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Útdráttur

Í  þessari  ritgerð  er  ætlunin  að  greina  hvernig  áhrif  Evrópusamvinnan  hefur  haft  á 

fullveldi Íslands fyrr og síðar. Í upphafi verður farið yfir hugtök og kenningar sem við notum 

við greininguna. Fullveldishugtakið verður bæði skilgreint og endurskilgreint í  ljósi mikilla 

breytinga sem hafa átt sér stað í alþjóðasamfélaginu. Nokkrar kenningar um Evrópusamrunann 

verða  kynntar  og  upphaf  samrunans  skoðað.  Þá  verður  lauslega  farið  í  samstarfssvið 

Evrópusambandsins og hvernig samvinnu aðildarríkjanna er háttað. Eftir þá umfjöllun verður 

farið í greininguna. 

Til átta sig á stöðu Íslands við upphaf Evrópusamvinnunnar þá verður lauslega farið 

yfir  sjálfstæðisbaráttuna.  Farið  verður  yfir  þátttöku  Íslands  í  Evrópusamrunanum og  í  því 

samhengi verður litið á afstöðu stjórnvalda til samrunans og sérstöðu Íslands í þeim efnum. 

Síðastliðið ár hefur verið átakaár á sviði efnhags- og stjórnmála á Íslandi og landið 

hefur  stuttum  tíma  komist  í  erfiða  stöðu  fjárhagslega.  Íslendingar  leituðu  á  náðir 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins  og  til  nágrannaríkja  eftir  fjárhagsaðstoð.  Lauslega  verður  farið  í 

breyttar forsendur á Íslandi og hvernig þær hafa áhrif á stöðu fullveldisins.

Greiningin  sýnir  okkur  að  þrátt  fyrir  að  vissrar  tregðu  hafi  gætt  hjá  íslenskum 

stjórnvöldum, gagnvart  Evrópusamvinnunni,  þá hafa þau sífellt  verið  að framselja hluta  af 

fullveldinu til yfirþjóðlegra stofnana. Það hafa þau meðal annars gert í gegnum EFTA, EES og 

Schengen. 
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Inngangur

Miklar breytingar hafa átt sér stað í alþjóðasamfélaginu á síðastliðnum þrem til fjórum 

áratugum, samstarf ríkja hefur aukist og þau eru jafnframt háðari hvert öðru. Til að samstarf 

ríkjanna sé skilvirkt þá er framsal fullveldis til yfirþjóðlegra stofnana oft nauðsynlegt. Vegna 

þessarar  þróunar  þá  er  umræðan  um  framsal  fullveldis,  og  endurskilgreiningu  á 

fullveldishugtakinu í því samhengi, sífellt að verða háværari. 

Framsal  á  fullveldi  ríkja  getur  verið  mjög  viðkvæmt  umfjöllunarefni  bæði  innan 

ríkjanna og á alþjóðavettvangi, enda hafa mörg ríki barist lengi fyrir fullveldisáfanganum og 

sum  tiltölulega  nýlega  náð  honum.  Að  framselja  fullveldisréttinn  til  annarra,  til  dæmis 

yfirþjóðlegra stofnana á borð við Evrópusambandið getur því verið ansi stór biti að kyngja. 

Umræður um utanríkismál, stöðu Íslands í alþjóðlegu samstarfi og framsal á fullveldi kalla oft 

fram mjög sterkar tilfinningar hjá Íslendingum. Má nefna sem dæmi í því samhengi; gífurleg 

átök á Austurvelli þegar aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu (NATO) var samþykkt og 

mikið þref, almennings, fjölmiðla og stjórnmálamanna um um EES-samninginn á sínum tíma.

Í  þessari  ritgerð  er  ætlunin  að  greina  hvernig  áhrif  Evrópusamvinnan  hefur  haft  á 

fullveldi  Íslands  fyrr  og  síðar.  Afstaða  Íslenskra  stjórnvalda  til  Evrópusamrunans  verður 

skoðuð og  áhrif  hennar  á  Evrópusamvinnuna metin.  Litið  verður  á  afstöðu stjórnvalda  frá 

upphafi og fram til dagsins í dag og þá verður einnig horft til framtíðar í þeim efnum. Ákveðin 

sérstaða Íslands, bæði landfræðileg og stjórnmálaleg verður höfð til hliðsjónar í greiningunni. 

Áður en greining á áhrifum Evrópusamvinnunnar hefst þá verður í fyrstu fjallað um 

fullveldishugtakið og gerð verður grein fyrir þeim hugmyndum sem upphaflega lágu að baki 

hugtakinu.  Þá  verður  einnig  farið  endurskilgreiningar  á  fullveldishugtakinu  sem  þykja 

nauðsynlegar  í  ljósi  breyttra  aðstæðna  í  alþjóðasamfélaginu.  Því  næst  verður  fjallað  um 

Evrópusamrunann sem hefur alið af sér yfirþjóðlegt samstarf þar sem samvinna ríkja byggist 

að miklu leyti á því að þau framselji sjálfviljug hluta af fullveldi sínu til stofnana ESB og vinni 

svo  sameiginlega  að  úrlausn  ýmissa  mála.  Farið  verður  yfir  mismunandi  kenningar 
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Evrópusamrunans, hvernig þær hafa þróast í gegnum tíðina og hvernig þeim hefur gengið að 

skýra samrunaferlið. Í beinu framhaldi af kenningum um Evrópusamrunann, vindum við okkur 

í upphaf hans. Á hverju byggðist Evrópusamvinnan í upphafi og hvaða hvatir lágu að baki 

hennar,  er  meðal  þess  sem  fjallað  verður  um.  Síðan  verður  gerð  stutt  úttekt  á 

Evrópusambandinu (ESB) til að auðveldara sé að átta sig á því um hvað greiningin snýst, enda 

ESB  stærsti  þáttur  Evrópusamvinnunnar.  Þar  verður  farið  í  hvernig  samstarfi  á  milli 

aðildarríkjanna er háttað og gerð grein fyrir mismunandi samstarfssviðum sambandsins. Eftir 

að hafa fjallað um fullveldishugtakið og töluvert almennt um Evrópusamvinnuna þá verður 

efnið þrengt og við snúum okkur að rannsóknarspurningunni: hvernig  hefur Evrópusamvinnan 

haft áhrif á fullveldi Íslands fyrr og síðar? 

Fyrst verður farið stuttlega yfir sjálfstæðisbaráttu Íslendinga svo auðveldara sé að skilja 

afstöðu  stjórnvalda  til  Evrópusamvinnunnar.  Því  næst  verður  fjallað  um  hvernig  þátttöku 

Íslands í  Evrópusamvinnunni hefur verið háttað hingað til,  afstöðu íslenskra stjórnvalda til 

þátttökunnar og ákveðna sérstöðu Íslands í þeim efnum. Þá verður fjallað um stöðuna á Íslandi 

í dag og hvernig breyttar forsendur hafa leitt af sér nýja tíma. Í síðustu köflunum verða næstu 

skref  Íslands  í  Evrópusamvinnunni  rædd  og  staða  Íslands  sem  fullvalda  ríki  skoðuð.  Að 

endingu verða niðurstöður teknar saman í lokaorðum
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Fullveldi 

Hvað er fullveldi? 

Fullveldishugtakið á sér langa sögu og er mjög rótgróið í hugum manna en það er samt 

sem áður mikilvægt að gera örlítið grein fyrir því svo auðveldara sé að skilja hvað á að skoða 

og greina í köflunum hér á eftir.

Fullveldi er hugtak yfir samfélag manna sem ræður yfir landi, lýtur eigin stjórn og er 

viðurkennt  af  öðrum ríkjum.  Fullvalda  ríki  hafa  rétt  til  að  stjórna  sínum innri  málum án 

afskipta nokkurra annarra og fullveldið veitir ríkjum jafnframt rétt til þátttöku í samstarfi ríkja 

á alþjóðavettvangi. Hugtakið fullveldi hefur líklega meiri áhrif en nokkuð annað hugtak þegar 

kemur að skilgreiningu ríkisins annarsvegar og alþjóðasamfélagsins hinsvegar. 

Saga  hins  fullvalda  ríkis  fléttast  saman  við  þróun  nútíma  ríkisins  og  endurspeglar 

þannig hvernig sambandið á  milli  ríkis  og þjóðfélags hefur þróast.  Fullveldið er  ekki  bara 

hugmyndafræði heldur hefur það áhrif á það hvernig við upplifum heiminn, hvernig við tjáum 

okkur um hann og hvernig við hegðum okkur í samskiptum við aðra íbúa alþjóðasamfélagsins 

(Camilleri og Falk 1992:11).

Hugmyndin um hið fullvalda ríki kom fyrst fram í kjölfar Vestfalíu friðarsamninganna 

við lok 30 ára stríðsins árið 1648. Stríðið var háð gegn yfirráðum Hins heilaga rómverska 

keisaradæmis  og  markaði  endalok  stríðsins  jafnframt  endalok  þess  gífurlega  valds  sem 

kaþólska  kirkjan  hafði  öldum saman  haft  þvert  á  landamæri  ríkja.  Vestfalíu  samningarnir 

mörkuðu þannig upphaf nýrra tíma og festu í lög þá hugmyndafræði að samskipti ríkja skyldu 

keyrð  áfram  á  valdajafnvægi  milli  þeirra  sjálfra  en  ekki  af  hugmyndum  kristindómsins 

(Krasner 2001:21). 

Þó  að  tæknilega  megi  segja  að  með  Vestfalíu  friðarsamningunum  hafi  tími  hins 

fullvalda ríkis  formlega runnið upp (Mandelbaum 2003:75) þá voru fullvalda ríki  á tímum 

Vestfalíu samningana sjaldan fullvalda í þeirri merkingu sem þau áttu að vera. Þau voru oft á 
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tíðum hersetin og veikari ríki skorti bolmagn til að gera tilkall til algjörrar sjálfstjórnar á sínu 

landsvæði. Þetta orsakaði það að ríkin urðu oft enn veikari fyrir vikið (Scholte 2005:190-91).

Hugmyndafræðilega var því hið fullvalda ríki Vestfalíu samningana töluvert frábrugðið þeirri 

hugmynd um hið fullavalda ríki sem þekkist í dag og gengur undir nafninu hið Vestfalíska 

form fullveldis (e. Westphalian sovereignty) (Krasner 2001:22).

Síðustu áratugi hefur það verið að gerast að ríki heims eru stöðugt að verða háðari hvort 

öðru og má þar meðal annars kenna um sífelldri framþróun í tækni og vísindum. Þetta hefur 

kallað á  breytingar  á  stjórnunarháttum ríkja  og aukna þörf  fyrir  yfirþjóðleg samskipti  sem 

smám  saman  gera  uppbyggingu  Vestfalíu  fullveldisins  úrelta.  Yfirþjóðleg  vandamál  og 

verkefni  verða  aldrei  leyst  einungis  á  þjóðlegum  grundvelli,  einfaldlega  vegna  þess  að 

viðfangsefni nútímasamfélaga ná langt út fyrir landamæri ríkjanna og  því nauðsynlegt  að 

takast á við þau á alþjóðavettvangi (Scholte 2005:188-189). Þetta er einmitt það sem hefur 

verið að gerast með Evrópusamrunanum, hann hefur kallað fram breytingar á stjórnunarháttum 

ríkja með yfirþjóðlegu samstarfi sínu. Ríkin sem taka þátt í Evrópusamvinnunni sjá flest hag 

sínum best borgið með því að framselja hluta af fullveldi sínu til að geta unnið skilvirkt saman 

að lausnum sameiginlegra vandamála. Nánar verður fjallað um Evrópusamrunann hér á eftir. 

Endurskilgreining fullveldishugtaksins

Það er skoðun margra fræðimanna að á hugmyndafræðilegan hátt sé hægt og rólega 

verið að grafa undan stjórnunarformi ríkisins. Það sé ekki endilega vilji  manna en engu að 

síður óhjákvæmilegur fylgifiskur þeirra breytinga sem hafa átt sér stað í alþjóðasamfélaginu á 

síðustu áratugum. Sumir hafa jafnvel gengið svo langt að segja að við séum komin fram yfir 

fullveldið (post sovereignty) sem þýðir í raun að fullveldið hafi tapað miklu af tilgangi sínum 

sem  hugtak  yfir  rétt  ríkja  til  að  stjórna  sínum  innri  málum  án  afskipta  annarra  (Scholte 

2005:190). 
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Aðrir kenningasmiðir fara mildari orðum um lífdaga fullveldisins og telja að fullveldið 

hafi ekki liðið undir lok heldur hafi  það tekið á sig nýtt form til að laga sig að núverandi 

aðstæðum þar sem ríkin eru ekki endilega handhafar ríkisvaldsins heldur sé það að hluta til hjá 

yfirþjóðlegum stofnunum. Þessi kenning fellur einmitt mjög vel að Evrópusamvinnunni, þar 

sem hluti ákvörðunarvalds liggur hjá yfirþjóðlegum stofnunum. Þessir sömu kenningasmiðir 

vilja jafnframt meina að lykilhugtök og sterk hefð eins og fullveldið sé félagsleg stoð sem 

þróist í takt við sögulegar breytingar. Í framhaldi af því hefur jafnvel verið talað um einhvers 

konar takmarkað eða deilanlegt fullveldi,  þar sem ríki hafi í mörgum tilfellum gefið upp hluta 

af þeim forréttindum að ráða sínum innri málum, til svæðisbundinna eða alþjóðlegra stofnana. 

