlaðist gildi hér á landi 

árið 1970. Alþingismenn á þessum tíma sáu sem var að EFTA voru hrein og klár 

fríverslunarsamtök og gerðu litlar athugasemdir við það að samningur sem þessi gerði atlögu 

að fullveldi lands og þjóðar.. Árangurinn var góður ef marka má orð Einars Benediktssonar 

sem segir um fyrsta árið eftir að EFTA samningum var landað, það er árið 1969, „það ár hef 

ég kosið að kalla annus mirablis – undraárið – í viðskiptasögu okkar“ (Einar, Evróputengsl 

Íslands: Reynslan af EFTA og EES samningnum, 2007, bls. 17). Hann segir að Íslendingum 

hafi verið tekið fagnandi inn í EFTA, talsverðar undanþágur voru veittar og aðlögunartímabil 

sem aðrar þjóðir höfðu ekki náð fram. Svo vitnað sé í Einar aftur þá sagði hann að honum 

hefði verið tekið „eins og glataða syninum“ á fundi EFTA ráðsins árið 1970. (Eiríkur, 

Óvéfengjanleg sérstaða þjóðarinnar: greining á þingræðum í aðdraganda EFTA-aðildarinnar 

1970, 2008) 
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Næsta skref Evrópusamrunanns var líklega það umdeildasta til þessa og þótti mörgum, og 

þykir enn, sem lög stjórnarskrárinnar hafi þá verið brotin.  

Árið 1993 var samningurinn um evrópska efnahagssvæðið (EES) lögfestur á Íslandi með 

lögum nr. 2/1993 og öðlaðist hann gildi ári síðar, 1. janúar 1994. Deilt var um réttmæti slíks 

yfirþjóðlegs samnings og hvort að hann bryti fullveldisákvæði stjórnarskrárinnar, því var 

haldið fram að með aðild að samningnum væri gefinn eftir hluti af fullveldi þjóðarinnar. Í bók 

Davíðs Þórs Björgvinssonar, EES-réttur og landsréttur er vitnað í ræðu þáverandi 

forsætisráherra Steingríms Hermannssonar á fundi EFTA ríkja frá árinu 1989, þar sagði hann: 

Með tilvísun til þessarar lauslegu lýsingar á stöðu Íslands leyfi ég mér að treysta 

því að ykkur megi vera ljóst að full aðild að Evrópubandalaginu er ekki í 

myndinni fyrir okkur. Við getum aldrei gefið okkur á vald yfirþjóðlegum 

stofnunum. Við getum aldrei afsalað okkur fullveldinu eða rétti okkar til þess að 

taka eigin nauðsynlegar ákvarðanir til að tryggja afkomu okkar og sjálfstæði... 

(Davíð Þór Björgvinsson, 2006, bls. 379) 

Er þarna vísað í þá skoðun manna að stjórnarskrá lýðveldisins heimilaði ekki neina eftirgjöf á 

fullveldi Íslands. Lögfræðingar hafa ályktað í málinu bæði á þá vegu að lög séu brotin og að 

þau séu ekki brotin. Í 1., 2. og 21. gr. stjórnarskrárinnar er kveðið á að Ísland sé frjálst og 

fullvalda ríki, þar er kveðið á um stjórnskipan og að forsetinn geti „enga slíka samninga gert 

[við erlend ríki], ef þeir hafa í sér fólgið afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi eða ef þeir 

horfa til breytinga á stjórnarhögum ríkisins.“ Til dæmis var niðurstaða skýrslu frá 1998 sú að 

„verulegir annmarkar hafi verið á því að meginreglum íslenskrar stjórnsýslu hafi verið fylgt 

við að leiða reglur hins evrópska efnahagssvæðis í íslenskan landsrétt“ (Árni, Jón Steinar, & 

Stefán Már, 1998). Fór það svo að Steingrímur Hermannsson greiddi atkvæði gegn EES á 

þeim forsendum að samningurinn bryti gegn stjórnarskránni (Baldur & Hjalti Þór, 2004). 

