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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um Evrópuvæðingu Möltu og Íslands. Markmið hennar er að 

skoða hvaða lærdóm Ísland getur dregið af sögu Maltverja og samskiptum þeirra 

við Evrópusambandið bæði fyrir og eftir inngöngu landsins í sambandið. 

Sértaklega er fjallað um samningaferli Möltu og stöðu landsins eftir að það gekk í 

Evrópusambandið árið 2004. Notast er við smáríkjakenningar til þess að greina 

stöðu smáríkja í alþjóðasamskiptum og sýna möguleika þeirra til þess að hafa 

áhrif á sín málefni. Farið verður yfir það hvaða tilslakanir Maltverjar náðu í gegn í 

samningaferli sínu og hvernig þeir fóru að því. Því næst verður farið yfir 

samningaferli Íslands og Evrópusambandsins eins og það stendur í dag. Þá verður 

þeirri spurningu svarað hvað Ísland getur lært af samningaferli Möltu við 

Evrópusambandið. Niðurstöðurnar eru þær að Ísland getur dregið þann lærdóm af 

sögu Möltu að nýta stöðu sína sem smáríki sér til framdráttar í samningaferlinu 

við Evrópusambandið, hafa mikil samskipti við innlenda hagsmunahópa og 

bindast bandalögum við stærri ríki innan sambandsins. Smáríki verða að 

forgangsraða málum sínum innan Evrópusambandsins, vinna með öðrum ríkjum í 

bandalögum og vera sýnilega til þess að geta haft áhrif á þau mál sem snerta þau.   
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Abstract 

This thesis covers the Europeanization of Malta and Iceland. The goal is to 

uncover what Iceland can learn from Malta„s history and interaction with the 

European Union. Special emphasis is on Malta„s negotiation process and its 

position after entering the union. Theories of Small States are used to analyze the 

position of small states in international relations and show what possibilities they 

have to influence their issues at a supra-national level. It is examined what 

concessions Malta managed to secure during the negotiation process and how they 

did that. Then the question of what Iceland can learn from Malta‟s negotiation 

process with the European Union is answered. The conclusion is that Iceland can 

learn from how Malta; used its position as a small state to its advantage during the 

negotiation process with the European Union; communicated and worked with 

domestic interest groups; and allied with larger states already in the European 

Union. Small states have to prioritize their issues within the European Union, 

work with other member states through alliances and make themselves known to 

be able to affect issues concerning them. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er unnin sem 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi í 

Alþjóðsamskiptum við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands vorið 2011. Hún var 

unnin undir leiðsögn Magnúsar Árna Magnússonar, dósents í stjórnmálafræði við 

Háskólann á Bifröst. Honum vil ég þakka samvinnuna, góða leiðsögn og 

hvatningu á meðan á vinnslu þessarar ritgerðar stóð.  

Hugmyndin af þessu verkefni kviknaði hjá mér um það leyti sem Ísland 

ákvað að sækja um aðild að Evrópusambandinu. Eftir því sem lengra leið á námið 

mitt og því meira sem ég lærði um stofnanir Evrópusambandsins varð ég forvitin 

að vita hver staða Íslands væri gangvart þessari stofnun og hvernig myndi ganga 

að semja um sérhagsmuni landsins. Í því samhengi fannst mér tilvalið að skoða 

minnsta núverandi aðildarríki sambandsins; Möltu og hvernig þeim tókst til á 

sínum tíma að semja við Evrópusambandið. Einnig fannst mér spennandi að skoða 

hver staða smáríkja væri innan sambandsins.  

Ég vil þakka fjölskyldu og vinum fyrir þann mikla stuðning sem þau veittu 

mér á meðan á skrifum stóð. Sérstaklega vil ég þakka móður minni, Eiríksínu Kr. 

Ásgrímsdóttir, fyrir yfirlestur á ritgerðinni og mikla hvatningu. Faðir minn, Jónas 

Jónasson, á einnig þakkir skyldar fyrir að hafa ætíð mikla trú á mér og fyrir allan 

þann stuðning sem hann hefur veitt mér á minni skólagöngu. Einnig vil ég þakka 

unnusta mínum, Gísla Má Gíslasyni, fyrir að sýna mér endalausa þolinmæði á 

þessu tímabili og fyrir að vera ætíð tilbúinn að hlusta á hugmyndir mínar um 

efnistök ritgerðarinnar. Þakkir fá einnig embættismenn í samninganefnd Íslands 

sem veittu mér viðtöl og bentu mér á heimildir. 

Ritgerðina vil ég að lokum tileinka íslensku þjóðinni og umræðunni um 

Evrópusambandsaðild. Von mín er sú að þessi ritgerð geti varpað ljósi á stöðu 

smáríkja gagnvart Evrópusambandinu.  
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð verður leitast við að varpa ljósi á hugsanlega stöðu Íslands innan 

Evrópusambandsins ef til þess kæmi að íslensk stjórnvöld og íslenska þjóðin tæki 

þá ákvörðun að ganga í sambandið. Einnig verður leitast við að svara hver staða 

Íslands er gagnvart Evrópusambandinu í núverandi samningaferli. Litið verður til 

Möltu  og skoðað sérstaklega hvað Ísland getur lært af þeirra sögu. Ísland hefur 

ákveðna og jafnvel flókna sérstöðu sem eitt af fámennustu smáríkjum í Evrópu. 

Til þess að skilgreina stærð ríkja innan Evrópu hefur oft verið notast við 

íbúafjölda Hollands (um 16 milljónir) sem efrimörk á smáríki og samkvæmt þeim 

mörkum eru flest evrópsk ríki smá. Örríki hafa hins vegar verið skilgreind sem 

ríki með minni en 100.000 íbúa eða með minna en milljón. Samkvæmt þessu 

flokkast bæði Ísland og Malta sem smáríki og jafnvel örríki.
1
 Þar sem Malta hefur 

nú gengið í Evrópusambandið verður skoðað sérstaklega hvaða lærdóm Ísland 

getur dregið af smáríkinu Möltu og þeirra ferli við aðildina að Evrópusambandinu, 

bæði samningaferli og núverandi stöðu. Einnig verður rýnt í stöðu Möltu innan 

sambandsins og greint frá kenningum og útskýringum fræðimanna sem varpað 

hafa ljósi á stöðu Möltu innan Evrópusambandsins eftir inngöngu. Ítarlega verður 

gerð grein fyrir kenningum fræðimanna um smáríki og stöðu þeirra í 

alþjóðakerfinu. Evrópuvæðing Íslands og Möltu verður síðan greind út frá þessum 

kenningum sem lagðar verða fram.  

Andstæðingar aðildar Íslands að Evrópusambandinu hafa oft bent á smæð 

landsins andstöðu sinni til stuðnings og í ljósi þess er nauðsynlegt að rýna 

vandlega í það hvernig öðru smáríki hefur vegnað innan sambandsins. Farið 

verður yfir þær leiðir sem Malta hefur notað til að yfirvinna vandamál sem komið 

hafa upp, vegna fámennis, í samskiptum sínum við Evrópusambandið. Rýnt 

verður vandlega í þær leiðir sem Malta nýtti sér til þess að ná fram góðum 

aðildarsamningi við Evrópusambandið og einnig aðferðir landsins til áhrifa eftir 

inngöngu í sambandið.  