Evrópusambandið er gott dæmi um svæðisbundna stofnun  með yfirþjóðlegt vald, en ríki innan 

vébanda þess taka meðal annars sameiginlega upp alla reglugerð sem Evrópusambandið setur. 

Aðrir kenningaskólar hafa reynt að endurskilgreina fullveldishugtakið í þá merkingu að 

fullveldi  sé  í  raun ekki  annað en geta  ríkis  til  sjálfsstjórnunar.  Allar  þessar  kenningar  um 

fullveldið hafa þó sama útgangspunkt, það er að aðstæður ríkja eru breyttar og hið fullvalda 

ríki sem áður þekktist er ekki lengur til (Scholte 2005:189-190).

Alþjóðavæðingin hefur smám saman grafið undan stöðu ríkisins sem hins náttúrulega 

vettvangs  ríkisvaldsins  og  því  hnattrænni  sem viðfangsefnin  eru  því  bundnari  eru  ríkin  af 

alþjóðasamfélaginu  (Eiríkur  Bergmann  Einarsson  2003:144).  Ef  tekið  er  mið  af  þeim 

umbreytingum sem hafa átt sér stað á hinu pólitíska og félagslega landslagi á síðustu áratugum 

þá er nauðsynlegt að endurhugsa fullveldishugtakið og reyna að skilgreina það upp á nýtt með 

það  til  hliðsjónar að  hugmyndin  um  fullveldið  fæddist  við  sérstakar  aðstæður  um  miðja 

sautjándu  öld.  Þær  aðstæður  eiga  ekki  við  í  dag  og  því  er  endurskilgreining  á  hugtakinu 

nauðsynleg (Sassen 1996:12).

Endalok Vestfalíu fullveldisins þýðir því ekki að ríkisvaldið hafi liðið undir lok. Það 

þýðir  bara  að  ákveðnar  breytingar  hafa  átt  sér  stað  á  grunngerð  mannlífs  á  jörðinni  sem 

nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir (Scholte 2005:191). 
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Evrópusamruninn

Kenningar

Til að átta sig því hvernig Evrópusamvinnan hefur haft áhrif á fullveldi Íslands fyrr og 

síðar þá er nauðsynlegt að skilja Evrópusamrunann og skoða ólíkar kenningar hans. Í raun er 

hægt  að  skipta  kenningum  um  alþjóðlega  þróun  í  tvær  nálganir,  annars  vegar  nálgun 

raunhyggjumanna  (e.  Realism)  og  hinsvegar  frjálslyndra  alþjóðasinna  (e.  Liberal 

internationalism) (Eiríkur Bergmann Einarsson 2003:29).

Samkvæmt  raunhyggjumönnum þá  ræðst  þróun  í  alþjóðakerfinu  nær  alfarið  af  ytri 

hegðun ríkjanna og skýringa á breytingum er því að leita í samskiptum fullvalda ríkja en ekki í 

samspili  annarra gerenda í  samfélaginu. Ný-raunhyggjumenn (e.  Neo-realism) eru sammála 

raunhyggjumönnum um að hið fullvalda ríki sé ætíð í forgrunni þegar skýra á breytingar í 

alþjóðakerfinu  en  þeir  gera  þó  ráð  fyrir  félagasamtökum  og  alþjóðastofnunum.  Innri 

samfélagsgerð ríkjanna skiptir  samkvæmt þeim, engu máli.  Raunhyggjumenn sjá ríkin sem 

skynsama gerendur sem verja eigin hagsmuni sem byggja á fullveldi þeirra og yfir ákveðnu og 

afmörkuðu landsvæði. Samkvæmt kenningum þeirra þá leitast ríkin við að viðhalda eða auka 

völd sín og hafa áhrif í alþjóðakerfinu og það er óhugsandi að fullvalda ríki gefi sjálfviljug upp 

stöðu sína í  kerfinu.  Þannig væri  ríkið að styrkja  hlutfallslega stöðu annarra  ríkja (Eiríkur 

Bergmann Einarsson 2003:29). Þessar kenningar raunhyggjumanna geta engan veginn skýrt 

þróun Evrópusamrunans, enda gefa fullvalda ríki sjálfviljug upp hluta af fullveldi sínu og þar 

með ákveðna stöðu í kerfinu, þegar þau ganga inn í ESB-samstarfið.

Öfugt við raunhyggjumenn þá telja frjálslyndir alþjóðasinnar að alþjóðasamfélagið hafi 

einhverskonar  viðhorf  og  gildi  um frelsi,  lýðræði  og  mannréttindi,  sem hafa  áhrif  þvert  á 

landamæri  ríkja.  Samkvæmt  kenningum  þeirra  þá  eru  mun  fleiri  áhrifavaldar  í 

alþjóðasamfélaginu heldur en fullvalda ríki. Þar af leiðandi þarf bæði að skoða samfélagsgerð 

og  hagsmuni  mismunandi  gerenda  í  samfélögunum til  að  skilja  þróun alþjóðamála.  Þessar 

grunnkenningar hér að ofan hafa verið aðlagaðar til að reyna að skýra Evrópusamrunann sem 
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sérstakt  fyrirbæri  í  alþjóðakerfinu  (Eiríkur  Bergmann  Einarsson  2003:29).  Kenningar 

frjálslyndra alþjóðasinna eru vissulega mun nær því að geta skýrt Evrópusamrunann enda taka 

þær mið af því að fullveldishugtakið sé ekki endilega bundið við ríkið. Þær taka mið af fleiri 

þáttum en kenningar raunhyggjumanna og má segja að þær beri keim af endurskilgreiningu 

fullveldishugtaksins.

Uppúr aldamótum 1900 náði fótfestu í  Evrópu sambandsríkjahyggja (e.  Federalism) 

sem byggði á grunni kenninga frjálslyndra alþjóðasinna. Samkvæmt henni þá eru ríkin ekki 

talin vera helsti handhafi ríkisvaldis því þau nái ekki yfir öll viðfangsefni þjóðfélagsins og telja 

sambandsríkjasinnar því nauðsynlegt að koma á sambandsríki Evrópu sem hafi yfirþjóðlegt 

vald  (Eiríkur Bergmann Einarsson 2003:30).  Sambandsríkjahyggja kemst næst því, sem þeir 

kenningasmiðir sem hafa reynt að endurskilgreina fullveldishugtakið, kalla að vera komin fram 

yfir fullveldið (post sovereignty). 

Kenningar sambandsríkjasinna þóttu að mati margra ganga heldur langt í hugmyndum 

sínum um samruna ríkisvalds í Evrópu, og komu þá fram svokallaðir virknihyggjumenn (e. 

Functionalism),  sem  sögðu  að  yfirþjóðleg  samrunaþróun  væri  ekki  markmið  í  sjálfu  sér. 

Virknihyggjumenn  töldu  að  slík  þróun  væri  aðeins  gagnleg  til  að  mæta  afmörkuðum 

viðfangsefnum  sem  betur  ættu  heima  á  Evrópuvettvangi  heldur  en  í  héraði.  Kenning 

virknihyggjumanna var svo þróuð yfir í ný-virknihyggju (e. Neo-functionalism) sem byggir á 

hugmyndum um víxlverkun sem leiði Evrópusamrunann áfram. Ríki Evrópu koma sér þannig 

saman í upphafi um afmarkað samstarf á ákveðnu sviði til að ná tilteknu markmiði. Það kallar 

svo á aukið samstarf sem færist til nýrra sviða og samstarfið þróast því áfram koll af kolli. 

Hagsmunaaðilar innanlands, á borð við samtök atvinnulífsins, launþega og stjórnmálaflokka 

geta svo þrýst á frekari samþættingu þvert á landamæri. Þessi kenning ný-virknihyggjumanna 

nær ágætlega að sýna fram á þróun Evrópusamrunans í upphafi en henni tekst ekki að skýra 

hvers  vegna  hjöðnun átti  sér  stað  á  sjöunda áratugnum þegar  milliríkjalausnir  voru  meira 

notaðar. (Eiríkur Bergmann Einarsson 2003:30)
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Sem  andsvar  við  ný-virknihyggjunni  kom  fram  gagnstæð  kenning  sem  byggði  á 

sjónarmiðum  raunhyggjumanna  og  kallast  milliríkjahyggja  (e.  Intergovernmentalism). 

Samkvæmt  þeirri  kenningu  þá  stjórnast  Evrópusamruninn  af  hagsmunum  ríkisstjórna 

aðildarríkja hverju sinni og snúast þessir hagsmunir fyrst og fremst um vernda fullveldi og 

landsvæði ríkjanna og völd þess í alþjóðakerfinu. Þessi kenning strandar hinsvegar á sama stað 

og raunhyggjukenningin, því samkvæmt henni þá er það óhugsandi að fullvalda ríki framselji 

sjálfviljug hluta af ákvörðunarvaldi sínu til  yfirþjóðlegra stofnana líkt og gerist  innan ESB 

(Eiríkur Bergmann Einarsson 2003:30).

Báðum þessum kenningum tekst aðeins að skýra að hluta til þróun Evrópusamrunans en 

hvorug kenningin getur skýrt hann til fulls. Því hefur Andrew Moravcsik sett fram samþætta 

kenningu,  upp  úr  þessum  tveimur  gagnstæðu  kenningum,  sem  kallast  frjálslynd 

milliríkjahyggja (e. Liberal intergovernmentalism)  (Eiríkur Bergmann Einarsson 2003:30-31) 

sem fellur vel undir þá endurskilgreiningu á fullveldishugtakinu sem snýst um deilanlegt eða 

takmarkað fullveldi. 

Moravcsik skiptir ákvarðanatökuferlinu innan ESB í tvö aðskilin stig. Á fyrra stiginu 

sem má skýra  með kenningum frjálslyndra  alþjóðasinna,  þá  verður  til  þörf  hjá  innlendum 

hagsmunaaðilum  eftir  yfirþjóðlegri  samþættingu,  til  dæmis  hvað  varðar  viðskipti  yfir 

landamæri.  Á  seinna  stiginu,  sem  má  skýra  með  skírskotun  í  milliríkjahyggju,  þá  taka 

ríkisstjórnirnar við og reyna að mæta þrýstingi innlendra hagsmunaaðila og um leið standa 

vörð um fullveldi ríkisins og völd þess í alþjóðakerfinu.  Það sem aðgreinir þessa kenningu 

Moravcsik  frá  hefðbundnum milliríkjakenningum er  að  hann  gerir  ráð  fyrir  að  hagsmunir 

ríkjanna  séu  ekki  einungis  bundir  við  landfræðileg  sjónarmið  heldur  stjórnast  frekar  af 

efnahagslegum  sjónarmiðum.  Kenning  Moravcsik  gagnast  því  ágætlega  til  þess  að  skilja 

samrunaþróun  Evrópu  í  gegnum  stofnanir  ESB  og  nær  hún  að  skýra  nokkuð  vel  stöðu 

sambandsins nú (Eiríkur Bergmann Einarsson 2003:30-31).
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Upphafið

Eftir að hafa farið í kenningar um Evrópusamrunann þá er ekki síður mikilvægt að rekja 

stuttlega  hvernig  upphaf  samrunans  kom  til  og  skoða  hvaða  samfélagslegu  og  pólitísku 

forsendur lágu þar að baki. 

Eftir síðari heimsstyrjöldina, þegar komið var fram á árið 1947 þá var stjórnvöldum 

ríkja Evrópu það nokkuð ljóst að endurreisn Evrópu úr stríðsrústum var að fara út um þúfur. 

Almennur vöruskortur ríkti og viðskiptahöft, verðbólga var víðast hvar mikil og uppbygging 

skemmdra  mannvirkja  var  fjarlægur  draumur.  Þetta  alvarlega  efnahagsástand  sem  ríkti  í 

Evrópu  hafði  áhrif  á  öll  heimsviðskipti,  meðal  annars  á  útflutning  Bandaríkjamanna  og 

viðskiptahagsmuni  þeirra  í  Evrópu  og  sáu  þeir  því  hag  sinn  í  því  að  hafa  frumkvæði  að 

efnahagslegri aðstoð við Evrópu (Einar Benediktsson o.fl. 1994:8-10).