EES-samningnum var ætlað að brúa bilið á milli þjóða Evrópusambandsins og EFTA á tímum 

kalda stríðsins og átti þannig að koma til móts við þær þjóðir EFTA sem vildu teljast 

hlutlausar vegna stöðu sinnar gagnvart Sovétríkjunum. Með samningnum fengu 

aðildarþjóðirnar aðgang að efnahagslegu samrunaferli Evrópusambandsins en standa þó fyrir 

utan stofnanir þess. Við fall Berlínarmúrsins, sem markaði endalok Sovétríkjanna og kalda 

stríðsins, var sú ógn úr sögunni. Þrjú hlutlausu ríkjanna í EFTA gengu til liðs við 

Evrópusambandið og þegar uppi var staðið urðu EES-ríkin einungis þrjú, Ísland, Noregur og 

Liechtenstein. Jacques Delors, þáverandi forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins 
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sem hafði átt frumkvæði að EES samningunum, sagði síðar að „EES hafi verið sín stærstu 

pólitísku mistök“ (Einar, Evróputengsl Íslands: Reynslan af EFTA og EES samningnum, 

2007, bls. 18) þar sem með honum hafi ríkjum verið gefinn kostur á að ganga hálfa leið inn í 

sambandið í stað þess að ganga alla leið. Þessi gluggi var opnaður í þeirri trú að þarna kæmu 

inn nokkur ríki sem væru undir ógn Sovétríkjanna en eftir fall þeirra hvarf sú ógn og ríkin sem 

þess óskuðu gátu gengið beint í Evrópusambandið. Í staðinn urðu ríkin ekki nema þrjú eins og 

fyrr getur. 

Í ljósi þess að EES-samningurinn opnar leið inn á innri markað Evrópusambandsins er 

íslenska löggjafanum ætlað að taka upp ýmis lög og reglugerðir sem koma frá Evrópuþinginu 

sem snúa að innri markaðinum. Á þessum grunni, að löggjöf komi að utan, er því haldið fram 

að íslenska ríkið sé að gefa eftir fullveldi sitt þar sem breytingar eiga sér stað á stjórnarhögum 

ríkisins, þ.e. löggjafavald á takmörkuðu sviði kemur frá sameiginlegri löggjafasamkomu 

Evrópusambandsins en ekki Alþingi (Davíð Þór, 2006). 

Aðildarríki EES hafa lítinn aðgang að lagagerð í Evrópusambandinu þó svo að lagasetningin 

heyri undir þann hluta sem heyrir undir EES. EES-ríkin hafa aðgang að undirbúningsnefndum 

en „afskiptum EES-ríkjanna er lokið þegar undirbúningsvinnu er lokið og umfjöllun hefst í 

Evrópuþinginu og meðal aðildarríkjanna í ráðherraráðinu og í þeim nefndum sem settar eru 

upp“ (Eiríkur & Jón Þór, Hvað með evruna?, 2008, bls. 79). Þegar lögin eru klár hjá 

Evrópusambandinu fara þau fyrir sameiginlega EES-nefnd EES-þjóðanna og 

Evrópusambandsins og metur hún hvort að gerðirnar heyri undir EES-samninginn, sem 

sjaldnast liggur nokkur vafi á. Ef lagagerð skal tekin inn í EES-samninginn þurfa lögþing 

aðildarríkjanna sjálfra að taka gerðirnar inn í landslög svo þau öðlist gildi. EES-samningurinn 

kveður á um að gerðir skuli teknar í heild sinni í landsrétt. Ef um er að ræða tilskipanir frá 

framkvæmdastjórn Evrópusambandsins eiga ríki EES að taka þær upp „en stjórnvöldum í 

hverju ríki er látið eftir að ákveða í hvaða formi og með hvaða aðferðum þeim skuli náð“ 

(Róbert, 2007, bls. 30). 

Alþingi Íslendinga fær gerðirnar að utan og er sett þau skilyrði að gerðirnar verði teknar inn í 

íslenska löggjöf innan ákveðins tíma, ef ekki er samningnum um EES, og í raun 

Evrópusambandið í heild, ógnað vegna þess að við synjun er ekki lengur um einsleitt svæði að 

ræða ef ríki sitja ekki öll við sama borð eins og markmið innri markaðarins kveða á um. 