                                                 
1
 Neumann, Iver B. og Gstöhl, Sieglinde. (2006). Bls. 6. 
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Það er staðreynd að ef Ísland gengur í Evrópusambandið munu ákvarðanir 

í sumum málum færast til Brussel en íslenskir ráðamenn taka samt þátt í þeim 

ákvörðunum. Með EES-samningnum var fullveldi Íslands takmarkað en það má 

færa rök fyrir því að það fullveldisafsal hafi verið nauðsynlegt til þess að viðhalda 

sjálfstæði landsins. Það er vegna þess að með EES-samningnum jókst aðgangur 

Íslendinga að evrópskum mörkuðum og glæddi þannig íslenskt efnahagslíf. Ef 

efnahagslífið er ekki stöðugt þá er fullveldi landsins lítils virði.
2
 Nú á tímum er 

talað um innra og ytra fullveldi ríkja. Innra fullveldi felur í sér að ríki geta ráðið 

sjálf málefnum sem einungis varða þau innan þeirra landamæra. Ytra fullveldi 

þýðir að ríkið getur tekið þátt í samstarfi við önnur ríki í alþjóðsamfélaginu til 

dæmis á vettvangi alþjóðastofnana.
3
 Fullveldis hugtakið hefur tekið breytingum í 

alþjóðasamfélaginu eftir því sem ríki heims hafa aukið samstarf sitt á ýmsum 

sviðum og þar með orðið háðari hvort öðru. Samstarf margra ríkja hefur breyst og 

aukist á grundvelli sameiginlegra stofnana í því skyni að finna lausnir á málefnum 

sem snerta þau öll. Ríki geta ekki tekið einhliða ákvarðanir um málefni sem snerta 

nágrannaríki eins og til dæmis í umhverfismálum.
4
 Alþjóðasamstarf er 

nauðsynlegt í yfirþjóðlegum málum eins og öryggismálum, loftslagsmálum og 

mannréttindamálum.
5
  

Alexander Wendt segir, í bók sinni Social Theory of International 

Politics
6
, að nú á tímum gangi yfir tímabil í alþjóðasamskiptum þar sem hefð er 

fyrir því að ríki vinni saman án ofbeldis. Hann vill nefna þetta tímabil eftir riti 

heimspekingsins Kants um eilífan frið
7
.
8
 Hann segir jafnframt að vinskapur ríki á 

milli ríkjanna þar sem þau vænta þess af hvort öðru að þau fari eftir tveimur 

reglum í samskiptum sínum: Fyrri reglan er að ósætti sé útkljáð án stríðsátaka og 

hótana um stríð. Seinni reglan er sú að vinaríkin muni berjast sem liðsheild ef 

öryggi ríkis er ógnað af þriðja aðila.
9
 Hvert og eitt ríki getur ekki tekið sjálfstæðar 

ákvarðanir í málefnum sem varða einnig umhverfi og rétt annarra ríkja. Ísland er 

                                                 
2
 Guðmundur Hálfdanarson. (2007). Bls. 131.  

3
 Eiríkur Bergmann. (2009a). Bls. 123.  

4
 Eiríkur Bergmann. (2009b) bls. 219.  

5
 Guðmundur  Hálfdanarson. (2007). Bls. 132. 

6
 Wendt, Alexander. (1999). Social Theory of International Politics.Cambridge: Cambridge 

University Press.  
7
 Verk Immanuel Kant sem Alexander Wendt vísar hér í heitir á ensku Perpetual Peace: A 

Philosophical Sketch og kom fyrst út árið 1795. 
8
 Wendt, Alexander. (1999). Bls. 297. 

9
 Wendt, Alexander. (1999). Bls. 298-299.  
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þar ekki undanskilið. Hægt er að færa rök fyrir því að íslenska ríkisstjórnin sé að 

fylgja alþjóðlegu fordæmi með því að sækja um að aðild að Evrópusambandinu. 

Ástæðan er sú að nú er ætlast til þess af sjálfstæðum vestrænum þjóðum að þær 

vinni saman að málefnum og Ísland getur ekki verið eftirbátur í því samstarfi. 

Aukið samstarf þjóða í yfirþjóðlegum stofnunum, eins og Evrópusambandinu, er 

staðreynd sem íslenska ríkið verður að horfast í augu við. 

Í ritgerðinni verður gerð grein fyrir ýmsum kenningum er varða smáríki í 

alþjóðasamskiptum og eru þær dregnar fram til þess að greina Evrópuvæðingu 

Möltu og Íslands. Einnig verður staða smáríkja innan Evrópu skoðuð og 

sérstaklega gerð grein fyrir Evrópuvæðingu Möltu og Íslands frá sjálfstæði þeirra. 

Saga Möltu verður skoðuð vegna ákveðinna líkinda við Ísland. Malta gekk í 

Evrópusambandið árið 2004 og þjónar því vel tilgangi til samanburðar við 

samningaferlið sem hefur farið af stað á milli Íslands og sambandsins. 

Fyrirliggjandi gögn um samningaferli Möltu verður skoðað í þessu samhengi og 

athugað hvort, og þá hvernig, íslensk stjórnvöld geta nýtt sér þá sögu 

aðildarsamnings maltneskra stjórnvalda við Evrópusambandið. Varpað verður 

ljósi á hvernig samningaferli þeirra að sambandinu var háttað og hvernig þeim 

gengur að hafa áhrif á málefni innan sambandsins þar sem smæð skapar landinu 

sérstöðu. Malta var valin vegna þess að landið er líkt Íslandi að mörgu leyti. Bæði 

löndin eru örríki og eyríki og bæði staðsett á þann hátt að hægt er að segja þau 

landfræðilega á mörkum álfunnar. Einnig eru löndin bæði ung lýðveldi og fyrrum 

nýlenduþjóðir. Þar sem stutt er síðan Malta gekk í Evrópusambandið ætti 

rannsóknin að standa á traustum grunni þar sem hægt er að heimfæra marga þætti 

að íslenskum stjórnmálum og veruleika nú árið 2011. Rannsóknin er mikilvæg 

vegna þess líklegt má telja að niðurstöður hennar geti víkkað sjónarhorn á 

umræðuna um inngöngu í Evrópusambandið og hugsanlega stöðu Íslands verði af 

inngöngu.  

Í kafla 2 verður fjallað um Evrópusamrunakenningar, stofnanir 

Evrópusambandsins, hegðun smáríkja í alþjóðsamskiptum og smáríkjakenningar. 

Í kafla 3 er síðan fjallað um Evrópuvæðingu Möltu, skoðanir landsmanna um 

aðild að Evrópusambandinu, samningaferli landsins við Evrópusambandið og 

stöðu Möltu eftir inngöngu í sambandið. Í kafla 4 er fjallað um Evrópuvæðingu 

Íslands, umræðurnar um Evrópusamruna sem hafa átt sér stað meðal íslensku 
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þjóðarinnar og hvað það er sem hefur áhrif á skoðanir landsmanna. Einnig verður 

rætt um hvaða skref Ísland hefur tekið í auknum samskiptum sínum við Evrópu 

eins og EES-samninginn og aðildina að Schengen. Loks eru ástæðurnar fyrir því 

af hverju Ísland ákvað að sækja um aðild að Evrópusambandinu greindar og 

aðildarferlið er skoðað. Í kafla 5 er Evrópuvæðing Möltu og Íslands borin saman. 

Þar á eftir eru smáríkjakenningarnar nýttar til þess að greina Evrópuvæðingu 

ríkjanna. Í kafla 6 eru niðurstöðurnar kunngjörðar og rannsóknarspurningum 

tveimur er svarað. 

1.1  Fræðileg samantekt 

 Eftir heimstyrjöldina síðari hófst Evrópusamruninn og með honum komu fram 

samrunakenningar: sambandsríkjahyggja (e. federalism), virknihyggja (e. 

functionalism), ný-virknihyggja (e. neo- functionalism) og samskiptahyggja 

(transactionalism).
10

 Samrunakenningar þróast samhliða því að samruninn verður 

víðtækari og umfangsmeiri. Kenningunum er ætlað að flokka og varpa nánara 

ljósi á hvernig ríki starfa saman í átt að sameiginlegum markmiðum þannig að sátt 

náist um sem flest mál. Seinna í ritgerðinni verða fyrirliggjandi skrif um 

valdakerfi Evrópusambandsins greind og einnig um stöðu smáríkja innan þess. 