Efnahagssamvinna Evrópu á því að töluverðu leyti rætur sínar að rekja til frumkvæðis 

Bandaríkjamanna  og  kom  sá  boðskapur  fyrst  fram  í  ræðu  bandaríska  utanríkisráðherrans 

George  Marshall  þann  5.  júní  árið  1947.  Aðstoðarsamvinnan  fékk  því  nafnið  Marshall 

aðstoðin. 

Það var ríkjandi skoðum bandarískra stjórnvalda að efnahagsleg endurreisn Evrópu sem 

Marshall aðstoðin myndi leiða af sér myndi stuðla að varanlegum friði og stjórnmálalegum 

stöðugleika  á  meginlandinu.  Einnig  var  litið  svo  á  að  styrkleiki  Evrópu  fælist  í  vaxandi 

samruna og aukinni efnahagslegri samvinnu. Einar Benediktsson  fyrrverandi utanríkisráðherra 

í Washington segir frá því í bókinni Upphaf Evrópusamvinnu Íslands (1994) að það sé söguleg 

staðreynd að í Washington hafi komið fram mjög ákveðnar skoðanir um að efnahagsaðstoð 

Bandaríkjanna yrði tengd því að leiðandi lönd Evrópu; Bretland, Frakkland og Ítalía myndu 

beita sér fyrir stofnun allsherjar efnahagsbandalags. (Einar Benediktsson o.fl. 1994:10-11).
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OEEC og OECD

Í París þann 12. júlí 1947 varð Bandaríkjamönnum að vissu leyti að ósk sinni en þá 

hófst Evrópuráðstefna sem fékk heitið Evrópska Efnahagssamstarfsnefndin (e. Committee on 

European Economic Cooperation) og var hún haldin var að frumkvæði Frakka og Breta. Fyrir 

utan  Frakka  og  Breta  mættu  fjórtán  aðar  þjóðir  til  leiks,  Austurríki,  Belgía,  Danmörk, 

Grikkland, Holland, Írland, Ísland, Ítalía, Lúxemborg, Noregur, Portúgal, Sviss, Svíþjóð og 

Tyrkland (Einar Benediktsson o.fl. 1994:9). 

Út frá þessari ráðstefnu þróaðist svo frekari samvinna á milli Evrópuríkjanna á sviði 

efnahagssamvinnu og Efnahagssamvinnustofnun Evrópu (e.  The Organisation for European 

Economic Co-operation – OEEC) var stofnuð þann 16. apríl 1948 (OECD ódagsett). Árið 1961 

fór  stofnunin  svo  undir  Efnahags-  og  framfararstofnunina  (e.  Organization  for  Economic 

Cooperation and Development – OECD) sem er alþjóðastofnun og ekki eingöngu bundin við 

Evrópu (OECD ódagsett).

Tilgangur OECD er að bera saman stefnumótun stjórnvalda aðildarríkjanna, greina hjá 

þeim  sameiginleg  vandamál  og  koma  auga  á  bestu  mögulegu  aðferðir  við  stefnumótun  í 

innanríkismálum  og  í  alþjóðasamstarfi.  Stofnunin  er  ekki  hugsuð  sem  vettvangur  fyrir 

samninga  eða  bindandi  lagasetningu heldur  er  hún meira  hugsuð sem samræðugrundvöllur 

aðildarríkjanna. Þar getur umræða og gagnrýni leitt til stefnubreytingar jafnvel með þrýstingi 

frá þegnum aðildarríkjanna (Scholte 2005:211).
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Evrópusambandið

Þjóðernishyggju hafnað

Fyrsta  vísinn  af  því  sem  nú  kallast  Evrópusambandið  má  rekja  til  undirritunar 

sáttmálans  um  kola-  og  stálbandalagið  í  París  árið  1951.  Að  sáttmálanum  stóðu  Belgía, 

Frakkland,  Holland,  Ítalía,  Lúxemborg  og  Þýskaland  og  snérist  hann  um  samstarf  í 

þungaiðnaði í álfunni.

Upphafsmenn  Kola-  og  stálbandalagsins  voru  þeir  Jean  Monnet,  efnahagsráðgjafi 

frönsku ríkisstjórnarinnar og Robert Schuman, þáverandi utanríkisráðherra Frakklands og eru 

þeir jafnframt sagðir vera upphafsmenn Evrópusamvinnunnar. Þeir voru sammála um það líkt 

og Bandaríkjamenn að eina leiðin út úr vítahring styrjalda væri varanlegt efnahagssamband 

Evrópuríkjanna (Eiríkur Bergmann Einarsson 2003:32-33).

Schuman orðaði þetta þannig:

Eftir tvær heimsstyrjaldir uppgötvuðum við loksins að besta trygging þjóða liggur hvorki í 
glæsilegri  einangrun né  í  hernaðarmætti  þeirra,  hver  sem styrkur  þeirra  kann að vera, 
heldur  í  samstöðu þjóða sem stjórnað er  í  sama anda og takast  á  hendur  sameiginleg 
verkefni sem þjóna sameiginlegum hagsmunum (Eiríkur Bergmann Einarsson 2003:33). 

Þar með var þjóðernishyggjunni sem hafði leitt til ómældra blóðsúthellinga í Evrópu hafnað 

(Eiríkur Bergmann Einarsson 2003:33). 

Á  þessari  stuttu  yfirferð  má  sjá  að  ástæður  umfangsmikillar  og  yfirþjóðlegrar 

ríkjasamvinnu sem þróaðist  á  þessum tíma í  Evrópu,  má fyrst  og fremst  rekja  til  sögu og 

menningar álfunnar sem einkenndist af sífelldum átökum og tortryggni á milli þjóða. Sagan 

skýrir  þannig  að  miklu  leyti  hvers  vegna  þessi  sérstaki  yfirþjóðlegi  samvinnugrundvöllur 

myndaðist í Evrópu en ekki annarsstaðar í heiminum (Eiríkur Bergmann Einarsson 2003:27).

Eftir því sem tækni og vísindum hefur fleygt fram og efnahagur batnað þá hafa ríki 

heims almennt orðið háðari hvert öðru og þá sérstaklega ríki Evrópu. En vert er að staldra við 
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þá staðreynd að langvarandi sjálfstæðishefð og klassískar hugmyndir um fullveldi ríkja hafa 

orðið til  að  hægja á  Evrópusamrunanum á  flestum öðrum sviðum en  efnhagslega  (Eiríkur 

Bergmann Einarsson 2003:31). Hugmyndir um endurskilgreiningu á fullveldishugtakinu hafa 

því ekki að fullu náð að festa rætur sínar innan ríkjanna.

Hvað er Evrópusambandið?

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að skoða Evrópusambandið aðeins nánar og 

kynnast því hvernig samstarfi á milli aðildarríkjanna er háttað. Til að hægt sé að átta sig á 

umfangi ESB samstarfsins og hvernig það hefur áhrif á aðildarríkin þá verður hér á eftir einnig 

farið yfir helstu málaflokka sem ESB-samstarfið nær yfir.

ESB  er  ekki  hefðbundin  alþjóðastofnun  sem  starfar  á  milliríkjagrunni  heldur  er 

samstarfið mun nánara en gengur og gerist í venjulegu milliríkjasamstarfi. Stofnunin byggir á 

samstarfi fullvalda ríkja sem telja hag sínum best borgið með því að vinna mjög náið saman að 

ákveðnum viðfangsefnum (Eiríkur Bergmann Einarsson 2003:55). Til þess að hægt sé að ná 

því  markmiði  framselja  aðildarríkin  hluta  af  ákvörðunarvaldi  sínu  til  sameiginlegra  og 

yfirþjóðlegra stofnana. Þjóðréttarleg staða aðildarríkjanna breytist þó ekki og þau ákveða sjálf 

til hvaða sviða samstarfið nær og hvernig því er háttað. Þátttaka ríkjanna gefur til kynna að þau 

telji ávinning af yfirþjóðlegu samstarfi mun meiri heldur en sú staðreynd að hluti af fullveldinu 

glatist að einhverju leyti (Eiríkur Bergmann Einarsson 2003:145).

Innan ESB takast reyndar á gagnstæð öfl um þróun sambandsins. Annars vegar er það 

hópur milliríkjasinna sem vill byggja samstarfið upp á milliríkjasamskiptum og vernda þannig 

fullveldi  aðildarríkjanna  og  hinsvegar  eru  það  sambandsríkjasinnar  sem  vilja  auka  hið 

yfirþjóðlega  vald sambandsins  og  sjá  það þróast  í  átt  að  sambandsríki  líkt  og  Bandaríkin. 

Uppbygging ESB er núna einhverskonar málamiðlun milli þessara tveggja ólíku sjónarmiða 

(Eiríkur  Bergmann  Einarsson  2003:55-56).  Eins  og  kom  fram  í  kaflanum  um 
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samrunakenningarnar þá er það samþætt kenning Moravcsik, frjálslynd milliríkjahyggja, sem 

tekur bæði mið af kenningum milliríkjahyggju og sambandsríkjahyggju, sem hefur best náð að 

skýra uppbyggingu ESB eins og hún hefur þróast og er háttað í dag.

Evrópusambandinu er fátt óviðkomandi og stefnumál sambandsins ná til flestra sviða 

hins opinbera lífs.  Má þar  dæmi taka; lagasetningu á  markaði,  félagsmála,  umhverfismála, 

landbúnaðarmála,  rannsókna,  byggðamála,  innanríkismála,  þegnréttar,  alþjóðaviðskipta, 

neytendamála, samgangna, utanríkismála, heilsugæslu, mennta- og menningarmála og svona 

mætti áfram telja. Þessum málaflokkum er þó yfirleitt skipt upp í sex mismunandi stefnusvið. 

Fyrsta  sviðið  er  innri  markaðurinn og er  hann þungamiðjan  í  Evrópusamstarfinu. 

Grundvallarverkefni þessa sviðs er að koma upp sameiginlegum, virkum innri markaði. Unnið 

er markvisst að því að fjarlægja öll höft og sameiginlegum samkeppnisreglum komið á. 

Annað sviðið er sameiginlegt myntsvæði.  Í fyrstu var reyndar ekki talið mögulegt að 

koma á slíku myntsvæði innan ESB en með Maastricht sáttmálanum frá árinu 1992 voru stigin 

ákveðin  skref  sem  gerðu  myntbandalag  Evrópu  að  veruleika.  Hömlum  var  létt  af  öllum 

fjármagnshreyfingum, sjálfstæði seðlabanka aukið og settar voru reglur um sveiflur í skráningu 

einstakra gjaldmiðla,  þær máttu  ekki  fara  yfir  2,25% frá  miðgildi  gjaldmiðlanna.  Samstarf 

seðlabanka var síðan aukið og stefnt að efnahagslegri  samræmingu á öllum sviðum. Þegar 

þessum áföngum var náð var Efnahags- og myntbandalag Evrópu stofnað og árið 2002 leit 

sameiginleg  mynt  Evrópusambandsins  dagsins  ljós.  Myntin  fékk  nafnið  Evra  (Eiríkur 

Bergmann Einarsson 2003:58 og 175-176). 

Þriðja stefnusviðið nær utan um sértæk stefnumál,  en það eru stefnumál sem hafa 

þrengri markmið en áður eru nefnd. Þetta eru málefni eins og menntamál, rannsóknir, orku og 

umhverfismál. 

Fjórða sviðið er  varanlegt málefnasamstarf.  Það er samstarf   á einstökum sviðum 

atvinnulífsins. Þau málefni sem ESB kemur að með beinum hætti eru til að mynda landbúnaðar 

og sjávarútvegsmál. 
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Fimmta sviðið er samstarf á sviði dóms- og innanríkismála en það hefur aukist mikið 

á vettvangi ESB á síðustu árum og fer fram á milliríkjagrunni. Markmiðið með samstarfinu er 

að tryggja innra öryggi með sameiginlegum aðgerðum án þess að skerða frelsi einstaklingsins. 

Undir  þetta  falla  verkefni  á  borð  við  landamæraeftirlit  og  barátta  gegn  glæpum  og 

hryðjuverkum. 

Sjötta  sviðið  eru  utanríkismál ESB.  Þau  skiptast  annarsvegar  í  viðskiptastefnu 

gagnvart  þriðju  ríkjum  og  hinsvegar  í  sameiginlega  utanríkis-  og  varnarstefnu  og 

þróunaraðstoð. Utanríkismál eru þó að mestu á forræði aðildarríkjanna sjálfra enda oft skiptar 

skoðanir á ýmsum málum hvað þau varðar (Eiríkur Bergmann Einarsson 2003:59-60).