Alþingi verður því að taka gerðirnar í lög og því kemur valdboðið að utan, það er af mörgum 

metið sem stjórnarskrárbrot og skerðing á fullveldinu. Helstu deilur sem upp hafa komið 
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varðandi EES eru þessi meintu stjórnarskrárbrot. Ósættið hefur varað frá upphafi og lifir enn 

samhliða umræðu um fulla aðild að Evrópusambandinu. Telja margir klárt að með þessu sé 

réttur brotinn. 

Síðasta skrefið sem tekið var í Evrópusamrunanum var inngangan í Schengen-samstarfið en 

Ísland hóf fullt samstarf 25. mars 2001. Megináhersla þessa samnings er að tryggja sem 

greiðasta leið einstaklinga milli aðildarríkjanna. Þannig er lögð áhersla á að virkt eftirlit fari 

fram við ytri landamæri Schengen-svæðisins en þegar einstaklingur sé á annað borð kominn 

inn á svæðið geti viðkomandi farið á milli landa án vegabréfsáritunar. Ríkin stunda virkt 

lögreglusamstarf sín á milli til að berjast gegn glæpum þvert á landamæri og í því skyni er 

ríkjum heimilt að efla landamæraeftirlit gagnvart aðildarlöndum ef ógn er talin steðja að 

(Stefán, 2004). 

Sameiginlegar stofnanir samstarfsins eru Evrópska réttaraðstoðin, Evrópulögreglan og 

Evrópski lögregluskólinn auk þess veitir Schengen-samstarfið aðild að Landamærastofnun og 

Landamærasjóði Evrópusambandsins. Með þessu samstarfi var aukið til muna það 

yfirþjóðlega samstarf sem fyrir var með yfirtöku laga og reglugerða sem heyra undir 

samstarfið. Með aðildinni fær Ísland fram nánara samstarfi við Evrópusambandið og öðlast 

meiri rétt til aðildar að stjórnmálalegum ákvörðunum innan Evrópusambandsins heldur en 

með EES-samningnum (Forsætisráðuneytið, 2007). 

Lítið hefur verið deilt um skert fullveldi við inngöngu í Schengen, en þó er ekki svo að skilja 

að sátt hafi ríkt. Kostnaður hefur staðið í þingmönnum, viðbyggingu þurfti við flugstöðina til 

að uppfylla skilyrði, kröfur á flugvelli innanlands þóttu óraunhæfar og talið var að með þessu 

mundu flóðgáttir fyrir fíkniefni og mannsal opnast. Sú umræða sem átti sér stað varðandi 

fullveldi sneri helst að því að menn töldu þetta enn eina leiðina til þess að koma Íslandi 

bakdyramegin í Evrópusambandið (Hjörtur, 2005)  

Sporin eru orðin nokkur í Evrópusamstarfi Íslands, sum hafa einungis falið í sér samstarf og 

önnur hafa orðið dýpri og leitt til yfirþjóðlegs valds erlendis frá. Umræðan lifir enn og 

síaukinn þrýstingur er á stjórnvöld að ganga til viðræðna um fulla aðild að 

Evrópusambandinu. Rökin á móti hafa þó alltaf verið keimlík og beinast gegn yfirþjóðlegu 

samstarfi, að stjórnarskrá sé brotin og verið sé að ganga á fullveldi Íslands og þjóðarinnar sem 

landið byggir. Að sama skapi segja fylgjendur frekari Evrópusamruna að hagsmunum 

þjóðarinnar sé best borgið í nánu efnahagslegu samstarfi þar sem miðstýring fjármagns fer 

fram innan sameiginlegrar stofnunar.  
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Það samstarf sem nú þegar er til staðar af hálfu íslensku þjóðarinnar gefur af fullveldi 

þjóðríkisins. EES, sem þó er formlega ekki yfirþjóðlegt vald, virðist ekki standast skoðun 

hvað það varðar þar sem aðildarríkjum EES er stillt upp við vegg og gert að taka upp þær 

gerðir sem koma frá Evrópusambandinu. Ef neitunarvaldi er beitt er hætta á að samstarfið riði 

til falls vegna hins einsleita kerfis, þar sem allar þjóðir eiga að sitja við sama borð eins og 