Þær kenningar sem nefndar verða til þess að útskýra Evrópusamrunann eftir 

heimstyrjöldina síðari eru ný-virknihyggja (e. neo functionalism), milliríkjahyggja 

(e. intergovernmentalism)
11

 og einnig andsvars kenning Andrew Moravcsik um 

frjálslynda milliríkjahyggju (e. liberal intergovernmetalism.).
12

 

1.2 Smáríki  

Til þess að varpa ljósi á stöðu smærri ríkja í alþjóðasamvinnu og sérstaklega á 

sviði Evrópusambandsins verða fræðileg skrif um smáríki dregin fram síðar í 

ritgerðinni. Skoðaðar verða skilgreiningar Maurice East á því hver séu helstu 

einkenni utanríkisstefnu smáríkja.
13

 Lagt verður mat á hvernig Ísland og Malta 

standa í alþjóðakerfinu samkvæmt skilgreiningu Robert Keohane.
14

 Einnig verður 

vakin athygli á skilgreiningum á hegðun smáríkja samkvæmt eftirfarandi 

                                                 
10

 Eilstrup-Sangiovanni, Metta. (2006). Bls. 18. 
11

 Nugent, Neill. (2010). Bls. 430.  
12

 Eiríkur Bergmann. (2009a). Bls. 39, Nugent, Neill. (2010). Bls. 433. 
13

 East, Maurice A. (1973).  
14

 Keohane, Robert O. (2006).  
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fræðimönnum; David Vital
15

, Peter Katzenstein
16

, Marshall Singer
17

 og Robert 

Rothstein
18

. Til þess að varpa ljósi á það hvernig aðstæður smáríkja eru innan 

Evrópusambandsins og hvaða leiðir þau nota til áhrifa verður gerð grein fyrir 

rannsókn Diana Panke. Í rannsókn sinni greinir hún stöðu smáríkja innan 

sambandsins og hvernig þau ráða fram úr því óhagræði sem þau verða fyrir vegna 

stærðar sinnar.
19

  

Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, hefur 

meðal annarra rannsakað stöðu smáríkja innan Evrópusambandsins og gerð verður 

grein fyrir niðurstöðum hans og þær notaðar til að greina og varpa nánara ljósi á 

núverandi stöðu Möltu og hugsanlega stöðu Íslands verði af inngöngu í 

sambandið. Smáríki þurfa að nota aðrar leiðir en stærri ríki til þess að koma 

málefnum sínum á framfæri innan Evrópusambandsins. Baldur segir að muninn á 

hegðun stórra og smærri ríkja megi rekja til þess að smáríki búa við smærri 

stjórnsýslu. Vegna þessa þá finna smáríkin sig knúin til þess að forgangsraða þeim 

málum þau vilja vinna sérstaklega að.
20

 Stjórnsýsla þeirra hefur ekki nægilega 

marga starfsmenn, sérþekking er takmörkuð á ýmsum sviðum og þar af leiðandi 

geta þau ekki fylgt öllum málum eftir innan sambandsins eins og kostur er fyrir 

stærri og fjölmennari ríki. Þau sérhæfa sig því frekar í þeim málum sem eru 

mikilvægust fyrir þau á hverjum tíma og reyna að ná sínum málefnum fram með 

þeim hætti sem kalla má sérhæfingu. Smá eða fámenn stjórnsýsla hefur einnig 

sína kosti þar sem boðleiðir eru stuttar og auðveldara er að taka ákvarðanir.
21

 

Roderick Pace, prófessor við Háskólann á Möltu, hefur einnig rannsakað stöðu 

smáríkja og þá sérstaklega stöðu Möltu innan sambandsins bæði fyrir og eftir 

inngöngu.
22

 Hann rekur stöðu landsins þar sem hann notar smæð landsins sem 

útgangspunkt. Hann leggur áherslu á margar þær leiðir sem Malta hefur notað og 

bendir jafnframt á hvernig þeim hefur tekist að aðlaga stjórnsýslu sína eftir 

inngöngu að starfsháttum sambandsins. Hann bendir á að smáríki þurfi að beita 

                                                 
15

 Hey, J. A. K. (2003). Bls. 4.  
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 
18

 Rothstein, Robert L. (1968).  
19

 Panke, Diana. (2010)..  
20

 Baldur Þórhallsson. (2006a). Bls. 218. 
21

 Ibid. 
22

 Sjá t.d. Micro Security in the Global System. EU-Malta Relation. (2001)., Malta’s EU 

Membership: Chapter 1 Concluded, Chapter 2 Just Started (2004). og Malta and EU Membership: 

Overcoming ‘Vulnerabilities’, Strengthening ‘Resiliencce’ (2006).  
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öðrum aðferðum og ekki síst sýna ákveðna þrautseigju við að styrkja veikleika 

sína hvað varðar fámenni og smæð.
23

 Einnig hefur Magnús Árni Magnússon, 

dósent í stjórnmálafræði við Háskólann á Bifröst, rannsakað ítarlega 

Evrópusamrunann á Íslandi og á Möltu á árunum 1989-2009 og borið saman 

mismunandi leiðir sem þessi lönd hafa kosið að fara í honum.
24

  

1.2.1 Hagsmunagæsla smáríkja innan Evrópusambandsins 

Andstöðu Íslendinga við aðild að Evrópusambandinu hefur lengi mátt rekja til 

þess að andstæðingar telja aðild að sambandinu slæma eða óhagkvæma fyrir 

sjávarútveginn.
25

 Sjávarútvegur er stór atvinnugrein á Íslandi og því eðlilegt að 

Evrópustefna landsins skuli grundvallast að stórum hluta á því að tryggja öryggi 

þessa atvinnuvegar. Þeir sem bera hag sjávarútvegsins fyrir brjósti eru á móti aðild 

að Evrópusambandinu vegna þess að þeir telja að hún hafi slæm áhrif.
26

 Þetta er í 

samræmi við kenningar Christine Ingebritsen, sem segir að það séu leiðandi 

atvinnuvegir í hverju landi sem hafi áhrif á það hversu mikið ríkið tekur þátt í 

Evrópusamrunanum.
27

 Sjávarútvegurinn er því gott dæmi um það hér á landi, 

vegna þess að umræðan um sérstöðu íslensks sjávarútvegs, og óttinn við að missa 

yfirráð yfir honum hefur staðið í vegi fyrir því að Ísland hefur ekki fyrr óskað eftir 

aðild að Evrópusambandinu. Það er vegna þess að hagsmunaaðilar í sjávarútvegi 

hafa haft mikil áhrif á stjórnvöld við stefnumótun þeirra í Evrópumálum. Þetta 

kemur fram í rannsókn Baldurs Þórhallssonar og Hjalta Þórs Vignissonar sem birt 

var í grein þeirra Life is first and foremost saltfish.
28

 Samkvæmt Ingebritsen er 

Ísland það norræna ríki sem sýnt hefur hvað mesta andstöðu og efasemdir við 

Evrópusamrunann.
29

 Í þessu samhengi verður skoðað hvernig Maltverjum hefur 

gengið að standa vörð um sín aðal áherslumál innan Evrópusambandsins og 

hvernig þeim gekk að semja um tilslakanir í mikilvægum málaflokkum í 

samningaviðræðum sínum við sambandið. Í stefnuræðu sinni eftir kosningar til 

Alþingis vorið 2009 sagði Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra að: 

 

                                                 
23

 Roderick Pace. (2006).  
24

 Magnús Árni Magnússon. (2011).  
25

 Baldur Þórhallsson og Hjalti Þór Vignisson. (2004a). Bls. 96.  
26

 Baldur Þórhallsson. (2007). Bls. 102.  
27

 Christine Ingebritsen. (1998). Bls. 33. 
28

 Baldur Þórhallsson og Hjalti Þór Vignisson. (2004a). Bls. 96-97. 
29

 Christine Ingebritsen. (1998). Bls. 126.  
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Hvorki ég né aðrir hér á Alþingi geta sagt til um hver verði niðurstaða samningaviðræðna 

við Evrópusambandið um sjávarútveg en ég fullyrði að samningsstaða Íslands er sterk. 