Eftir að hafa farið yfir samstarfssvið ESB er ljóst að það er ansi yfirgripsmikið og aðild 

ríkja  að sambandinu hefur töluverð áhrif  á ákvarðanatöku stjórnvalda ríkjanna og þar með 

fullveldi þeirra. Ríkin hafa því þurft  að laga sig að þeirri staðreynd að endurskilgreining á 

fullveldishugtakinu er nauðsynleg. Upphaflega hugmyndin um fullveldið gerir ekki ráð fyrir 

framsali  og  samstarfi  ríkja  undir  hatti  yfirþjóðlegra  stofnana.  Talið  er  víst  hugmyndir  um 

fullveldið muni að minnsta kosti breytast í grundvallaratriðum á næstu áratugum og ljóst er að 

vald  ríkja  í  efnahagsmálum  hefur  farið  dvínandi  á  síðustu  árum  með  auknu  frjálsræði  í 

alþjóðaviðskiptum (Guðmundur Hálfdánarson 2007:127). 

Pólski félagsfræðingurinn Zygmunt Bauman er einn þeirra sem óttast þessa þróun og 

telur hann að aukin markaðsvæðing heimsins og minnkandi vald ríkisins geti leitt til þess að á 

endanum muni ríkið einungis skapa þegnum sínum falskt öryggi. Fræðimenn sem hafa svipaða 

lífsskoðun og Bauman og hafa dregið í efa að ríkið eitt og sér nái að verja réttindi borgara 

sinna í framtíðinni, hafa einmitt margir hverjir litið á yfirþjóðlegar stofnanir líkt og ESB sem 

vörn gegn hægfara upplausn ríkisvaldsins. Að mati þessara fræðimanna felur innganga í ESB 

ekki í sér endalok fullveldisins, heldur fremur tilraun stjórnenda ríkja til að endurheimta það 

vald og merkingu sem þegar hefur glatast (Guðmundur Hálfdánarson 2007:127).

Það telst nokkuð öruggt að ESB var ekki stofnað til höfuðs fullveldi ríkja, svo vitnað sé 

aftur í  einn helsta frumkvöðul  Evrópusamrunans,  Robert  Schuman, þá stóð alls ekki til  að 
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stofna  evrópskt  allsherjarríki.  Ríki  Evrópu eru  “sögulegur  veruleiki;  það  væri  sálfræðilega 

útilokað  að  láta  þau  hverfa”.  Segir  Schuman  í  endurminningum  sínum,  Pour  l'Europe 

(Guðmundur Hálfdánarson 2007:128).

Flest nýjustu aðildarríki ESB eru mjög upptekin af fullveldi sínu og á það sérstaklega 

við um smærri ríki. Þau eru mun hlynntari hefðbundnu milliríkjasamstarfi innan sambandsins 

og tregari  til  að fallast á yfirþjóðlegar lausnir eins og mörg stærri ríki og sambandsríkjasinnar 

vilja notast við. Nokkuð ljóst er að ef Ísland gengur inn í ESB þá mun það skipa sér í hóp með 

hinum  litlu  aðildarríkjum  sem  vilja  halda  sem  fastast  í  fullveldi  sitt  (Auðunn  Arnórsson 

2009:113).  Ástæður  þess  má  að  miklu  leyti  rekja  til  þeirra  viðhorfa  sem  þróuðust  í 

sjálfstæðisbaráttunni. Nánar verður farið í það hér á eftir.

Ísland

Hlutlaus og sjálfstæð þjóð 

Til að greina hvernig Evrópusamvinnan hefur haft áhrif á fullveldi Íslands fyrr og síðar 

þá er gott að líta aðeins yfir sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Ég læt þó nægja að rekja hana í 

grófum  dráttum  frá  byrjun  tuttugustu  aldarinnar,  frá  árinu  1918  þegar  Íslendingar  urðu 

fullvalda þjóð.

Sambandslögin voru samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi og tóku gildi þann 1. 

desember 1918. Með Sambandslögunum breyttist Ísland úr hjálendu Danmerkur í fullvalda ríki 

sem var  eingöngu tengt  Danmörku með frjálsu samkomulagi  tveggja rétthárra  aðila  (Helgi 

Skúli Kjartansson 2003:75-76). Við fullveldið var íslenska ríkinu valinn sá grundvöllur að hér 

skyldi ríkja ævarandi hlutleysi, án vopnaburðar og hervarna. Þessi grundvöllur varð strax mjög 

sterkur þáttur í sjálfsmynd þjóðarinnar (Helgi Skúli Kjartansson 2003:252). 

Hlutleysið samtvinnaðist þjóðernishyggjunni sem bæði var rótföst í þjóðarvitundinni og 

þingflokkunum. Að vera hlutlaus í  átökum annarra  ríkja  þótti  sýna að hér  byggi  frjáls  og 
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sjálfráða  þjóð.  Utanríkisstefna  Íslendinga  einkenndist  þannig  af  landlægri  þjóðernishyggju 

(Björn Bjarnason 2009:34). Það var því mikið viðkvæmnismál fyrir Íslendinga þegar yfirvöld 

neyddust,  með herverndarsamningnum við Bandaríkjamenn árið 1941, til  að leggja blessun 

sína yfir vopnaburð erlendra manna á íslenskri grundu. Íslendingar litu þó áfram á sig sem 

hlutlausa þjóð og ráðamenn töluðu um landið sem hlutlaust. Bandamenn, eins og andstæðingar 

Þjóðverja  og  Japana  kölluðu  sig  í  stríðinu,  litu  þó  öðrum  augum  á  málið  og  var  Ísland 

samstarfsríki  í  þeirra  huga,  enda  var  samið við Íslendinga  um viðskipti  og hersetu í  þágu 

stríðsrekstursins (Helgi Skúli Kjartansson 2003:252)

Eftir síðari heimsstyrjöldina sögðu Íslendingar endanlega skilið við þá hlutleysisstefnu 

sem höfð hafði verið til grundvallar er Ísland varð fullvalda ríki. Það var niðurstaða stjórnvalda 

að hlutleysi yrði engin vörn í þeim átökum sem voru að bresta á milli austurs og vesturs. Ísland 

varð  því  eitt  að  stofnríkjum  Atlantshafsbandalagsins  (NATO)  árið  1949  og  tók  þar  með 

afdráttarlausa stöðu með vestrænum ríkjum gegn Sovétríkjunum og bandalagsþjóðum þeirra 

(Gunnar Þór Bjarnason 2008:20). Þátttaka Íslands í NATO samstarfinu var svo umdeild hér á 

landi  að  lögregla  þurfti  að  beita  mótmælendur  táragasi  á  Austurvelli  á  meðan  Alþingi 

samþykkti aðildina (Helgi Skúli Kjartansson 2003:260). Sá fyrirvari var þó settur að á Íslandi 

yrði aldrei her á friðartímum. Við upphaf Kóreustríðsins féllu íslenskir ráðamenn þó frá þeirri 

afstöðu sinni og árið 1951 var gerður varnarsamningur við Bandaríkin þar sem fallist var á að 

Bandaríkjamenn tækju að sér varnir Íslands í umboði NATO (Gunnar Þór Bjarnason 2008:20-

24). 

Strax með gerð herverndarsamningsins árið 1941 má segja að sérstakt og náið samband 

hafi myndast á milli Íslendinga og Bandaríkjamanna. Ísland var á þessum tíma í raun komið 

inn á áhrifasvæði Bandaríkjanna og voru Bandaríkin til að mynda fyrst ríkja til að viðurkenna 

sjálfstæði Íslands sem varð að veruleika árið 1944 (Gunnar Þór Bjarnason 2008:26).

Íslendingar öðluðust sjálfstæði á styttri tíma en bjartsýnustu menn þorðu að vona. Árið 

1944  varð  Ísland  að  sjálfstæðu  ríki  með  innlendan  þjóðhöfðingja.  Og  var  það  þá  eitt 

fámennasta ríki heims ef talin eru þau ríki sem komu fram sjálfstætt á alþjóðavettvangi. Þá var 

20



Ísland langfámennast þeirra landa sem höfðu sjálfstæðan gjaldmiðil eigin hagstjórn og eigin 

þjóðtungu (Helgi Skúli Kjartansson 2003:246). 

Um leið og Ísland varð sjálfstætt ríki fór það að taka þátt í alþjóðasamfélaginu sem slíkt 

og leita eftir samstarfi við önnur ríki í gegnum fjölþjóðlegar og alþjóðlegar stofnanir. Fyrstu 

stofnanirnar  sem Ísland  fékk aðild  að  eftir  sjálfstæði  voru  Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn  árið 

1945,  þar  sem Ísland  var  á  meðal  29  stofnríkja  (Seðlabanki  Íslands  ódagsett),  Sameinuðu 

þjóðirnar árið 1946 og Ísland var svo eitt af stofnríkjum NATO árið 1949, eins og áður hefur 

komið fram (Helgi Skúli Kjartansson 2003:260).

Þrátt fyrir að Íslendingar séu nú aðilar að hinum ýmsu fjölþjóða- og alþjóðastofnunum 

þá er það Evrópusamvinnan sem hefur haft hvað mest áhrif á fullveldi Íslands og Íslendingar 

eru  með  þeirri  samvinnu  sífellt  að  framselja  yfirþjóðlegum  stofununum  hluta  af 

ákvörðunarvaldi sínu. Í næsta kafla verður farið í það hvernig þátttaka í Evrópusamvinnunni 

hefur þróast á Íslandi og hver afstaða stjórnvalda hefur verið til samvinnunnar hingað til. 

Þátttaka Íslands í Evrópusamrunanum

Þrátt fyrir þau nánu tengsl Bandaríkjamanna og Íslendinga sem mynduðust á fyrri hluta 

tuttugustu aldarinnar, þá verður ekki um það deilt að Ísland er svo sannarlega Evrópuríki. Ekki 

aðeins í  landfræðilegum skilningi heldur einnig í  sögulegum og menningarlegum skilningi. 

Íslendingar hafa því alveg frá lokum síðari heimsstyrjaldarinnar þurft að móta sér afstöðu til 

þess hvernig samvinnu við aðrar Evrópuþjóðir skuli háttað (Auðunn Arnórsson o.fl. 2003:41).

Íslendingar  tóku  þátt  í  starfi  fyrstu  stofnunar  Evrópusamvinnunnar, 

Efnahagssamvinnustofnunar Evrópu (OEEC) sem leit dagsins ljós árið 1948 og varð síðar að 

Efnahags-  og  framfararstofnuninni  (OECD).  Íslendingar  hafa  því  tekið  þátt  í 

Evrópusamvinnunni í meira en hálfa öld (OECD ódagsett). Þrátt fyrir að hafa sýnt lit í upphafi 

þá héldu Íslendingar sig þó töluvert til hlés í Evrópusamvinnunni vel framan af og ákváðu að 
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fylgjast  aðeins  með  úr  fjarska  þegar  meginlandsþjóðir  Vestur-Evrópu  stofnðu 

Efnahagsbandalag  Evrópu  (EBE)  með  undirritun  Rómarsáttmálans  árið  1957  (Eiríkur 

Bergmann Einarsson 2003:34).

Árið 1970 gengu Íslendingar þó inn í EFTA, Fríverslunarsamtök Evrópu og urðu svo 

aðilar að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið sem tók gildi árið 1994. Samningurinn 

um Evrópska efnahagssvæðið eða EES-samningurinn eins og hann er oftast kallaður, tengdi 

EFTA-ríkin  við  innri  markað Evrópu í  gegnum ESB.  Markmið samningsins  var  að  skapa 

sameiginlegan  innri  markað  aðildarríkjanna  og  draga  úr  hömlum  á  flæði;  vöru,  þjónustu, 

vinnuafls og fjármagns. Íslensk fyrirtæki og einstaklingar lúta þannig sömu reglum og fyrirtæki 

og einstaklingar ESB-ríkjanna á þeim sviðum sem samningurinn nær til.  Þá gilda reglurnar 

einnig innbyrðis á milli EES/EFTA-ríkjanna. EES-samningurinn byggir því í  raun á því að 

EFTA/EES-ríkin yfirtaki viðkomandi ESB-löggjöf (Auðunn Arnórsson o.fl. 2003:42-43) og er 

hann einn  viðamesti  alþjóðasamningurinn  sem Ísland  hefur  gert.  Það  sem skilur  hann  frá 

öðrum alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að, er að hann er “lifandi”. Að hann sé “lifandi” 

þýðir að gert er ráð fyrir því að allri nýrri Evrópulöggjöf sem varðar innri markaðinn sé bætt 

við samninginn jafnóðum (Auðunn Arnórsson o.fl. 2003:52).