Samfélagssáttmáli Rousseau segir að eigi við um þjóðina. 
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Fullveldi Íslands og möguleg aðild að Evrópusambandinu 
Í þeirri auknu umræðu sem átt hefur sér stað á Íslandi á undanförnum mánuðum hafa heyrst 

háværar raddir sem vara við nokkurri eftirgjöf á fullveldi landsins. Um leið og fullveldið er 

farið þá er búið að gefa frá sér sjálfsákvörðunarrétt þjóðríkisins og er þjóðin því háð erlendum 

öflum um hvað má og hvað má ekki, segja menn. Aðrir benda á að íslenskt hagkerfi sé lítið og 

veikt, viðskipti einkennist af spillingu og eina ráðið sé að leita allra ráða til að stækka 

hagkerfið og auka eftirlit yfir stjórnsýslu og viðskiptalífi. Ef Ísland beri sig ekki fjárhagslega 

renni sjálfstæði þjóðarinnar sjálfkrafa þjóðinni úr greypum. Skoðum nánar hvernig Ísland 

stendur gagnvart fullveldinu og hvert framtíðin gæti leitt íslenska þjóðríkið. 

Ísland er ungt lýðveldi, fullvalda varð ríkið 1918 og sjálfstætt ríki frá konungsveldi Dana með 

eigin stjórnarskrá árið 1945. Eftirstríðsárin voru umbrotatímar í Evrópu og það „var ljóst að 

öll endurreisn Evrópu úr stríðsrústunum var að fara út um þúfur“ (Einar, Upphaf 

Evrópusamvinnu Íslands, 1994, bls. 8). Þá kom, sem fyrr segir, til Marshall-aðstoðarinnar sem 

reyndist Íslendingum happadrjúg. Velmegun jókst til muna og hernaðarlegt mikilvægi Íslands 

á miðju Atlantshafi skapaði atvinnu í miklum mæli vegna veru herliðs á landinu. Hjól 

atvinnu- og efnahagslífs komust því af stað á Íslandi auk þess sem Marshall-aðstoðin glæddi 

lífi í uppbyggingu Evrópu. 

Ísland naut góðs af seinni heimsstyrjöldinni sem styrkti þjóðina og sjálfsmynd hennar. Sjaldan 

ef nokkurn tíma hafði velgengnin verið meiri og þjóðríkið átti alla innkomu sjálft, enda 

sjálfstætt ríki og fullvalda. Við þessar aðstæður hefur eðlilega skapast þjóðarstolt og ánægja 

með fullveldið og að búa í sjálfstæðu lýðveldi. Öll skref sem Ísland tók í átt til 

Evrópusamvinnu kölluðu því á umræðu um hvort að fullveldinu væri ógnað. 

Líkt og um var rætt í síðasta kafla voru þó allnokkur skref tekin í Evrópusamvinnunni en það 

var ekki fyrr en með EES-samningnum að mönnum fannst fullveldinu í fyrsta skiptið ógnað. 

Helstu rökin með samningnum voru að auka viðskiptatengsl og að opna markaði fyrir 

útflutningi í sjávarútvegi. Rökin á móti voru hugsanlegt stjórnarskrárbrot vegna þeirrar 

skuldbindingar Íslands að taka upp öll lög sem snúa að fjórfrelsinu „sem er um 80 prósent 

allrar löggjafar sem kemur frá Evrópusambandinu“ (Baldur & Hjalti Þór, 2004, bls. 38). Sé 

litið til þess sem um getur í síðasta kafla, að Ísland hefur aðeins formlegt neitunarvald sem 

myndi kollvarpa Evrópusambandinu í heild við notkun vegna hins einsleita markaðar, auk 

náinnar samvinnu í gegnum Schengen, má meta stöðuna sem svo að þá þegar hafi Ísland 

afsalað sér hluta af fullveldi sínu og eins og Rousseau hefði þá sagt væri samfélagssáttmálinn 
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fallinn og þjóðríkið ekki lengur til. Öll aukin tengsl við Evrópusambandið munu því saxa enn 

frekar á fullveldi Íslands. 

Þó er það staðreynd að í nánari samvinnu við Evrópusambandið, sem væri þá full aðild, væri 

þjóðin ekki eingöngu að taka við löggjöf frá Evrópusambandinu heldur hefði hún 

lýðræðislegan rétt til að velja sér fulltrúa á Evrópuþingið, tæki þátt í ráðherraráðinu og hefði 

greiðari aðgang að öllum stofnunum sambandsins. Þannig yrðu Íslendingar lýðræðislegir 

þátttakendur í Evrópusambandinu í stað þess að vera eingöngu þiggjendur þeirra boða sem 

koma að utan. 