Hún er meðal annars sterk vegna þeirrar framsýni og þess hugrekkis sem íslenska þjóðin 

sýndi þegar landhelgin var færð út í áföngum í 200 sjómílur. Mín framtíðarsýn er að 

Ísland verði leiðandi í mótun og stjórn sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins og leiðandi 

í sjávarútvegi í Evrópu. Ég hef fulla trú á að það takist.
30

 

  

Það er því greinilegt að Jóhanna trúir því að Ísland standi vel að vígi gagnvart 

Evrópusambandinu þegar samið verður um tilslakanir á fiskveiðistefnu 

sambandsins. Það verður því skoðað hvernig gengur að semja um sjávarútvegsmál 

fyrir hönd Íslands og hvort orð Jóhönnu hafi samhljóm við raunverulega 

samningsstöðu landsins gagnvart Evrópusambandinu.  

Margar smáríkjakenningar benda á að smáríki nýti sér oft vettvang 

fjölþjóðasamtaka til þess að hafa áhrif á hin ýmsu málefni er þau varða.
31

 Á 

vettvangi fjölþjóðasamtakanna hafa þau oft meiri áhrif en ef öll ríkin ættu 

einungis í tvíhliða samskiptum sín á milli. Þegar tvíhliða samningar eiga sér stað á 

milli ríkja eru það stærri ríkin sem oft hafa vinninginn vegna sterkrar stöðu 

sinnar.
32

 Þessi staðreynd ætti að hafa hvetjandi áhrif á evrópsk smáríki til aukinnar 

þátttöku í Evrópusamstarfi, vegna þess að innan sambandsins standa þau betur að 

vígi gagnvart stærri ríkjum innan Evrópu og einnig þeim ríkjum sem standa utan 

hennar.
33

 Skoðað verður hvernig og hvort Malta hefur nýtt sér þessar leiðir og 

hvort slíkar leiðir séu raunhæfur möguleiki fyrir Ísland.   

Talsvert hefur verið ritað um bæði inngönguferli Möltu í sambandið og 

það ferli á sér ákveðna hliðstæðu við það ferli sem nú er í farvegi hér á Íslandi árið 

2011 tæpu ári eftir að samningaviðræður Íslendinga hófust formlega við 

Evrópusambandið. Íbúar Möltu greiddu atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslu um 

inngöngu landsins í Evrópusambandið þann 8. mars 2003 og varð niðurstaðan sú 

að 53,6% sögðu já og 46,4% sögðu nei.
34

 Kosningarnar voru umdeildar vegna 

þess hversu litlu munaði. En engu að síður varð Malta formlega aðili að 

Evrópusambandinu í Kaupmannahöfn vorið 2004. Sé litið á sögu Möltu fyrir 

inngöngu má sjá talsverðar hliðstæður við umræðuna á Íslandi í undanfara 

samningaferlis og á meðan á því stendur. Fyrst ber að nefna talsverða andstöðu 

við inngöngu og síðan hvernig stjórnmálaflokkar landanna eru á öndverðu meiði 

                                                 
30

 Forsætisráðuneytið. (2009). 
31

 Sjá t.d. Hey, J.A.K. (2003). Bls. 5.. og Auðunn Arnórsson. (2009). Bls. 102. 
32

 Auðunn Arnórsson. (2009). Bls. 102. 
33

 Ibid. 
34

 Pace, Roderick. (2004). Bls. 114-115. 
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um þessi mál. Fræðimenn hafa rannsakað stöðu Möltu sem nú er minnsta 

aðildarríkið innan sambandsins, með rúmlega 400.0000 íbúar
35

 og hvernig þeim 

hefur tekist að koma málefnum sínum á framfæri. Farið verður yfir þau helstu 

vandamál sem Maltverjar hafa þurft að horfast í augu við og hvernig þeim hefur 

tekist að leysa þau. Smáríkjakenningar verða heimfærðar á sögu Möltu og skoðað 

hvernig þeim hefur tekist að nýta smæð sína sér til framdráttar og sýnt fram á 

hvort og hvernig Ísland getur nýtt sér þessa sögu.  

1.3 Rannsóknarspurningar  

Þær spurningar sem þessari ritgerð er ætlað að finna svör við eru eftirfarandi: 

 

 Hvaða lærdóm getur Ísland dregið af samningaferli Möltu við 

Evrópusambandið? 

 

 Hver yrðu hugsanlega áhrif/staða Íslands innan Evrópusambandsins 

með reynslu Möltu og annarra smáríkja til hliðsjónar? 

 

1.4 Af hverju Malta og Ísland? 

Ísland og Malta eru að mörgu leyti líkar þjóðir sem gefur færi á að bera þessi lönd 

saman. Malta er valin vegna þess að saga hennar hefur ákveðið forspárgildi um 

það hver staða Íslands getur orðið eftir aðild að Evrópusambandinu. Hægt er að 

sjá muninn á þessum tveim eyríkjum í töflu 1 sem er hér að neðan. Síðar í 

ritgerðinni verður farið dýpra í þessi einkenni og þau útskýrð. Miklar líkur eru 

taldar á því að Ísland lendi í svipuðum aðstæðum ef, eða þegar, það gengur í 

Evrópusambandið og Malta hefur gengið í gegnum. Því er mikilvægt að skoða 

sögu landsins og aðstæður þess sem smáríkis innan Evrópusambandsins. Þar sem 

Ísland stendur í samningaviðræðum við Evrópusambandið eins og er þá getur saga 

Möltu nýst vel til þess að spá fyrir um samningsstöðu landsins gagnvart 

sambandinu.  

 

 

                                                 
35

 Malta (2011). 



17 

 

Tafla 1. Hvað er líkt og ólíkt með Möltu og Íslandi
36

 

 

  

                                                 
36

 Magnús Árni Magnússon. (2011). Bls. 28. (þýðing höfundar). 

Hvað er líkt? Hvað er ólíkt?

Lág íbúatala Þróun hagkerfis

Andstaða við aðild að Evrópusambandinu Efnahagsleg uppbygging og atvinnugeirar

Eyjur á mörkum Evrópu Landfræðilegir möguleikar

Undir erlendri stjórn fram á 20. öld Veðurfar og náttúruauðlindir

Sérstæð tungumál Þéttleiki byggðar og landfræðileg stærð

Hýstu herstöðvar stórvelda Aðild að evrópskum stofnunum

Varnarsamstarf

Flokkakerfi

Kristin trú (kaþólsk-mótmælenda)
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2 Fræðileg umfjöllun 

Þar sem þessi ritgerð fjallar um tengsl tveggja smáríkja við Evrópu og samskipti 

þeirra við Evrópusambandið þá er nauðsynlegt að gera stuttlega grein fyrir helstu 

kenningum í Evrópu- og Smáríkjafræðum. Helst verður gert grein fyrir 

fræðilegum skrifum og kenningum þar sem fjallað er um Evrópusamrunann 

undanfarna áratugi, og allt frá stofnun sambandsins. Saga Evrópuvæðingar og 

kenningar tengdar henni, sem komið hafa fram eftir heimsstyrjöldina síðari, leitast 

oftast við að varpa ljósi á hvers vegna lönd innan álfunnar telja að hag sínum sé 

betur borgið innan Evrópusambandsins. Þær skýringar og kenningar taka mið af 

stærð landanna og efnahag þeirra. Evrópusambandið er í stöðugri þróun og 

breytist eftir því hvernig samskiptum ríkjanna innann þess er háttað og einnig 

tekur sambandið mið af innri og ytri breytingum, svo sem fjölgun ríkja og 

efnahagsástandi einstakra þjóða. Stjórnsýsla Evrópusambandsins hefur þurft að 

breytast í takt við fjölgun aðildarríkja og breyttu landslagi í alþjóðastjórnmálum.
37

 

Farið verður yfir þessar breytingar og þær skoðaðar með þarfir og aðstæður 

smáríkja til hliðsjónar.  