Tegundir lagagerða innan ESB eru ferns konar:

Tilskipanir hafa bein réttaráhrif í aðildarríkjunum og taka þar sjálfkrafa gildi sem bindandi 

lög.

Reglugerðir skuldbinda aðildarríkin til að innleiða í löggjöf sína innihald reglugerða en þó er 

veitt svigrúm til útfærslu.

Ákvarðanir eru gerðir sem varða takmarkað gildissvið. Varða einstaklinga, fyrirtæki eða eitt 

eða fleiri aðildarríki. Ákvarðanir eru bindandi fyrir lögaðilana sem þær fjalla um.

Tilmæli eru ekki bindandi. Afstöðu ESB til ákveðins máls er lýst yfir og hvatt er til að löggjöf 

á því sviði taki mið af henni (Auðunn Arnórsson o.fl. 2003:52).
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Lagaleg afstaða

Áður en EES-samningurinn var fullgildur hér á landi var mjög hart deilt um það hvort 

aðild  Íslands  að  honum  samræmdist  yfir  höfuð  stjórnarskrá  íslenska  lýðveldisins.  Hvort 

stjórnarskráin heimilaði framsal ríkisvaldsins til  fjölþjóðlegra stofnana líkt og samningurinn 

kveður á um. Utanríkisráðuneytið fékk fjögurra manna teymi virtra lögfræðinga til að leggja 

mat  á  þetta  erfiða  mál.  Þetta  voru  þeir  Þór  Vilhjálmsson,  Gunnar  G.  Schram,  Ólafur  W. 

Stefánsson og Stefán Már Stefánsson. Í álitsgerð þeirra kom fram að vissulega fælist  visst 

framsal í EES-samningnum, sérstaklega á framkvæmda- og dómsvaldi. Samt sem áður töldu 

þeir að samningurinn fæli ekki í sér stjórnarskrárbrot. Það væri séríslensk réttarregla að við 

sérstakar  aðstæður  bæri  að beita  erlendum réttarreglum hér á landi.  Þá væri  það vald sem 

alþjóðstofnunum væri ætlað með samningnum frekar afmarkað og á takmörkuðu sviði. Það 

varðaði  að  mestu  leyti  milliríkjasamskipti  og væri  því  ekki  íþyngjandi  fyrir  íslenska  aðila 

(Auðunn Arnórsson o.fl. 2003:73-74).

Svipaða  sögu  er  að  segja  um  Schengen  samstarfið.  Íslendingar  urðu  aðilar  að 

samstarfinu á  sama tíma og Noregur  árið  2001 og áður  en það gerðist  þurfti  líkt  og fyrir 

fullgildingu EES-samningsins að fara yfir hvort samstarfið samrýmdist stjórnarskrá Íslands. 

Schengen samstarfið felur í sér afnám innri landamæra aðildarríkja og styrkingu ytri 

landamæra. Borgarar hafa þannig fullt ferðafrelsi innan Schengen svæðisins. Samstarfið nær 

einnig til  víðtækrar samvinnu lögregluyfirvalda (Auðunn Arnórsson o.fl.  2003:56). Þátttaka 

Íslands í samstarfinu þótti samkvæmt sérfræðingunum, Davíð Þór Björgvinssyni, Stefáni Má 

Stefánssyni og Viðari Má Matthíassyni, ekki brjóta í bága við stjórnarskrá lýðveldisins. En þeir 

tóku það jafnframt fram í álitsgerð sinni að alþjóðlegt samstarf og frekari Evrópusamvinna 

kallaði  fyrirsjáanlega  á  frekara  framsal  fullveldis  og  því  væri  nauðsynlegt  að  undirbúa 

breytingar á íslenskri stjórnarskrá (Auðunn Arnórsson o.fl.  2003:74). Aðild Íslands að ESB 

væri til að mynda þess eðlis að gera þyrfti breytingar á stjórnarskrá. Setja þyrfti inn ákvæði 

sem heimilaði framsal ríkisvalds til yfirþjóðlegra stofnana (Forsætisráðuneyti 2007).
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Þrátt  fyrir  að  lögfróðir  menn  hafi  ekki  talið  að  stjórnarskrárbrot  fælist  í  EES-

samningnum þá  hafa  sterkari  skoðanir  komið  upp  eftir  að  lengri  reynsla  hefur  fengist  af 

framkvæmd samningsins. Íslenskir lögfræðingar hafa í því samhengi hneigst til að taka undir 

með kollegum sínum í Noregi. En norskir lögfræðingar hafa lýst áhrifum EES-samningsins á 

pólitíska reglusetningu í Noregi sem stjórnskipunarlegu stórslysi. Þeir segja jafnframt að það sé 

blekking að halda því fram að fullveldi ríkisins sé formlega óskert með EES-aðild og að norska 

Stórþingið hafi viljugt afsalað sér löggjafarvaldinu á sviði fjórfrelsisins. Þetta eru stór orð og 

eru byggð á hugmyndinni um rétt  fullvalda ríkja til  að fara  með allt  ríkisvald innan sinna 

landamæra. Þá er ekki síst átt við löggjafarvaldið og grundvallarhugmyndina um að beiting 

valds og úfærsla þess sé í  höndum lýðræðislegra stofnana og stjórnkerfis ríkisins. Íslenskir 

lögfræðingar hafa þó ekki tekið jafn sterklega til orða. 

Einar  Páll  Tamimi,  formaður  stjórnar  Evrópuréttarstofnunar  Háskólans  í  Reykjavík 

telur  samt  sem  áður  að  áhrifa  EES-samningsins  gæti  töluvert  í  íslensku  löggjafar-  og 

stjórnkerfi.  Áhrifin á löggjafarvaldið voru mest  í  kringum gildistöku samningsins að hans 

sögn, en rekstur samningsins hvílir að mestu á stjórnsýslunni. Við gildistöku samningsins þá 

þurfti að laga íslenska löggjöf að kröfum hans og lögfesta grundvallargerðir ESB frá áratuga 

löngu tímabili (Auðunn Arnórsson o.fl. 2003:64 – 65).

Þrátt fyrir að kostir EES-samningsins séu miklir fyrir Íslendinga, með aðgangi að þeim 

þáttum Evrópusamstarfisns sem þykja hvað áhugaverðastir frá íslenskum bæjardyrum, þá hefur 

hann sína galla.  Samningurinn veitir  EFTA/EES ríkjunum aldrei  sama aðgang að umræðu, 

mótun og ákvarðanatöku og ESB-ríkin hafa. Þrátt fyrir það taka þau skilyrðislaust upp alla 

löggjöf  sem sem varða  málefni  EES-samningsins  (Auðunn Arnórsson o.fl.  2003:65).  Þetta 

fyrirkomulag orsakar það sem kallast lýðræðishalli eða einfaldlega skortur á lýðræðislegum 

vinnubrögðum. Stofnanir ESB sem taka hinar pólitísku ákvarðanir eru ekki kjörnir fulltrúar 

þeirra sem þurfa síðan að fara eftir ákvörðununum (Auðunn Arnórsson o.fl. 2003:72).
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Afstaða íslenskra stjórnvalda

Nú kunna að vakna upp spurningar um það af hverju Íslendingar hafa ekki fyrr en núna 

sóst eftir því að ganga inn í ESB, en það var ekki fyrr en í júlí árið 2009 sem íslensk stjórnvöld 

sendu formlega inn umsókn um aðild að sambandinu (mbl.is 17. júlí 2009)

Með  þátttöku  í  EES-samstarfinu  þá  hafa  Íslendingar  sífellt  verið  að  framselja 

yfirþjóðlegum stofunum ESB hluta af ákvörðunarvaldi sínu í ákveðnum málum þrátt fyrir að 

vera ekki aðilar að sambandinu. Og breytingar á alþjóðasamfélaginu hafa gert það að verkum 

að það er nánast ógerlegt fyrir ríki heims að standa fyrir utan yfirþjóðlegt samstarf af einhverju 

tagi. Til að fá skýringar á tortryggni Íslendinga í garð þátttöku í samrunaþróun Evrópu og á 

tregðu íslenskra stjórnvalda til að sækja um ESB-aðild þarf að kafa aðeins dýpra og kynnast 

sérstöðu Íslands.

Fræðimaðurinn Peter Katzenstein telur nauðsynlegt að líta til  innri  þátta ríkja til  að 

skýra hvernig þau bregðast við ytri aðstæðum í alþjóðakerfinu. Eiríkur Bergmann Einarsson 

fjallar um kenningar hans í doktorsritgerð sinni  Hið huglæga sjálfstæði þjóðarinnar  (2009). 

Hann greinir frá því að Katzenstein hafi komist að því að smáríki hafi ákveðin sameiginleg 

einkenni, bæði efnahagsleg og stjórnmálaleg. Efnahagur þeirra er oftast frekar viðkvæmur og 

stjórnmálalega  eru  þau  gjarnan  háð  utanaðkomandi  öflum.  Þrátt  fyrir  að  smáríki  búi  yfir 

ákveðnum stjórnmálalegum sveigjanleika til að takast á við breytingar í alþjóðasamfélaginu og 

geti  tekið  sjálfstæðar  ákvarðanir  þá  bregðast  þau  gjarnan  á  svipaðan  hátt  við 

Evrópuvæðingunni (Eiríkur Bergmann Einarsson 2009: 73). 

Kenning Katzenstein byggir á því að smáríki sækist eftir þátttöku í Evrópusamrunanum 

til  að milda þau þrengingaráhrif sem yfirþjóðlegt samstarf  Evrópuríkjanna hefur á þau. Og 

jafnframt til að reyna að koma böndum á stærri ríki sem hafa áhrif á þau hvort sem þeim líkar 

betur eða verr. Í því samhengi bendir Katzenstein á að smáríkin Belgía og Holland virðast ekki 

finna fyrir þrengingaráhrifum frá hinu stóra nágrannaríki, Þýskalandi eftir að þau gengu inn í 

ESB (Katzenstein 1997:260-261). 
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Eiríkur tekur svo fram í ritgerð sinni að grundvallarþáttur í kenningu  Katzensteins er sá 

að þau smáríki sem taki fullan þátt í Evrópusamrunanum finni fyrir mildum þrengingaráhrifum 

af samstarfinu á meðan þau ríki sem standi á jaðrinum finnist Evrópusamruninn þrengja að sér 

með harkalegri hætti. Þessara áhrifa gætir þó mest á sviði efnahagsmála (Eiríkur Bergmann 

Einarsson 2009:73). 

Samkvæmt þessari kenningu Katzensteins þá ætti Ísland fyrir löngu að hafa kosið að 

ganga til liðs við ESB sökum þeirra þrengingaráhrifa sem Evrópusamvinnan ætti að hafa haft á 

þjóðina.  Afstaða Íslenskra stjórnvalda til  ESB hingað til  gengur  þvert  á smáríkjakenningar 

Katzensteins. 

Baldur  Þórhallson  prófessor  í  stjórnmálafræði  hefur  bent  á  að  þó  að  kenning 

Katzenstein  geti  ekki  skýrt  afstöðu  íslenskra  stjórnvalda  gagnvart  þátttöku  í 

Evrópusamrunanum að fullu þá geti hún skýrt varfærin skref þeirra í átt að auknum samruna. 

Baldur  bendir  á  að  samkvæmt  kenningu  Katzenstein  þá  séu  þrengingaráhrif 

Evrópusamvinnunnar  mest  á  efnahagslega  sviðinu  en  minni  til  dæmis  á  sviði  félags-  og 

öryggismála, og Íslendingar hafa mildað þvingunar- og þrengingaráhrif á sviði efnahagsmála 

með aðild að EFTA, EES og Schengen. Hin “pólitíska elíta” á Íslandi hefur því fram til þessa 

ekki  litið  svo  á  að  full  ESB-aðild  kæmi  til  með  að  milda  þvingunar-  og  þrengingaráhrif 

samrunans. Frekar þvert á móti og látið sér því nægja að vera með í samstarfinu að hluta til 

(Baldur Þórhallson 2004:188-189). Þessa sérstöðu Íslands má að miklu leyti rekja til  þeirra 

þátta sem mótuðu þjóðerniskennd Íslendinga í sjálfstæðisbaráttunni og verður komið betur að 

því hér á eftir.
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Sjávarútvegurinn

Íslendingar  voru  í  fyrstu  ekki  sérstaklega  spenntir  fyrir  því  að  taka  þátt  í 

Evrópusamvinnu sem snérist um að framselja vald sitt til yfirþjóðlegra stofnana. Enda hafði 

Ísland  nýlega  öðlast  sjálfstæði  þegar  Evrópusamvinnan  hófst  af  einhverju  ráði  og  vildu 

Íslendingar vernda réttindi sín sem fullvalda ríki meira en allt annað. Þá ber  að hafa í huga að 

Ísland er eyja og einnig smáríki og hefur því landfræðilega ákveðna sérstöðu sem kann að hafa 

áhrif á afstöðu til Evrópusamrunans. Nánar verður farið í sérstöðu Íslands hér í þessum kafla.