Í skýrslu frá forsætisráðuneyti frá 2007 segir í niðurstöðukafla: „Nefndin er sammála um að 

æskilegt sé að samskipti Íslands við Evrópusambandið verði aukin á ýmsum sviðum“ 

(Forsætisráðuneytið, 2007, bls. 115). Eins og umræðan er núna væru þessi auknu samskipti 

helst fólgin í að taka upp Evru og verða þannig hluti af evrópska hagkerfinu en í bókinni 

„Hvað með evruna“ er það verulega dregið í efa að af slíku samstafi geti orðið nema með 

fullri aðild að Evrópusambandinu. 

Það eru vissulega kostir og efalaust gallar við fulla aðild að Evrópusambandinu. Helst óttast 

menn að gengið verði nærri landbúnaði landsins sem þarf þá að keppa við innflutning á 

erlendri landbúnaðarvöru vegna frjálsrar samkeppni innan sambandsins. „Landbúnaðarstefna 

Evrópusambandsins felur hvoru tveggja í sér frjálsa samkeppni milli aðildarríkjanna og 

umtalsverðan stuðning til framleiðenda úr sameiginlegum sjóðum sambandsins“ (Eiríkur, 

Hvað breytist raunverulega við aðild að ESB?, 2008, bls. 37). Eins óttast menn framsal 

náttúruauðlinda og þá sérstaklega forráð yfir fiskistofnum en sambandið rekur ákveðna 

sjávarútvegsstefnu. Við aðild kæmi Evrópusambandið til með að úthluta kvóta til íslenskra 

fiskiskipa og íslensk fiskimið yrðu opnuð fyrir erlendum fiskiskipum. Eiríkur Bergmann 

bendir á að þekkt sé að „...flest ríki sem samið hafa um aðild að Evrópusambandinu hafa 

fengið tilteknar sérlausnir eða jafnvel hreinar og klárar undanþágur frá sáttmálum 

sambandsins, á sviðum sem teljast til grundvallarhagsmuna viðkomandi ríkis“ (Eiríkur, Hvað 

breytist raunverulega við aðild að ESB?, 2008, bls. 36). Að fullyrða um ókostina gæti því 

reynst erfitt, eða algerlega ómögulegt, fyrr en samningur milli Íslands og Evrópusambandsins 

lægi á borðinu.  

Kostir við aðild að Evrópusambandinu umfram þá sem við njótum nú þegar eru án efa 

stöðugleiki sem fengist með sameiginlegri efnahagsstjórn og bein aðild að stofnunum 

sambandsins sem veitti aðgang að löggjafanum og stefnumótun sambandsins. Samkvæmt 
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skýrslu forsætisráðuneytis gæti „ábatinn við að aflétta innflutningsvernd ... orðið ein mesta 

kjarabót sem heimilum hér á landi gæti áskotnast á næstu árum“ (Forsætisráðuneytið, 2007, 

bls. 109). 

Þjóðernisrökin gegn sambandinu eru þó enn hávær. Erfitt er þó að segja að þjóðin sé betur sett 

innan EES og Schengen en utan Evrópusambandsins heldur en með beinni aðild að 

sambandinu. Fullveldi Íslands er þegar skert með núverandi fyrirkomulagi og íslenskir 

kjósendur eru fjær því að ráða einhverju um sína löggjöf nú en ef landið væri aðili að 

Evrópusambandinu. 

Það er mjög ólíklegt að Ísland geti búið í ímynduðum verndarhjúp sínum til 

eilífðar, það kemur að því að það þarf að horfast í augu við sömu spurningar um 

hugmyndafræði þjóðríkisins og önnur ríki heimsins (Guðmundur, Icelandic 

nationalism and European integration, 2004, bls. 140). 