Margar ástæður geta legið baki því að land ákveður að ganga í 

Evrópusambandið og eru þær ólíkar eftir löndum og taka mið af efnahagslegum 

aðstæðum, íbúafjölda og stjórnsýslu landanna. Í þessu samhengi er nærtækt að 

benda á að staða smáríkja er allt önnur í alþjóðakerfinu en þeirra stóru og þau hafa 

þar að leiðandi aðrar ástæður fyrir því að ganga í Evrópusambandið. Smáríki sjá 

sambandið sem vettvang þar sem þau geta haft aukin áhrif á málefni sem þau 

varða og setið við sama borð og önnur lýðræðisríki í álfunni þegar taka á 

sameiginlegar ákvarðanir. Evrópusambandið getur einnig þjónað þeim tilgangi að 

vera skjól fyrir smáríki, því eins og útskýrt verður hér að neðan hafa þau 

tilhneigingu til þess að skýla sér bakvið stærri ríki í ýmsum ólíkum málum á 

alþjóðavettvangi, og færa þannig ákvarðanir sínar í hvað mörg málefni varðar yfir 

til stjórnsýslu sambandsins. Aðild að Evrópusambandinu býður smáríkjum upp á 

                                                 
37

 Nugent, Neill. (2010). Bls. 53. 
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stærri markað og þjóðhagslegan stöðugleika, sem eykur einnig viðnám þeirra við 

utanaðkomandi áföllum. Einnig nýtist aðild þeim sem stökkpallur út í hagkerfi 

heimsins. Pólitískur kostnaður við Evrópusamruna smærri ríkja er lítill og aðild að 

Evrópusambandinu setur ekki séreinkenni smáríkjanna í hættu vegna þess að 

sambandið er byggt upp á sömu pólitísku og efnahagslegu gildum og aðildarríki 

þeirra aðhyllast.
38

  

Evrópusambandið er margþætt og yfirgripsmikil stofnun þar sem einstöku 

sambandi aðildarríkjanna er viðhaldið og ólíkt því sem tíðkast á vettvangi annarra 

alþjóðastofnanna.
39

 Neill Nugent segir að Evrópusambandið sé einstakt frá 

mörgum hliðum séð og segir það vera einu alþjóðastofnunina sem fellur undir þá 

skýringu að vera sui generis.
40

 Hann tekur dæmi máli sínu til stuðnings: 

„...hvernig það felur í sér bæði yfirþjóðlegt og milliríkjaleg einkenni innan 

stjórnsýslu sinnar, og einnig hvernig það felur í sér sameinilega ábyrgð á 

stefnumálum á milli mismunandi stiga stjórnvaldsins og ólíkra landa.“
41

 (þýðing 

höfundar) Í þessari ritgerð verður það helst skoðað hvaða áhrif það hefur á smáríki 

að verða aðili að Evrópusambandinu og hvernig þeim tekst að semja við það. 

Stærð ríkja virðist hafa áhrif á það hvernig þau nálgast samstarf sitt við önnur ríki 

í álfunni í gegnum Evrópusambandið.
42

 Sýnt verður fram á það með 

margvíslegum kenningum og dæmum hér a neðan.  

2.1 Evrópusamrunakenningar  

Kenningar um samruna hafa í gegnum tíðina útskýrt hvernig lönd innan Evrópu 

hafa sameinast undir fána Evrópusambandsins og hverjar séu helstu ástæðurnar 

fyrir því af hverju þau velja að fara þessa leið. Samvinna aðildarríkja innan 

Evrópusambandsins hefur tekið breytingum frá stofnun bandalagsins og hefur 

lagað sig að breyttum áherslum í alþjóðakerfinu og samskiptum milli ríkja. Hér 

verða skoðaðar og greindar helstu kenningar sem varpa ljósi á samruna 

Evrópuríkja. Þessar kenningar hafa þróast og breyst allt frá því að löndin sex: 

Belgía, Frakkland, Vestur-Þýskaland, Ítalía, Lúxemborg og Holland, skrifuðu 

                                                 
38

 Pace, Roderick. (2006). Bls. 37. 
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 Nugent, Neill. (2010). Bls. 420. 
40

 Ibid.  
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 Nugent, Neill. (2010). Bls. 420.  
42
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111. 
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undir sáttmálann um stofnun Kola- og stálbandalags Evrópu í apríl 1951.
43

 Þróun 

Evrópusamrunans hefur verið hröð síðan þá og samruninn er enn í stöðugri þróun 

hvað varðar stækkun og virkni.  

Samruni og samskipti landa eftir heimstyrjöldina síðari breyttu 

alþjóðakerfinu og hafði það í för með sér að ríkin unnu saman að því markmiði að 

koma í veg fyrir aðra heimsstyrjöld. Sagan hafði sýnt að mikil hætta fylgdi því ef 

ríki heimsins ynnu ekki saman að málefnum heldur einungis að sérhagsmunum 

sínum. Ýmsir fræðimenn hafa komið fram með þær hugmyndir að þörf sé á 

samþættingu milli landa heimsins (e. international intergration) til þess að útrýma 

stjórnleysi og stríðátökum ríkja á milli. Klassískar samrunakenningar (e. pre-

theories) komu fram á millistríðsárunum og einnig fljótlega eftir seinni 

heimstyrjöldina; sambandsríkjahyggja (e. federalism), virknihyggja (e. 

functionalism) og framkvæmdarhyggja (e. transactionalism).
44

 Kenningar þessar 

eru ólíkar og hafa ólík sjónarhorn á samvinnu og mismunandi snertifleti hvað 

varðar stjórnmál og efnahagsmál. Þær eiga það hins vegar allar sameiginlegt að 

samstarf og samruni milli þjóða er meginefni þeirra.  

Þeir stjórnmálamenn sem aðhylltust sambandsríkjahyggju vildu flytja 

fullveldi ríkja til miðlægrar yfirstjórnar. Markmiðið þeirra var að mynda 

heimsstjórn sem myndi minnka líkur á stríði með því að fella úr gildi tilvist 

fullvalda ríki. Virknihyggjusinnar komu fram með hugmyndir þess efnis að 

stigvaxandi efnahagsleg samvinna ríkja væri líkleg til þess að viðhalda friði milli 

ríkja heims. Með því að auka efnahagslega velferð hvers lands fyrir sig þá væri 

hægt að útrýma þeim efnahagslegu þáttum sem líklegir eru til þess að valda 

átökum á milli ríkja. Framkvæmdahyggja býður hins vegar upp á félagslega 

grundaða sýn á samruna landa. Takmark þeirrar kenningar er að útrýma milliríkja 

deilum með því að koma á fót öryggis samfélögum (e. security communities) og á 

grundvelli þeirra áttu ríkin að finna fyrir sameiginlegu trausti og skilningi sem átti 

að koma í veg fyrir að ríkin færu í stríð.
45

  

Eftir því sem á samrunann leið fóru fræðimenn að leitast við að þróa 

heildarkenningu (e. grand theory) sem gæti útskýrt Evrópusamrunann á 

heilsteyptan hátt. Þar reyndu þeir að skýra út hvað hafði gerst og hvaða hvatar og 
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ástæður höfðu legið að baki þessari þróun. Heildarkenning verður til þegar 

nægilegur tími hefur liðið og Evrópusamruni er orðinn að sögulegri staðreynd. 

Þær kenningar sem voru ríkjandi á fyrstu árum Evrópusamrunans eru ný-

virknihyggja (e. neo-functionalism) og milliríkjahyggja (e. 

intergovernmetalism).
46

  

Ný-virknihyggja byggir á hugmyndinni um víxlverkun (e. spillover) bæði 

efnahagslega og stjórnmálalega. Efnahagsleg víxlverkun felur það í sér að samruni 

á einu sviði leiðir af sér og þrýstir á um frekari samruna á öðrum sviðum. 

Stjórnmáleg víxlverkun felur það í sér að völd í ýmsum efnum færast til 

yfirþjóðlegrar stofnana og þá kemur fram þrýstingur þess efnis að ríkin fái völd 

innan stofnana til þess að ráða þeim málefnum sem varða íbúa þeirra. Aukinn 

samruni átti því samkvæmt kenningunni að leiða af sér meiri samruna.
47

  

Milliríkjahyggja á rætur sínar að rekja til raunsæishyggju (e. realism) sem 

er ein af megin kenningum sem notaðar eru til þess að útskýra hegðun ríkja í 

alþjóðasamskiptum. Hún byggir á því að þjóðríkin séu helstu leikendur í 

alþjóðamálum og að samskipti ríkja fari að mestu leyti fram á milli ríkisstjórna. 