Neikvæð  afstaða  flestra  íslenskra  stjórnmálaflokka  gagnvart  þátttöku  Íslands  í 

samrunaþróun  Evrópu  sker  sig  töluvert  frá  viðhorfum  flestra  leiðandi  stjórnmálaflokka  í 

Evrópu.  Viðhorf  íslenskra  stjórnmálamanna  stangast  þannig  á  við  viðhorf  flestra 

stjórnmálamanna á Norðurlöndunum sem eru flestir hliðhollir samrunanum. Íslendingar skera 

sig líka frá hinum Norðurlöndunum á þann hátt að stuðningur almennings við ESB á Íslandi 

hefur hingað til, samkvæmt skoðanakönnunum, verið meiri heldur en stjórnvalda. Á hinum 

Norðurlöndunum er þessu öfugt farið (Baldur Þórhallsson 2008:105).

Stjórnmálamenn  sem  eru  andsnúnir  ESB-aðild  vísa  oftast  til  sjávarútvegsins  þegar 

kemur að umræðunni um Evrópumál. Þeir telja að sameiginleg sjávarútvegsstefna myndi hafa í 

för  með  sér  þvinganir  bæði  fyrir  íslenskan  sjávarútveg  og  hagkerfið  (Baldur  Þórhallsson 

2008:121).

Christine Ingebritsen hefur einmitt sett fram yfirgripsmikla greiningu á ástæðum þess 

hvers vegna sum ríki eru tregari en önnur þegar kemur að þátttöku í Evrópusamrunanum. Hún 

telur  að  hagsmunaaðilar  í  leiðandi  atvinnugreinum  gegni  lykilhlutverki  þegar  kemur  að 

ákvarðanatöku um ESB-aðild. Ingebritsen heldur því þannig fram að sjávarútvegurinn sé helsta 

orsök  andstöðu  við  ESB-aðild  á  Íslandi  auk  þess  sem hagsmunir  sjávarútvegsmanna  eigi 

samhljóm með stefnu stjórnvalda (Ingebritsen 1998:127–128).  Baldur Þórhallsson bendir á að 

þó að kenning Ingebritsen eigi við Ísland að því leyti að hagsmunaaðilar í sjávarútvegi hafi haft 

veruleg áhrif á mótun stefnu stjórnvalda í Evrópumálum þá séu margar nauðsynlegar breytur 
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sem hún tekur ekki  mið af og geta skýrt  aðkomu Íslands að Evrópusamrunanum. Enda sé 

heldur  ekki  útilokað  að  Íslendingar  myndu  fá  sérákvæði  sem myndi  veita  þeim einhverja 

undanþágu frá sjávarútvegsstefnu ESB og gætu jafnvel haft áhrif á stefnu sambandsins með 

gífurlegri þekkingu sinni á þessu sviði (Baldur Þórhallson 2008:121). 

Það  er  áhugavert  að  líta  á  frjálslyndar  milliríkjahyggjukenningar  Moravcsik  um 

Evrópusamrunann   í  tengslum  við  kenningar  Ingebritsen.  Moravcsik  telur  að  nauðsyn 

yfirþjóðlegrar  samþættingar  verði  til  hjá  hagsmunaaðilum  innanlands  en  síðan  sé  það 

stjórnvalda að mæta þrýstingi hagsmunaaðila og reyna að standa vörð um fullveldið og völd 

ríkisins  í  alþjóðakerfinu.  Kenningar  Ingebritsen  taka  að  vissu  leyti  mið  að  kenningum 

Moravcsik um frjálslynda milliríkjahyggju þar sem hún telur að hagsmunaaðilar innanlands 

hafi  lykiláhrif  þegar  kemur  að  ákvarðanatöku  um yfirþjóðlega  samvinnu.  Þegar  kemur  að 

sjávarútvegsmálum  á  Íslandi  er  staðan  hinsvegar  sú  að  það  er  samhljómur  á  milli 

hagsmunaaðila og stjórnvalda. Stjórnvöld þurfa því ekki að mæta þrýstingi hagsmunaaðilanna.

Iver B. Neumann er einn þeirra sem hafa gagnrýnt kenningar Ingebritsen, hann telur að 

taka  verði  þjóðernisvitund  sem  áhrifamikla  breytu  þegar  skoða  á  afstöðu  ríkja  til 

Evrópusamrunans. Neumann vill einmitt meina að það sé ein helsta orsök þess að Norðmenn 

hafi í tvígang hafnað ESB-aðild (Baldur Þórhallsson 2008:123). Þjóðernisvitund er breyta sem 

vert er að hafa í huga þegar afstaða Íslands til Evrópusamrunans er skoðuð. Ef sú breyta væri 

ekki til staðar þá eru miklar líkur á því að þátttöku Íslands í Evrópusamvinnunni hefði verið 

öðruvísi háttað og að áhrif hennar á fullveldið hefðu verið önnur.
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Þjóðerniskenndin

Sú haftastefna sem ríkti á Íslandi fyrstu áratugina eftir stofnun lýðveldisins hélt aftur af 

þróun lífskjara á landinu og ákvörðunin um að ganga í EFTA á sínum tíma var byggð á þeirri 

sannfæringu  að  miklir  hagsmunir  væru  í  húfi  fyrir  íslenskan  efnahag  og  að  það  væri 

nauðsynlegt að taka þátt í uppbyggingu fríverslunarkerfis innan Evrópu (Auðunn Arnórsson 

2003:44).  Þátttaka  Íslands  í  samvinnuferlinu  innan  Evrópu  hefur  þannig  í  rauninni  alltaf 

markast af því að vera viðbrögð við ytri aðstæðum frekar en að hafa verið markviss stefna 

íslenskra  stjórnvalda  að  koma á  frelsi  í  utanríkisviðskiptum (Auðunn Arnórsson 2003:44). 

Ákvörðun Íslands um að ganga inn í EFTA og síðar EES fellur einmitt  vel  að kenningum 

Moravcsik  um  samrunaþróun  Evrópu,  þar  sem  hann  telur  að  hagsmunir  ríkja  í 

Evrópusamstarfinu stjórnist að mestu leyti af efnhagslegum sjónarmiðum eins og raunin var 

með Ísland (Eiríkur Bergmann Einarsson 2003:31).

Guðmundur Hálfdánarson prófessor í sagnfræði hefur svo bent á að svipaðar ástæður 

liggi  að  baki  þess  að  Íslendingar  undirrituðu  EES-samninginn  með  þeim  takmörkunum á 

fullveldi sem honum fylgdi, og lágu að baki inngöngu í NATO. Ákveðin fórn fullveldis var 

talin  vera  nauðsynleg  forsenda  sjálfstæðis  íslenska  ríkisins.  Án  þess  greiða  aðgangs  að 

evrópskum mörkuðum sem EES-samningurinn fól í sér þá gæti íslenskt efnahagslíf ekki staðist 

og án þess væri fullveldið lítils virði. Guðmundur telur jafnframt að íslensk stjórnvöld komi æ 

oftar til með að standa frammi fyrir slíkum fórnum í framtíðinni því heimsmálin krefjast þess 

einfaldlega sífellt meira að vald ríkja verði takmarkað (Guðmundur Hálfdánarson 2007:131-

132).

Sérstaða Íslands er samt sem áður óumdeilanleg. Þrátt fyrir að ríkið Ísland sé ungt að 

árum þá bera Íslendingar jafnvel skýrari einkenni þjóðar en flestir aðrir hópar sem kalla sig 

þjóð. Ísland hefur þá landfræðilegu sérstöðu að vera eyja langt úti í Atlantshafi og er þannig 

vandlega  aðgreint  frá  öðrum  þjóðum.  Þá  tala  Íslendingar  flestir  sama  tungumál.  Flestir 

Íslendingar eru af sama kynstofni og kristin trú hefur verið ráðandi í aldaraðir. Þjóðin deilir 
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Íslendingasögunum og sögu sjálfstæðisbaráttunnar og það er mjög langt síðan Íslendingar áttu í 

vopnuðum innbyrðis átökum (Eiríkur Bergmann Einarsson 2009:83).

Í umræðunni á Íslandi er litið á sjálfstæðisbaráttuna sem viðleitni þjóðar til að berjast 

fyrir tilverurétti sínum sem fullvalda þjóðar. Í kennslubókum er lögð áhersla á að efnahagslegar 

framfarir  hafi  fylgt  í  kjölfar  frelsis  þjóðarinnar.  Sjálfstæðið  á  þannig  að  vera  forsenda 

efnahagslegrar velsældar þjóðarinnar. 

Íslensk þjóðernishyggja var í raun búin til í sjálfstæðisbaráttunni og varð í framhaldi af 

því eitt öflugasta afl íslenskra stjórnmála. Sú hugmynd þróaðist snemma eftir að fullt sjálfstæði 

fékkst árið 1944 að sjálfstæðisbaráttan væri eilíf  og að ef Íslendingar stæðu ekki vörð um 

fullveldið þá gæti það glatast. Baráttunni fyrir sjálfstæði Íslendinga lauk því ekki árið 1944 

heldur myndaðist þá nýr núllpunktur, eilíf viðleitni til að viðhalda sjálfstæðinu. Þetta hefur alla 

tíð  síðan  mótað  orðræðu  íslenskra  stjórnmála  og  viðhorf  til  samvinnu  á  alþjóðavettvangi 

(Eiríkur Bergmann Einarsson 2009:91-92). 

Íslenska  þjóðernisstefnan  var  líka  verulega  frábrugðin  þeirri  stefnu  sem  þróaðist  í 

öðrum vestrænum ríkjum. Í stað þess að byggja á frelsi einstaklingsins eins og þekktist  þá 

lögðu  Íslendingar  mun  meiri  áherslu  á  fullveldi  þjóðarinnar.  Íslenska  ríkið  var  þannig 

grundvallað  á  sjálfstæði  og  sterkri  þjóðerniskennd  frekar  en  á  rétti  einstaklingsins.  Mikil 

togstreita  varð á  milli  þess  að vernda allt  það sem var  séríslenskt  og að virkja  alþjóðlega 

strauma og koma á framförum. Óttinn við að glata fullveldinu var gífurlegur og hefur litað 

stjórnmál landsins allar götur síðan  (Eiríkur Bergmann Einarsson 2009:93-94).  Íslendingar 

hafa  því  reynt  eftir  fremsta  megni  að  stíga  varfærnislega  til  jarðar  í  ákvarðanatöku  um 

alþjóðlega samvinnu, sérstaklega þegar ákveðið framsal fullveldisins virðist óumflýjanlegt.

Þarna er komin ein helsta skýringin á því afhverju Íslendingar hafa ekki fyrr en nú 

óskað  eftir  aðild  að  ESB  og  hvers  vegna  þeir  voru  tortryggnir  í  garð  þátttöku  í 

samrunaþróuninni. Íslendingar eru mataðir á mikilvægi þjóðerniskenndar, það er lögð áhersla á 

hana sögubókum grunnskólanna líkt og sjálfstæðisbaráttuna. Hræðslan við að glata fullveldinu 
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virðist hafa verið sterkari hjá Íslendingum heldur en ávinningurinn af ESB-aðild, öfugt við þær 

þjóðir Evrópu sem nú þegar hafa gengið inn í sambandið eða óskað eftir inngöngu. 

Hugmyndir  um  nauðsynlega  endurskilgreiningu  á  fullveldishugtakinu  hafa  því  í 

gegnum tíðina ekki náð vel til eyrna íslenskra stjórnvalda.

Baldur  Þórhallsson  telur  einnig  gott  að  hafa  í  huga  fyrrum  tengsl  Íslendinga  og 

Bandaríkjamanna  þegar skýra á tregðu Íslendinga til að sækja um ESB-aðild.  Þessi tengsl og 

vera  varnarliðsins  á  Íslandi  mótuðu  einnig  töluvert  orðræðu  í  íslenskum  stjórnmálum  og 

íslenska stjórnmálaelítan var vegna þessa ekki í miklum tenglsum við stjórnmálaelítur annarra 

Evrópulanda (Baldur Þórhallsson 2004:199). 