Það kemur að því að hin sterka þjóðerniskennd Íslendinga verði að gefa eftir upplýstri 

umræðu um framtíð þjóðríkisins og stöðu Íslands í Evrópuvæðingunni. Viðskiptalega séð eru 

fólgin tækifæri í samstarfi, heimilin virðast eiga eftir að njóta góðs af Evrópusamstarfi og því 

er nauðsynlegt að skoða það ofan í kjölinn.  
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Niðurstöður 
Mannskepnan er dýr eins og hver önnur skepna á jörðinni, það er almenn vitneskja. Frá örófi 

hefur maðurinn myndað hópa sem vinna saman til að tryggja öryggi sitt og afkomu. 

Fjölskylda steinaldarmannanna var til að mynda líklega eitt fyrsta samfélagsform manna. Enn 

þann dag í dag hópast mennirnir saman og eru samfélög heimsins orðin margslungnari og 

stærri en áður. Kenningar um þjóðir og þjóðernishyggju sem segja til um eþní og það hvernig 

þjóðin stendur saman vegna tungumáls síns, sameiginlegrar sögu og menningar eru einmitt 

dregnar í efa fyrir þær sakir að þjóðin er ekki eina form samfélaga. Fólk fylkir sér bakvið 

íþróttafélög, klúbba á borð við Rotary og Lions og verður þannig þátttakandi í samfélagi í 

samfélaginu. Menn eru myrtir vegna „rangra“ trúarbragða, „rangra“ pólitískra skoðana, fyrir 

að styðja „rangt“ íþróttafélag og svo mætti lengi telja og einmitt þess vegna er ástæða til að 

spyrja sig hvort að þjóð sé nokkuð meira en pólitískur hópur manna sem er haldið saman á því 

sem hentar hverju sinni. Hér áður fyrr var það óttinn við guð, síðar óttinn við yfirvöld, sem 

höfðu valdið til að refsa og í dag er alið á óttanum við að tapa þeim rétti sem þjóðirnar hafa 

eða þeim rétti sem hóparnir hafa. Umræðunni, sem oft heyrist um svörtu sauðina sem geti leitt 

til þess með ranglæti sínu að heildin tapi rétti sínum, er t.d. ætlað að hræða fólk til þess að 

breyta „rétt“, það er að fylgja settum reglum valdhafans eða taka svörtu sauðina úr umferð 

vegna þess að þá séu réttindi hópsins og um leið einstaklingsins tryggð. 

Þjóðernishyggjan varð til sem afl á upplausnartímum til að tryggja réttlæti heildarinnar og um 

leið til þess að tryggja völd valdhafanna. Ernest Renan skrifaði um hvernig þjóðarvitund fólks 

breyttist á þeim tíma sem að samfélög þróuðust frá því að vera landbúnaðarsamfélög til þess 

að verða iðnaðarsamfélög, sú þróun átti sér stað á 17. öld. Einveldið riðaði til falls vegna þess 

að einveldisstefnan hafði keyrt um þverbak, fólkinu var ýtt niður í skítinn. Fólksfjölgun gerði 

það að verkum að íbúar Evrópu nutu ekki þeirrar velmegunar sem áður hafði verið og 

jarðnæði varð ekki nægjanlegt fyrir alla að byggja sér húsaskjól og rækta sína jörð og hafa 

þannig til hnífs og skeiðar. Borgarmyndun jókst til muna og iðnaðarsamfélög urðu til þar sem 

fólk hafði vinnu og gat þannig keypt sér mat í stað þess að rækta hann og gat þannig séð 

fjölskyldu sinni farborða. Vissulega var franska byltingin stór þáttur í þróun lýðræðis og 

þjóðríkisins en þróunin varð hæg og hefur varað allt til dagsins í dag. Líkt og kenningar um 

samfélagssáttmála herma þá hangir samfélagið saman á meðan sáttmálinn er ekki brotinn. 

Þegar sáttmálinn er brotinn fellur sáttmálinn úr gildi og náttúruríkið tekur við. Stríðstími 

miðalda og hin blóðuga franska bylting geta einmitt markað þau tímamót þegar ríki 

náttúrunnar tók við af einveldistímanum og því ríkjafyrirkomulagi sem þá tíðkaðist. Fólk vildi 
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laga rétt sinn sem álitinn var margbrotinn. Útkoman varð það ríki sem við þekkjum og lifum í. 