Ólíkt ný-virknihyggju þá er samskiptum ríkja innan yfirþjóðlegra stofnana ekki 

gert hátt undir höfði hjá raunsæismönnum. Það er engu að síður viðurkennt innan 

milliríkjahyggju að hægt sé að hafa áhrif á hin ýmsu málefni með samvinnu innan 

alþjóðlegra stofnana en því er hins vegar hafnað að hægt sé að taka mikilvægar 

ákvarðanir þar. Það er vegna þess að þeir halda því fram að ríki muni alltaf verja 

sína hagsmuni og leitast við að taka ákvarðanir út frá þeim.
48

  

Með kenningum ný-virknihyggju og milliríkjahyggju er ekki nægilega vel 

hægt að útskýra Evrópusamrunann til fulls. Sem andsvar við þeim setti 

fræðimaðurinn Andrew Moravcsik fram kenningu sem hann kallaði frjálslynda 

milliríkjahyggju (e. liberal intergovernmetalism).
49

 Moravcsikk setti fram þrjú 

megin einkenni á frjálslynda milliríkjahyggju en þau eru: í fyrsta lagi er það sú 

fullyrðing að ríkin hagi sér skynsamlega, á þann hátt að þau taki ákvarðanir sem 

þau telja að muni henta þeim best og hjálpa þeim við að ná sínum takmörkum. Í 

öðru lagi þá eiga ríkin að forgangsraða hegðun sinni vegna þess að hegðun ríkja 
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getur verið mótuð af þrýstingi heima fyrir og sá þrýstingur getur haft áhrif á 

hegðun ríkja. Ríki reyna að verja sína hagsmuni og halda stöðu sinni á 

alþjóðavettvangi. Í þriðja lagi er það milliríkjahyggju túlkunin en hún leggur 

áherslu á hlutverk þjóðríkjanna og samningatækni þeirra sín á milli.
50

 Frjálslynd 

milliríkjahyggja er vel til þess fallin að útskýra þá stofnanalegu samrunaþróun 

sem hefur orðið innan Evrópusambandsins frá stofnun þess.
51

 Ástæður Möltu og 

Íslands fyrir því að sækja um aðild að Evrópusambandinu voru ólíkar að mörgu 

leyti þó löndin séu bæði smáríki. Þar af leiðandi hefur það öðruvísi áhrif á íbúana 

að ganga í sambandið og rökin með og á móti aðild eru ekki þau sömu, hins vegar 

geta löndin lært margt af sögu hvors annars. Áhugavert er að skoða hvaða ástæður 

það voru sem lágu að baki þeirri ákvörðun ríkjanna að sækja um aðild að 

Evrópusambandinu og hvað þau töldu sig græða á því.  

 Christine Ingebritsen kom fram með þá kenningu í bók sinni The Nordic 

States and the European Unity
52

 frá árinu 1998 að tregðu Norðurlandanna til 

Evrópusamstarfs megi rekja til þess að megin atvinnuvegir landanna hafi þar 

áhrif.
53

 Það sem hún skilgreinir sem leiðandi atvinnugreinar í hverju landi eru þær 

sem leggja mest auð í þjóðarbúið. Á Norðurlöndunum kemur vilji leiðandi 

atvinnugreinanna skýrt fram í gegnum flokkakerfið, hagsmunafélög og félagsleg 

samtök.
54

 

 Sieglinde Gstöhl, sem hefur rannsakað Evrópusamruna hikandi þjóða, 

setur fram í bók sinni Reluctant Europeans, Norway, Sweden and Switzerland in 

the Process of Integration
55

 kenningarlegan ramma um Evrópusamrunann þar sem 

hún gerir ráð fyrir „pólitískri fyrirstöðu“ (e. political impediments), „pólitískum 

hindrunum“ (e. political constrains) eða því sem hún kallar „væntanlega fyrirstöðu 

fyrir samruna sem afleiðing af þjóðernishyggju“.
56

 Hún rannsakaði 

Evrópusamrunann í Noregi, Svíþjóð og Sviss og komst að þeirri niðurstöðu að þó 

að efnahagslegir hvatar væru miklir fyrir því að ganga lengra í Evrópusamstarfinu 
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og verða aðili að yfirþjóðlegri stofnun þá væru þessi lönd treg til þess vegna 

hugmynda heima fyrir um fullveldi landsins. Þó að þrýstihópar í efnahagslífinu 

væru hlynntir frekari samruna þá þurfti pólitísk fyrirstaða að vera minni. Ef 

efnahagshvatinn er minni og pólitísk fyrirstaða meiri, þá er að mati Gstöhl, 

varðveisla fullveldisins talin ennþá mikilvægari.
57

  

2.2 Stofnanir Evrópusambandsins 

Vert er að kynna fimm helstu stofnanir Evrópusambandsins þar sem aðildarlöndin 

vinna að sameiginlegum málefnum. Þá er betur hægt að leggja mat á það síðar 

hver sé besti vettvangurinn fyrir smáríki til þess að hafa áhrif á sín málefni. 

Stofnanirnar eru: framkvæmdarstjórnin (e. the Commission), ráðherraráðið (e. the 

Council of Ministers), leiðtogaráðið (e. the European Council), Evrópuþingið (e. 

the European Parliment) og Evrópudómstóllinn (e. the Court of Justice of the 

European Union).
58

 Framkvæmdarstjórnin er hjartað í stofnanakerfi 

Evrópusambandsins og kemur að allri ákvarðanatöku sambandsins. 

Framkvæmdarstjórarnir eru 27, einn fyrir hvert ríki, og sér hver þeirra um 

sérstakan málaflokk. Hvert land tilnefnir sinn framkvæmdarstjóra og er það gert á 

fimm ára fresti. Hverjum framkvæmdarstjóra ber að vinna að hagsmunum 

Evrópusambandsins en ekki að sérhagsmunum síns lands.
59

 Ráðherraráðið er 

vettvangur þar sem ráðherrar hverrar ríkisstjórnar hittast í hverjum málaflokki 

fyrir sig og ræða málin. Á þessum vettvangi vinnur hver ráðherra að málum síns 

lands og kemur á framfæri skoðunum sínum. Ráðherraráðið deilir að hluta til 

löggjafarvaldinu með framkvæmdarstjórninni. Aðildarlöndin skiptast á að fara 

með forsæti í ráðherraráðinu til 6 mánaða í senn. Það land sem er í forsæti hverju 

sinni stýrir fundum ráðsins.
60

 Leiðtogaráðið er valdamesta stofnun 

Evrópusambandsins og þar hittast æðstu valdamenn hvers ríkis og ræða saman 

mál sem ekki hefur náðst sátt um á öðrum vígstöðum sambandsins. Það hefur ekki 

löggjafarvald en það sinnir stóru hlutverki í því að þróa sambandið og þá stefnu 

sem samstarfið á að taka hverju sinni. Kosinn er forseti leiðtogaráðsins á tveggja 

og hálfs árs fresti og stjórnar hann fundunum og sér um að málum ráðsins sé fylgt 
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eftir á öðrum stöðum innan sambandsins. Hann gerir einnig grein fyrir fundum 

ráðsins gagnvart Evrópuþinginu.
61

 Á Evrópuþinginu sitja fulltrúar sem kosnir eru 

í beinum kosningum í hverju landi fyrir sig af íbúum ríkjanna. Þingið hefur þrjú 

megin verkefni: fer með hluta af löggjafarvaldinu, fjallar um fjárhagsáætlun 

sambandsins, og hefur eftirlit með framkvæmdastjórunum. Evrópuþingmenn eru 

samtals 754 og þar af sitja fyrir hönd Möltu, Eistlands og Lúxemborgar 6 

þingmenn fyrir hvert land en það eru fámennustu ríkin innan Evrópusambandsins 

og þar af leiðandi með fæsta fulltrúa á þinginu. Hins vegar sitja 99 þingmenn fyrir 

hönd Þýskalands og 73 breskir þingmenn. Þingmennirnir skipta sér í pólitískar 

fylkingar og því taka þingmenn hvers lands ekki endilega sameiginlega afstöðu til 

hinna ýmsu málefna.
62

 Evrópudómstólinn skipa 27 dómarar, einn frá hverju 

aðildarríki. Á vettvangi dómstólsins er leyst úr vafamálum sem við koma löggjöf 

sambandsins. Einnig tekur dómstóllinn á því ef aðildarríki uppfylla ekki löggjöf 

og fara ekki eftir henni.
63

 