En  afstaða  íslenskra  stjórnvalda  til  ESB-aðildar  hefur  breyst  á  stuttum  tíma.  Þó 

flokkarnir á Alþingi séu ekki allir sammála um að hagsmunum Íslands sé best borgið innan 

sambandsins þá virðast þeir flestir vera sammála um að vert sé að kanna hvernig samningur 

Íslendinga við ESB myndi líta út. 

Í næsta kafla verður fjallað um það hvort einhverjar forsendubreytingar hafi átt sér stað 

og hvers vegna íslensk stjórnvöld eru núna viljugri en áður að ganga til samstarfs við ESB.

Nýtt Ísland 

Breyttar forsendur

Ýmsar breytingar hafa átt sér stað á Íslandi frá árinu 2008, bæði á sviði efnahags- og 

stjórnmála. Hér skall á fjármálakreppa og stjórnarslit urðu. Kosið var á ný og Samfylkingin 

hlaut hæsta hlutfall atkvæða og var því í góðri samningsstöðu gagnvart öðrum flokkum. Það 

hefur verið á stefnuskrá Samfylkingar  nánast  frá  stofnun flokksins  að Ísland gangi  í  ESB. 

Flokkurinn telur að hagsmunum Íslendinga sé best borgið með ESB-aðild og gerði það að 

úrslitaratriði í stjórnarmyndunarviðræðum, sem Vinstri græn sættust á. Á vormánuðum 2009 
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tók því við ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna, en Samfylkingin var við stjórnarslitin í 

ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. 

Ný ríkisstjórn með aðrar áherslur er því ein forsenda sem hefur breyst og skýrir að hluta 

til hvers vegna Íslendingar sækja nú um aðild að ESB. En það er ekki eina breytingin sem 

hefur átt sér stað. Til þess að fá skýra mynd af stöðu Íslands í dag og til að átta sig á þeim 

áhrifum sem Evrópusamvinnan  hefur  haft  á  fullveldi  Íslands,  þá  er  nauðsynlegt  að  skoða 

aðeins þær efnahagslegu breytingar sem hafa átt sér stað síðastliðið ár, 2008 – 2009.

Með þátttöku Íslands í efnahagssamstarfi Evrópu og með aðgangi að innri mörkuðum 

ESB í gegnum EES-samninginn breyttist efnahagslífið á Íslandi jafnt og þétt til hins betra og 

síðastliðinn áratug eða svo má segja að svokallað góðæri hafi ríkt á Íslandi. Bankarnir voru 

einkavæddir árið 2002 og í kjölfar þess stækkuðu þeir mjög hratt og umsvif þeirra jukust fyrst 

og fremst á erlendum vettvangi.  Þessi  mikli  vöxtur bankanna var auðveldari  en ella vegna 

aðildar Íslands að EES-samningnum. En í gegnum hann hafði Ísland skapað laga- og reglugerð 

um fjármálakerfið á grundvelli tilskipana ESB (Seðlabanki Íslands 2009).

Með gífurlegum umsvifum erlendis breyttu bankarnir eðli sínu og skipuðu sér í flokk 

með fjölþjóðlegum bönkum (Seðlabanki Íslands 2006). Þessi hraði vöxtur gerði það að verkum 

að íslenska bankakerfið varð eitt það stærsta í heimi í samanburði við verga landsframleiðslu 

og íslenskur þjóðarbúskapur varð með framgangi bankanna háður alþjóðlegu efnahagsástandi 

sem aldrei fyrr (Seðlabanki Íslands 2009). 

Hvorki stjórnendum bankanna né stjórnvöldum á Íslandi óraði fyrir því þegar best lét að 

innan nokkurra ára myndi útrás íslensku bankanna nánast valda gjaldþroti íslenska ríkisins. Sú 

framvinda hefur komið Íslandi í þá stöðu að verða háðari öðrum ríkjum og alþjóðastofnunum á 

borð við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, meira en nokkru sinni fyrr.

Pólitískt-  og  efnahagslegt  landslag  á  Íslandi  tók  því  ansi  miklum  og  snöggum 

stakkaskiptum á haustmánuðum árið 2008 þegar íslenska bankakerfið hrundi eins og spilaborg 

á nánast einni nóttu. Bankahrunið má rekja til lausafjárkreppu á erlendum fjármálamörkuðum 
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en til glöggvunar má benda á að hrun Kaupþings banka eitt og sér er talið vera þriðja stærsta 

gjaldþrot sögunnar (ruv.is 13. júlí 2009).

Ekki  bætti  úr  skák að bresk stjórnvöld beittu  hryðjuverkavarnarlöggjöf  til  að frysta 

eigur íslenskra banka í Bretlandi. Í fyrstu beittu þeir einnig löggjöfinni gegn íslenska ríkinu og 

öðrum íslenskum fyrirtækjum (Auðunn Arnórsson 2009:126). Þetta var meira en íslenska ríkið 

réði við þrátt fyrir mikinn vilja og viðleitni til björgunaraðgerða. Íslenska ríkið þurfti þar af 

leiðandi  að  leita  annarra  leiða  og  var  gripið  til  þess  ráðs  að  óska  eftir  aðstoð 

Alþjóðagjaldeyrissjóðins og leita til svokallaðra vinaþjóða eftir lánsfé. 

Að  leita  á  náðir  Alþjóðagjaldeyrissjóðsins  eru  svo  sannarlega  þung  spor  enda  eru 

skilmálar sjóðsins oft mjög strangir og það getur þótt niðurlægjandi fyrir sjálfstæð ríki að þurfa 

að fylgja þeim (mbl.is 10. október 2008). 

Samkomulag  íslenskra  stjórnvalda  við  Alþjóðagjaldeyrissjóðinn  var  ekki  aðeins 

mikilvægt vegna aðgengis að lánsfé heldur var það einnig nauðsynlegt til að byggja upp að 

nýju traust á alþjóðlegum mörkuðum. Samkomulag við sjóðinn gerir alþjóðasamfélaginu grein 

fyrir því að hér á landi sé og verði rekin trúverðug efnahagsstefna (Seðlabanki Íslands 2008). 

Með  samkomulagi  við  sjóðinn  má  í  raun  segja  að  Íslendingar  hafi  tímabundið  og 

tilneyddir framselt vald sitt  til  að stýra eigin efnhagsstefnu. Enda þurfa stjórnvöld að hlýða 

fyrirmælum  sjóðsins,  beygja  sig  undir  ströng  skilyrði  og  móta  efnahagsstefnuna  í  nánu 

samstarfi  við  hann.  Þetta  er  óhjákvæmilegur  fylgifiskur  þess  að  fá  lánafyrirgreiðslu  hjá 

sjóðnum og Ísland á ekki annarra kosta völ en að gangast undir skilyrðin. Ísland er því komið í 

töluvert aðra stöðu en það var í fyrir nokkrum árum þegar uppgangur var sem mestur. 

Hvort að mál hefðu þróast öðruvísi eða hvort það hefði breytt einhverju fyrir Ísland 

hefði það verið aðili að ESB verður ekki farið nákvæmlega í hér.  Það er þó nánast hægt að 

útiloka að Bretar hefðu beitt þeim aðgerðum gegn Íslandi sem raun bar vitni ef báðar þjóðir 

hefðu verið innan ESB. Viðbrögð Breta eru dæmigerð fyrir það hvernig ráðamenn stjórþjóða 

bregðast við ef þeim mislíkar eitthvað í fari smáþjóða. Tilhneigingin til að beita smærri þjóðir 

yfirgangi  er  mjög  rík.  Það  er  hins  vegar  ein  af  grundvallarreglum  ESB-samstarfsins  að 

33



deilumál aðildarríkjanna eru leyst með góðu, sama hver stærð ríkjanna er. Ef eitt aðildarríki 

sýnir öðru ríki augljósan yfirgang innan ESB þá er það litið mjög alvarlegum augum af öðrum 

aðildarríkjum (Auðunn Arnórsson 2009:126-27). Það má því sannarlega segja að Íslendingar 

hafi fengið því töluvert að finna fyrir því þegar á reyndi hvernig það er að vera smáþjóð í 

alþjóðasamfélaginu og hafa ekki sterkt bakland. 

Hér á eftir verður svo farið í það hver næstu skref Íslendinga gætu verið. Skoðað 

verður hvort  alþjóðasamfélagið sé að þvinga Ísland inn í ESB eða hvort ESB sé eina lausnin 

fyrir Íslendinga til að ná fótfestu í alþjóðasamfélaginu á ný.

Hvað er framundan?

Í  nýlegri  skýrslu  OECD  um  Ísland  kemur  fram  að  efnahagslegum  hagsmunum 

Íslendinga sé best borgið með upptöku Evru í kjölfar þess að ganga inn í Evrópusambandið. 

Samkvæmt skýrslunni er það eina raunhæfa lausnin til að koma á stöðugleika í efnahagslífinu 

(OECD Economic  Survey.  Ísland 2009:13).  Það  er  því  ljóst  að  það  er  ákveðin  pressa  frá 

alþjóðasamfélaginu á Íslendinga að ganga inn í sambandið. Eins og fram hefur komið þá hefur 

Ísland nú þegar sótt um aðild. En það er löng leið fyrir höndum og svo á eftir að koma  í ljós 

hvernig  aðildarsamningurinn  leggst  í  þjóðina  og  hvort  hann  verði  samþykktur  í 

þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Í  þessu  samhengi  lítum  við  aftur  á  kenningar  Peter  Katzenstein  um  smáríki  og 

þrengingar- og þvingunaráhrif yfirþjóðlegs samstarfs. Getur verið að íslensk stjórnvöld hafi 

jafnvel verið komin í þá stöðu að finnast þvingunaráhrif yfirþjóðlegs samstarfs Evrópuríkjanna 

of mikil til að geta verið á jaðrinum mikið lengur? Nú var aðildarumsókn að vísu send inn að 

frumkvæði Samfylkingarinnar sem er afar Evrópusinnaður flokkur. En kenningar Katsenzstein 

geta skýrt afstöðu Samfylkingarinnar til ESB-samstarfsins. Það virðist vera að Samfylkingin 

skynji meira heldur en aðrir flokkar þau þvingunar- og þrengingaráhrif sem ESB-samstarfið 
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hafi á Ísland meðan það stendur fyrir utan sambandið. Erfitt er að segja til um hvers vegna 

Samfylkingin hefur þessa sérstöðu og verður ekki reynt að greina það frekar í þessari ritgerð.

Þrátt fyrir að ýmsir fræðimenn hafi fundið vankanta á kenningum Katzenstein þá bendir 

Baldur Þórhallsson á það sem áður hefur komið fram hér að kenningin geti samt sem áður skýrt 

þá varfærni sem Íslendingar hafi sýnt í Evrópusamvinnunni fram að þessu. Íslendingar gengu 

eins  langt  og þeim mögulega fannst  þeir  geta  miðað við ríka þjóðernisvitund og landlæga 

hræðslu  við  að  tapa  fullveldinu.  Íslendingar  milduðu  því  þvingunaráhrifin  með  þátttöku  í 

Evrópusamstarfinu í gegnum EFTA, EES og Schengen (Baldur Þórhallsson 2004:189). 

Það er því óhætt skoða afstöðu íslenskra stjórnvalda til ESB-samstarfsins árið 2009 í 

ljósi kenninga Katsenzstein. Svo virðist sem íslensk stjórnvöld hafi að ákveðnu leyti gefið eftir 

vegna þrengingar- og þvingunaráhrifa í kjölfar mikilla erfiðleika og reyni að freista þess að 

draga úr þeim með því að ganga inn í ESB. Út frá kenningum Katzenstein má því ætla að þær 

miklu breytingar sem hafa átt sér stað á efnahags- og stjórnmálalegu landslagi Íslands frá árinu 

2008 séu mjög líklegar til að hafa ýtt undir vilja stjórnvalda til að ganga til samstarfs við ESB.  