Ríki þar sem fólk hefur rétt til að velja sér yfirvald, þar sem fólk hefur rétt til að njóta 

jafnréttis og getur treyst því að á meðan það heldur sig innan ramma þeirra laga og gilda sem 

samfélagið setur þá getur það treyst því að komast í gegnum lífið og tilveruna.  

Gellner talar um, og vitnar í Emile Durkheim, (Gellner, 2006 , bls. 55) þjóðernishyggjuna sem 

pólitískt stjórntæki í anda trúarbragða. Til þess að halda samfélaginu þarf afl sem gerir það, 

afl sem fólk hefur trú á. Fjölmörg ríki fornaldar voru rekin á grundvelli guðlegrar trúar, þar 

sem fólk trúði því að ef að það hegðaði verkum sínum rétt og til þóknunar guðum þá gengi 

allt vel. Þegar trúin var ekki lengur það afl sem hélt samfélaginu gangandi og réttlætti 

stjórnvöldin varð eitthvað annað að taka við. Vissulega talar Gellner um að það eigi ekki við í 

dag að þjóðin sé jafn trúuð á sjálfa sig og áður, en þetta er einn þáttur í þróuninni (Gellner, 

2006 ).  

Þessa dagana eru miklar breytingar að ríða yfir heimsbyggðina. Stjórnmálaástand er víða 

óstöðugt, stríð geisa og hryðjuverkahópar fara um drepandi mann og annan. Eðlilegt er að 

spyrja sig hvers kyns er, hvað sé að eiga sér stað. Gæti verið að samfélagssáttmálinn eigi 

undir högg að sækja? Getur verið að hann hafi hreinlega verið brotinn? Í það minnsta er 

umhverfið mjög breytt frá því sem var á tímum upplýsingarinnar og aðstæður, samgöngur og 

samskipti almennt eru gjörbreytt. Líklega má halda því fram að heimurinn standi á 

tímamótum þar sem gömlu gildin, sem hafa verið svolítið í umræðunni á Íslandi, verða að 

víkja fyrir nútímanum. Þar sem hagræn sjónarmið kalla á breytta samvinnu, ekki héraða innan 

ríkja eða landshluta, heldur milli landa og jafnvel milli heimsálfa. Heimurinn bíður 

einfaldlega upp á það og efnahagsleg öfl, öfl sem fáir skilja til hlítar, krefjast þess einfaldlega 

að hagræn sjónarmið komi til í því alþjóðlega umhverfi sem við búum við. Þess vegna verður 

ekki aftur snúið, boltinn rúllar og hnattvæðingin heldur áfram þar sem viðskipti milli landa 

koma til með að aukast og sérhæfing ríkja á eftir að aukast. Um leið gefur það auga leið að 

samvinna á eftir að festa sig í sessi. Líkt og fyrsti vísir að samfélögum manna, fjölskyldan, 

stóð saman til að tryggja öryggi sitt gegn villidýrum gresjunnar og til þess að allir hefðu í sig 

og á þá er ekki ólíklegt að þjóðir heimsins eigi eftir að auka samvinnu sín á milli til þess að 

tryggja öryggi sitt og til þess að tryggja réttindi sín og afkomu.  

Að öllu óbreyttu kæmi aðild Íslands til með að skerða fullveldi Íslands að einhverju marki en 

spurningin er hvort hægt sé að segja það muni valda hnignun þjóðríkisins sem við búum í. 

Rousseau hefði sagt ótvírætt að fullveldi ríkisins væri skert og þar með mundi þjóðríkið sem 
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slíkt að hnigna. Þrátt fyrir það má ígrunda kenningar hans og gera sér í hugalund að það sem 

er að eiga sér stað á Íslandi núna sé að þjóðin hefur misst trúna á ríkisvaldinu, traustið er ekki 

til staðar, þjóðin vill aukin völd sem sést t.d. á ágætis gengi Borgarahreyfingarinnar í 

kosningum vorið 2009, þar sem fólk sem hefur staðið fyrir utan stjórnmálin kemst á þing 

undir slagorðunum „þjóðin á þing“. Í raun má segja að samfélagssáttmálinn, sem Rousseau 

fjallar um, hafi verið brotinn en við það hverfur ríkið aftur til náttúruríkisins. Í náttúruríkinu 

verður til annar og nýr samfélagssáttmáli sem jafnvel er gerður undir allt öðrum formerkjum. 