2.3 Stækkunin til austurs 2004 

Með falli Berlínarmúrsins 9. nóvember 1989 breyttist stjórnmálalegt landslag 

Evrópu mikið. Löndin sem höfðu verið austan megin við múrinn voru ekki lengur 

eins einangruð frá öðrum löndum álfunnar.
64

 Þessi snögglegu lok kalda stríðsins 

urðu til þess að hin nýju sjálfstæðu ríki í Mið- og Austur Evrópu sóttust eftir því 

að verða aðilar að Evrópusambandinu. Þessi lönd voru; Eistland, Lettland, 

Litháen, Pólland, Tékkland, Slóvakía, Ungverjaland, Slóvenía, Malta og Kýpur.
65

 

Öll þessi lönd voru verr stödd efnahagslega en fátækustu ríkin sem voru aðilar að 

Evrópusambandinu og einnig voru þau ný lýðræðisríki. Það var því margt ólíkt 

með þessum ríkjum hvað varðar stjórn og stjórnsýslu. Þessi ríki höfðu verið 

einangruð frá öðrum Evrópuríkjum og nú var komið tækifæri til þess að sameina 

álfuna á ný menningarlega, efnahagslega og stjórnmálalega. Löndin tíu leituðu 

skjóls hjá Evrópusambandinu og sóttust eftir aðild vegna þess að þau vildu 

sameinast öðrum evrópskum ríkjum, tilheyra álfunni á ný eftir áralanga einangrun 

og vera viðurkennd sem evrópsk ríki á nýjan leik. Löndin sóttust einnig eftir 
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efnahagslegum stuðningi, aðgangi að sameiginlegum markaði og tæknilegum 

stuðningi.
66

  

Evrópusambandslöndin höfðu tækifæri til þess að aðstoða nágrannalönd 

sín og það var líka að vissu leyti á þeirra ábyrgð að hjálpa þeim að þróast 

efnahagslega og þeim í hag síðar meir. Því ef stækkunin gengi vel þá styrkti það 

bæði innviði sambandsins sem og álfuna sjálfa. Þannig gátu þau komið á 

stöðugleika og öryggi innan álfunnar og stuðlað að aukinni samrunaþróun innan 

Evrópu.
67

 

Þar sem þetta stækkunarferli tók ekki enda fyrr en árið 2004 með inngöngu 

ríkjanna tíu,
68

 var það hið lengsta í sögu sambandsins, Ástæðan fyrir því að það 

tók svo langan tíma var að Evrópusambandið setti ströng skilyrði fyrir inngöngu 

landanna. Það var gert í þeim tilgangi að innganga þeirra gengi sem best fyrir sig 

þegar til hennar kæmi. Þessi einstaka nálgun Evrópusambandsins gagnvart nýju 

löndunum tíu var tilkomin vegna þess að löndin fimmtán sem voru aðilar að 

sambandinu vildu hafa skýrar línur um afleiðingar þess að hleypa nýju löndunum 

inn. Því var nauðsynlegt að tiltaka um leið allt það sem mögulega gat orðið 

sambandinu til trafala með inngöngu þeirra. Sambandsríkin höfðu áhyggjur af því 

hvernig stofnanir sambandsins þyldu aukið álag sem fylgdi inngöngu nýrra ríkja. 

Þeim var einnig í mun að verja stjórnmálalega, efnahagslega og öryggislega 

hagsmuni þeirra ríkja sem fyrir voru í sambandinu. Í hnotskurn má segja að 

stefnumörkun Evrópusambandsins í þessu stækkunarferli hafi átt að tryggja að 

stjórnmálalegur, efnahagslegur og félagslegur kostnaður við aðlögun hvers lands 

yrði að miklu leyti greiddur á meðan á aðlögunarferlinu stæði, tilgangurinn var að 

lágmarka kostnað og byrði þess að stækka sambandið í 25 lönd.
69

  

Vegna þess hversu langan tíma þessi stækkunarlota tók þá fór að votta 

fyrir „stækkunarþreytu“ í Evrópusambandinu. Farið var í það að undirbúa 

Evrópusambandið til þess að taka móti fleiri aðildar ríkjum og var það gert með 

gerð Nice sáttmálans.
70

 Almenningur í sambandslöndunum var löngu búinn að 

missa áhugann á stækkuninni þrátt fyrir mikla spennu í upphafi. Írland var þó eina 
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ríkið sem hafnaði Nice sáttmálanum í þjóðaratkvæðagreiðslu og það sýndi fram á 

að nokkur andstaða væri við stækkunina.
71

 Vegna synjunar Íra á Nice 

sáttmálanum var hann settur á bið og önnur þjóðaratkvæðagreiðsla haldin í Írlandi 

í október 2002, þar sem sáttmálinn var samþykktur. Nice sáttmálinn tók síðan 

gildi í febrúar árið 2003.
72

 Sum löndin sem voru fyrir í sambandinu eins og 

Frakkland voru óörugg varðandi þróun valdajafnvægis innan sambandsins. Sem 

dæmi þá lýsti Chirac, þáverandi Frakklandsforseti, yfir ónægju sinni yfir því að 

löndin í Mið- og Austur-Evrópu styddu frekar sjónarmið Bandaríkjanna í 

Íraksstríðinu en að fylgja fordæmi Frakklands. Þetta sýndi greinilega reiði og 

óöryggi Chirac yfir því að völd og áhrif Frakklands færu minnkandi innan 

Evrópusambandsins.
73

 Þetta aðildarferli var lærdómsríkt fyrir þau ríki sem höfðu 

verið aðilar að sambandinu í lengri tíma þar sem þau þurftu að aðlagast verulegri 

og umfangsmikilli stækkun. Í þessu ferli reyndi á samvinnu allra ríkjanna til þess 

að finna framtíðarlausn fyrir Evrópusambandið og þau þurftu að finna jafnvægi í 

milliríkjasamstarfi sínu svo það nýttist öllum ríkjum á sem bestan hátt.
74

 

Nauðsynlegt var að undirbúa Evrópusambandið undir þessa umfangsmiklu 

stækkun, því það voru mikil viðbrigði þegar aðildarlöndin urðu allt í einu 25 

talsins í stað 15. Undirbúningurinn fólst meðal annars í því að 

stofnanauppbygging og ákvarðanatökukerfi sambandsins var aðlagað þannig að 

það yrði skilvirkara þegar löndin tíu bættust við. Þetta var gert með Nice 

sáttmálanum sem rætt var um hér að ofan. Helstu breytingarnar fólu í sér að 

atkvæðavægi aðildarríkjanna í ráðherraráðinu breyttist, hlutfall fulltrúa á 

Evrópuþinginu breyttist einnig og skipan framkvæmdarstjóra tók breytingum. 

Vegna þess að erfiðara yrði að taka ákvarðanir einróma þegar löndin voru orðin 

25 þá var gripið til þess ráðs að leyfa ákvarðanatöku með vegnum meirihluta
75

 í 

fleiri málaflokkum en áður hafði verið gert til þess að gera ákvarðanaferlið 

skilvirkara.
76

 Stækkunin hafði því áhrif á regluverk sambandsins hvað varðar 

ákvarðanatöku. Evrópusambandið er í stöðugri þróun og það þarf sífellt að laga 
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sig að breyttum aðstæðum og Nice sáttmálinn var stórt skref í þá átt að undirbúa 

komu hinna tíu nýju ríkja úr austri. Með aukinni samvinnu landanna innan 

Evrópusambandsins koma fram ný tækifæri sem kunna að nýtast löndunum vel og 

láta þau standa sterkar saman gagnvart öðrum löndum á alþjóðavettvangi. Einnig 

getur komið upp ágreiningur vegna ólíkrar stöðu ríkjanna, stjórnsýslu, sögu og 

efnahagsstöðu. Þetta eru vandamál sem ber að læra af og leysa þau til þess að 

leyfa Evrópu að þróast á sameinaðri braut en ekki láta þau liðast í sundur vegna 

ágreinings. 