Þróun ESB mun halda áfram hvort sem Íslendingar taki þátt í samstarfinu eða ekki og 

með þeirri  þróun þá  munu gamalgrónar  hugmyndir  um fullveldi  og sjálfsmynd þjóða taka 

gagngerum breytingum. Guðmundur Hálfdánarson bendir í þessu samhengi á að fullveldi og 

pólitísk vitund íslensku þjóðarinnar byggi í  raun ekki á íslenskum hefðum og hugmyndum 

heldur á alþjóðlegum reglum og pólitískum straumum. Eins og gert hefur verið grein fyrir þá 

voru yfirlýst markmið sjálfstæðisbaráttunnar að endurheimta réttindi Íslands sem sjálfstæðrar 

þjóðar.  Þrátt  fyrir  það  þá  sótti  baráttan  hugmyndir  sínar  og  kraft  í  þær  ríkis-  og 

lýðræðishugmyndir sem voru allsráðandi í heiminum á nítjándu og tuttugustu öld. Guðmundur 

er nokkuð viss um að ef hugmyndafræðin á bak við fullveldið breytist eitthvað í þá átt sem 

fræðimenn hafa spáð þá muni Íslendingar fylgja með á endanum. Þeir eru þó líklegir til að 

staldra  við  um  stund  áður  en  þeir  taka  þátt  af  fullum  krafti  (Guðmundur  Hálfdánarson 

2007:132).
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Staða fullveldis á Íslandi í dag

Ótti íslenskra stjórnvalda við að glata fullveldi landsins ætti ekki að vera jafn mikill og 

raun ber vitni. Það eru margir sem átta sig ekki á því að frá því að Ísland varð fullvalda hafa 

stjórnvöld stöðugt  verið að framselja hluta af  fullveldinu til  annarra.  Nánast  öll  ríki  heims 

beygja sig undir ýmis konar alþjóðasamninga og sáttmála sem takmarka  fullveldi þeirra með 

mismundandi  hætti.  Til  dæmis  má  nefna  að  með  því  að  undirrita  mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna þá hafa íslensk stjórnvöld skuldbundið sig til að verja ýmis mannréttindi 

sem  að  vísu  þykja  nánast  undantekningalaust  sjálfsögð  hér  á  landi.  Þessi  skuldbinding 

takmarkar samt sem áður rétt stjórnvalda til að setja bindandi lög um frelsi þegnanna. Það er á 

hreinu að íslensk stjórnvöld hafa hvað eftir annað, án þess að vera fús til að viðurkenna það, 

framselt  ýmsa mikilvægustu þætti  fullveldisins.  Til  að skýra það nánar  þá er  gott  að nota 

greiningar  Zygmunt Bauman um fullveldi og hvernig ríki uppfylla skilyrði um það. Hann 

hefur sagt að vald ríkisins hvíli á “þrífæti fullveldisins” 

Fyrsta stoð fullveldisins er; skylda ríkisins til að verja þegna sína gegn utanaðkomandi ógn 
frá öðrum ríkjum og gegn þeim sem ógna valdi ríkisins innan frá; önnur stoð fullveldisins 
er  efnahagslegt  sjálfstæði  ríkisins  –  þ.e.  efnahagur  fullvalda  ríkis  verður  að  vera  það 
öflugur að ríkið geti staðið á eigin fótum og tryggt borgurunum möguleika til að sjá sér og 
sínum farborða; og að síðustu hvílir vald ríkisins á menningarlegu fullveldi þess, en með 
því  á  hann  við  að  ríkið  verði  að  ráða  yfir  nægum menningarlegum auðlindum til  að 
viðhalda  innbyrðis  samkennd  þjóðarinnar  og  sérkennum  gagnvart  öðrum  þjóðum 
(Guðmundur Hálfdánarson 2007:126).

Íslendingar hafa átt erfitt með að uppfylla fyrstu stoð þrífótarins en með aðild að NATO 

þá hefur því verið fullnægt að mestu leyti. Íslendingar þurfa því að reiða sig á aðrar þjóðir til að 

geta varið sig gegn utanaðkomandi árásum. Samkvæmt þrífótargreiningu Bauman má því ætla 

að Ísland uppfylli ekki þau skilyrði sem þarf til að teljast fullvalda ríki. En Ísland er ekki eina 

ríkið sem glímir við þennan vanda því mörg smáríki hafa þurft að leita sér öflugra bandamanna 

til að tryggja öryggi sitt (Guðmundur Hálfdánarson 2007:126-127).
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Það má jafnvel segja að eftir að efnahagskreppan skall á og Íslendingar urðu að leita á 

náðir Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, þá uppfylli Ísland tæplega aðra stoð þrífótarins um fullveldi 

heldur. Þar sem Ísland er tímabundið háð skilyrðum sjóðsins varðandi efnahagsstefnu. 

Íslensk stjórnvöld ættu því ekki að vera rög við að taka þátt í yfirþjóðlegu starfi, líkt og 

ESB-samstarfinu, sem felur í sér framsal á fullveldi. Það er mikilvægt að Íslendingar átti sig á 

þeirri staðreynd að Ísland tekur nú þegar þátt í alþjóðasamfélaginu af fullum krafti og það hefur 

óhjákvæmilega haft áhrif á vissa þætti fullveldisins eins og hjá flestum ríkjum heims. Það á við 

hvort sem Íslendingar munu ganga inn í ESB eða ekki.
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Lokaorð

Áhrif Evrópusamvinnunnar á fullveldi Íslands hafa án nokkurs vafa verið töluverð allt 

frá því að Íslendingar tóku þátt í upphafi hennar, í Evrópsku efnahagssamstarfsnefndinni í París 

árið 1947. Ákveðnir þættir hafa þó alla tíð valdið tregðu hjá íslenskum stjórnvöldum gagnvart 

þátttöku í samrunaþróun Evrópu. Má þá einna helst nefna ríka þjóðerniskennd og landlæga 

hræðslu við að glata fullveldinu. Ég tel nokkuð ljóst að ef þessar breytur hefðu ekki verið til 

staðar  þá  hefði  þátttaka  Íslands  í  Evrópusamrunanum  þróast  öðruvísi  og  áhrif 

Evrópusamvinnunnar á fullveldið jafnvel verið ennþá meiri.

Þrátt  fyrir  þessa  tregðu  stjórnvalda  til  þátttöku  í  samrunanum  og  þá  staðreynd  að 

Íslendingar drógu sig í hlé frá Evrópusamvinnunni eftir að hafa gerst aðilar að OEEC, þá hafa 

þeir í seinni tíð ekki komist hjá því að taka þátt í samvinnunni, aðallega vegna efnahagslegra 

hagsmuna. Íslendingar hafa ekki geta flúið þá staðreynd frekar en aðrar þjóðir, að gífurlegar 

breytingar hafa átt sér stað í alþjóðasamfélaginu síðustu áratugi, sem hafa valdið því að ríki 

heims hafa stöðugt orðið háðari hvert öðru. Ný vandamál koma upp sem ríkin ráða ekki við að 

leysa sjálf og þau þarf því að leysa með öðrum leiðum á yfirþjóðlegum vettvangi. Við slíkar 

aðstæður sjá ríki hag sinn í því að framselja hluta af fullveldinu til yfirþjóðlegra stofnana sem 

geta tekið á vandamálum á annan hátt en ríkin geta gert ein og sér. Vegna framþróunar í tækni 

og vísindum sem bæði hefur auðveldað öll samskipti og flæði á milli heimshorna þá hafa ríki 

heims einnig orðið tengdari efnahagslega.

Ísland sem fullvalda ríki hefur í því samhengi séð hag sinn í því að framselja hluta af 

ákvörðunarvaldi  sínu  til  yfirþjóðlegra  stofnana  ESB  í  gegnum  EFTA,  EES  og  Schengen. 

Íslensk stjórnvöld gáfu þannig eftir í samrunaþróuninni vegna utanaðkomandi áhrifa og töldu 

nauðsynlegt  að  taka  þátt  í  að  byggja  upp  fríverslunarsvæði  í  Evrópu.  Sú  fórn,  að  fela 

yfirþjóðlegum  stofnunum  ESB  hluta  af  ákvörðunarvaldi  sínu  í  vissum  málum,  var  talin 

nauðsynleg fyrir íslenskt efnahagslíf. 
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Þrátt fyrir að hafa svo sannarlega framselt hluta af fullveldinu þá hafa íslensk stjórnvöld 

í gegnum tíðina verið mjög treg til að viðurkenna það. Sú afneitun kemur að vissu leyti fram í 

álitsgerð um EES-samninginn þar sem tekið er fram að það vald sem alþjóðastofnunum væri 

ætlað með samningnum væri frekar afmarkað og á takmörkuðu sviði, sem er að vissu leyti rétt 

en hann hefur þó haft töluvert mikil áhrif, sérstaklega á dóms- og framkvæmdavald.

Það er því staðreynd að íslensk stjórnvöld hafa framselt hluta af fullveldi Íslands til 

yfirþjóðlegra stofnana ESB. Það hafa þau gert án þess að Ísland sé aðili að ESB og hafa því 

lítið sem ekkert að segja um stefnumótun og ákvarðanatöku í þeim málum sem falla undir 

EES-samninginn, en taka samt sem áður upp alla löggjöf sem varða málefni samningsins. Þrátt 

fyrir  að  full  ESB-aðild  krefjist  breytinga  á  stjórnarskrá  íslenska  lýðveldisins  en  að  EES-

samingurinn og Schengen samstarfið hafi  ekki  kallað á  slíkar  breytingar þá tel  ég framsal 

fullveldis sé jafn mikið og jafnvel meira án ESB-aðildar. Það er kannski ekki raunin í lagalegri 

túlkun  á  stjórnarskrárákvæðum en  samkvæmt  skilgreiningu  á  fullveldishugtakinu,  þar  sem 

segir að fullvalda ríki hafi rétt  til að stjórna sínum innri málum án afskipta nokkurra annarra, 

þá er nokkuð ljóst að þátttaka í innri markaði ESB í gegnum EES-samninginn gengur gegn 

fullveldishugmyndinni,  jafnvel  þrátt  fyrir  endurskilgreiningar  á  henni.  EES-ríkin  framselja 

þannig hluta af fullveldi sínu til ESB en fá ekki sama rétt og aðildarríki ESB til að stjórna hvað 

gerist í framhaldinu. 

Eftir átakaár á sviði efnahags- og stjórnmála þá sóttu Íslendingar formlega um aðild að 

ESB í júlí árið 2009. Þrátt fyrir að það hafi verið gert að frumkvæði hins Evrópusinnaða flokks, 

Samfylkingarinnar, í ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna þá virðist vera sem ákveðin 

stefnubreyting hafi orðið hjá flestum flokkum. Þó þeir séu ekki allir sammála um að Íslandi sé 

best borgið innan ESB þá eru þeir flestir sammála um að vert sé að líta á þann samning sem 

gæti komið út úr aðildarviðræðum við sambandið. Ég tel að stefnubreytingu flokkanna megi 

rekja til  þeirra erfiðleika sem yfir hafa dunið; efnahagskreppu, bankahruns, yfirgangs Breta 

með beitingu hryðjuverkavarnarlaga og síðast en ekki síst aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, 

sem íslensk stjórnvöld leituðu til vegna erfiðleika í efnahagsmálum. Með því að leita á náðir 
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sjóðsins þá hafa stjórnvöld skuldbundið sig til beygja sig undir skilyrði sjóðsins og að móta 

efnahagsstefnu sína í samráði við hann. Íslendingar hafa því tímabundið tapað rétti sínum til að 

ráða eigin efnahagsstefnu. Með því hefur að vissu leyti verið ráðist á ákveðna stoð fullveldisins 

og Íslendingar eru meira en nokkru sinni fyrr upp á önnur ríki komin, hvað varðar aðstoð út úr 

erfiðleikum.

Ég er þeirrar skoðunar að kenningar  Peter Katzenstein  eigi við í þessu samhengi, að 

Ísland sem smáríki ætti nú að sjá hag sinn í því að taka að fullu þátt í Evrópusamrunanum en 

ekki standa á jaðrinum eins og það hefur gert með aðild að EFTA, EES og Schengen. Það ætti 

samkvæmt kenningu Katzenstein að minnka þvingunar- og þrengingaráhrif hins yfirþjóðlega 

samstarfs og auðvelda Íslendingum að koma böndum á áhrif stærri ríkja. Nú er því bara að bíða 

og sjá hvað kemur út úr aðildarviðræðum Íslendinga við ESB og hvort samningurinn verði 

samþykktur af Alþingi og í þjóðaratkvæðagreiðslu.

Eftir að hafa reynt að greina áhrif Evrópusamvinnunnar á fullveldi Íslands fyrr og síðar 

þá hef ég komist að þeirri niðurstöðu að staða Íslands í dag er erfið, en Ísland er að sjálfsögðu 

ennþá fullvalda ríki þrátt fyrir að standa illa efnahagslega og þurfa að á reiða sig á aðstoð 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og annarra ríkja. Staðreyndin er hins vegar sú að þrátt fyrir tilvist 

ákveðinna breyta; ríkrar þjóðerniskenndar og landlægrar hræðslu við að tapa fullveldinu þá 

hafa íslensk stjórnvöld sífellt verið að framselja fullveldi Íslands til yfirþjóðlegra stofnana. Það 

er  jafnframt  mjög  eðlileg  þróun  miðað  við  þær  miklu  breytingar  sem hafa  átt  sér  stað  í 

alþjóðasamfélaginu og í ljósi endurskilgreiningar á fullveldishugtakinu í átt að hugmyndum um 

takmarkað eða deilanlegt fullveldi.
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