Til dæmis getur sá sáttmáli tekið Evrópusambandið inn í reikninginn, til verður alþjóðlegt 

samfélag sem deilir valdi og tekur um leið virkan þátt í löggjöf og stefnumótun sambandsins. 

Þannig fellur ríkið með samfélagssáttmálanum og annar sáttmáli tekur við, þjóðríkið riðar til 

falls en annað ríkjaform rís upp með breyttum áherslum sem tilkomnar eru vegna nýrrar 

reynslu. 

Spurningunni sem lagt er upp með: „Er aukinn áhugi á Evrópusamruna merki um hnignun 

þjóðríkisins“ verður því svarað játandi. Evrópusamruninn leiðir til hnignunar þjóðríkisins eins 

og við þekkjum það. Fyrirvara vill ég þó setja á þá niðurstöðu vegna þess þrátt fyrir hnignun 

þjóðríkisins þá er ekki þar með sagt að tími þjóðríkja sé liðinn, hann er eingöngu á 

tímamótum. Aukin hnattvæðing og útbreiðsla vestrænnar menningar hefur leitt til einsleitara 

samfélags ríkja í Evrópu og þótt víðar væri leitað og því er eðlilegt að sú þróun leiði til 

yfirþjóðlegs samstarfs sem er þjóðríkjunum til hagsbóta.  
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Lokaorð 
Fræðimenn hafa skrifað talsvert um framtíð þjóðríkisins nú á tímum aukinnar 

Evrópusamvinnu. Hagen Schulze spyr til dæmis, í bókinni „States, Nations and Nationalsim“, 

hvaða þörf sé fyrir landamæri nú á tímum þegar stjórn- og hagkerfi verða æ líkari. Því svarar 

hann með því að þjóðríkið sé eitt fært um að veita frjálsar og lýðræðislegar stofnanir. Hann 

telur breytingar vera eðlilegan lið í þróun álfunnar þó svo að þjóðríkið haldi enn um sinn 

(Schulze, 1994). 

Niðurstaða þessa verkefnis, að þjóðríkið eins og við þekkjum það sé að hnigna þarf þó ekki að 

þýða hrein endalok en með breyttum heimi hljóta að fylgja breytingar í stjórnmálum auk 

hugarfarsbreytingar meðal þjóða. Þjóðríki eiga því eftir að breytast með einsleitari heim og ef 

til vill mun samstarf verða nánara um allan heim.  

Áhugavert þótti mér að lesa kenningar um sálfræðilega sérhyggju í tengslum við 

þjóðernishyggjuna en kenningarnar gera ráð fyrir að „[a]llir menn hugsa um eigin hag. Af 

þeim sökum er óskynsamlegt að ætlast til þess að fólk breyti af umhyggju fyrir öðrum. Þar 

sem mannlegt eðli er eins og það er þá sinnir fólk þörfum annarra einungis þegar það fær 

eitthvað út úr því sjálft. Hrein óeigingirni er goðsögn – hún er einfaldlega ekki til“ (Rachels, 

1997). 

Kenningin styður, að mínu mati, hvort um sig við kenningar tengdar Samfélagssáttmála 

Rousseau og við kenningar um þjóðernishyggju. Þjóðernishyggjan og þjóðríkið eru þannig 

tilkomin til að verja hagsmuni heildarinnar og þá um leið hvers og eins einstaklings. Á meðan 

ríkisvaldið auðveldar einstaklingum að lifa besta mögulega lífi þá heldur ríkisvaldið velli en 

um leið og það brestur þá fellur sáttmálinn og þá fellur þjóðríkið. 

Það eitt má þó telja víst að heimurinn er að breytast og Evrópa breytist með. Evrópa er nú 

þegar orðin nokkuð einsleit en ríkin eru með keimlík stjórnkerfi, hagkerfi og sameiginleg 

menningareinkenni. Hvað Evrópusambandið verður er ómögulegt að segja, sumir segja að til 

verði sambandsríki Evrópu en aðrir sjá einungis fyrir sér nána samvinnu. Framtíðin getur þó 

ein sagt til um hvað verður. 
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