2.4 Dýpkun og víkkun Evrópusambandsins 

Sú staðreynd að ríki sjái sér hag í því að gefa frá sér hluta af fullveldi sínu til þess 

að taka þátt í samstarfi með öðrum þjóðum hefur verið rannsakað af 

fræðimönnum. Stækkun Evrópusambandsins er stór hluti af fræðilegum skrifum 

um Evrópusamrunann. Fræðimenn gera greinarmun á dýpkun og víkkun 

sambandsins. Með dýpkun sambandsins er átt við það þegar ríkin auka samvinnu 

sín á milli og fjölga reglugerðum sem eru ákveðnar á yfirþjóðlegu stigi. Einróma 

vald hvers ríkis fyrir sig minnkar í einstökum málaflokkum og flyst til 

sambandsins sem hefur yfirþjóðlegt vald. Með víkkun sambandsins er hins vegar 

átt við þegar ríkjunum er fjölgað og þau tileinka sér reglur og samvinnuna sem á 

sér stað innan sambandsins. Bæði víkkun og dýpkun í þessum skilningi hefur áhrif 

á það að auka samrunaþróun Evrópusambandsins.
77

 Með stækkuninni til austurs 

var Evrópusambandið bæði dýpkað og víkkað vegna þess að löndin sem komu ný 

inn í sambandið voru með aðild að auka samstarf sitt við önnur Evrópulönd og 

afsala sér fullveldi í ýmsum málefnum. Víkkun átti sér einnig stað því að 

ríkjunum fjölgaði til muna. 

2.5 Smáríki – skilgreining  

Fræðimenn greinir á um hvernig skuli skilgreina smáríki, þeir hafa ýmist notast 

við íbúafjölda landanna, flatarmál landsins, hvernig aðrar þjóðir líta á þær og völd 

þeirra á alþjóðavettvangi svo eitthvað sé nefnt. Flestum fræðimönnum ber þó 

saman um að Ísland og Malta séu bæði smáríki og jafnvel örríki vegna fárra íbúa 

og stærðar landanna. Þó eru Ísland og Malta einnig ólík að mörgu leyti eins og 
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hvernig landfræðileg lega landanna hefur mismunandi áhrif á þau. Hér verður 

stuðst við smáríkjakenningar til þess að skoða hvernig Ísland og Malta falla að 

þessum kenningum og reynt verður að útskýra hegðun þeirra í 

Evrópusamrunanum með þeim.  

Hegðun smáríkja í alþjóðlegu samhengi hefur verið skoðuð og er 

fræðimaðurinn Maurice East einn þeirra sem það hefur gert. Hann setur fram 

skilgreiningu á hegðun smáríkja og utanríkisstefnu þeirra í grein sinni Size and 

Foreign Policy Behaviour: A test of Two Models.
78

 Hann segir að hægt sé að 

skilgreina smáríki út frá því að þau uppfylli eitt eða fleiri af eftirfarandi 

skilyrðum: að þau hafi lítið landsvæði, fáa íbúa, lága þjóðarframleiðslu og lítinn 

hernaðarstyrk.
79

 Að þessu gefnu þá dregur hann fram helstu einkenni 

utanríkisstefnu smáríkja sem eru lítil almenn þátttaka í heimsmálum, mikil 

þátttaka í alþjóðlegum stofnunum, mikill stuðningur við alþjóðalög, þau sneiða 

hjá því að nota herafla, forðast að hegða sér eða setja stefnur sem eru í óþökk við 

stærri ríkin í alþjóðakerfinu og hafa áhuga á þrengri málefnagrunn hvað varðar 

utanríkisstefnu en stærri ríkin. Einnig eru smáríki líklegri til þess að taka fyrirfram 

ákveðnar og staðlaðar ákvarðanir í alþjóðlegum málefnum.
80

 Þessi 

hegðunarmunstur sem East dregur fram eru lýsandi fyrir ríki sem hafa takmörkuð 

völd og eru háð ákvörðunum sem stærri ríki taka. Af þessum sökum leita smáríkin 

sér skjóls innan alþjóðastofnana þar sem þau geta haft áhrif á ákvarðanir sem 

koma þeim við.
81

 Einnig koma alþjóðalög og viðmið í veg fyrir ofríki stóru 

ríkjanna og regluverk alþjóðastofnana gerir þeim erfiðara fyrir að taka einhliða 

ákvarðanir án þess að ráðfæra sig við þau smærri.
82

 

Robert Keohane hafnar því að flokka eigi ríki eftir hinum hefðbundnu 

skilgreiningum á stærð eins og íbúafjölda og stærð í grein sinni Lilliputians‘ 

Dilemmas: Small States in International Politics.
83

 Hann heldur því fram að frekar 

eigi að skilgreina þau eftir því hvaða stöðu þau gegna í alþjóðakerfinu. Hann 
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leggur til fjórar mismunandi mælikvarða á stöðu ríkja. Fyrst eru það ríki sem hafa 

mikil áhrif á kerfið (e. system determining), og það eru lönd sem myndu kallast 

heimsveldi eða tvö lönd sem ráða heiminum í tvípólakerfi. Í öðru lagi eru það ríki 

sem hafa áhrif á kerfið (e. system influencing) en þau geta ekki ráðið yfir kerfinu 

upp á eigin spýtur. Þau geta aftur á móti haft áhrif á kerfið með einhliða eða 

marghliða aðgerðum. Í þriðja lagi eru það ríki sem geta alls ekki búist við því að 

hafa áhrif á kerfið með sínum eigin aðgerðum en þau geta aftur á móti haft mikil 

áhrif ef þau vinna í litlum hópum með öðrum ríkjum, mynda bandalög eða á 

vettvangi alþjóðastofnana (e. system affecting). Í fjórða lagi eru það ríki sem eru 

áhrifalaus og eru ófær um að hafa áhrif á málefni sem þau varða nema í 

alþjóðastofnunum sem eru það stórar að erfitt er fyrir þau að koma sínum 

sjónarmiðum á framfæri (e. system ineffectual).
84

 Samkvæmt Keohane þá er 

utanríkisstefna smáríkja sem flokkast í hóp áhrifalausu ríkjanna aðlögun að 

raunveruleikanum sem þau standa frammi fyrir í alþjóðakerfinu en ekki 

endurskipulagning á honum.
85

 Roderick Pace, sem hefur fjallað ítarlega um 

málefni Möltu og Evrópusambandsins, heldur því fram að þessi skilgreining 

Keohane sé vel til þess fallin að meta þátttöku Möltu í alþjóðasamskiptum og 

einnig nálgun landsins að sambandinu.
86

 Pace segir einnig að aðild Möltu að 

Evrópusambandinu geti breytt stöðu landsins frá því að vera áhrifalaus, 

samkvæmt Keohane (e. system ineffectual), í það að vera ríki sem tilheyrir hópi 

ríkja sem geta haft áhrif í gegnum alþjóðastofnanir (e. system affecting).
87

 Það 

sama mætti segja um Ísland sem ber stöðu áhrifalausra ríkja innan alþjóðakerfisins 

en gæti bætt stöðu sína með því að vinna í hópum með öðrum ríkjum til þess að 

hafa áhrif á sín málefni. Seinna í rannsókninni verður komið að því hvernig Möltu 

hefur vegnað innan Evrópusambandsins og hvort staða landsins hafi breyst í 

alþjóðakerfinu eftir inngöngu í bandalagið og hvort skilgreiningin á stöðu þess 

samkvæmt Keohane hafi tekið breytingum.  
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2.6 Hegðun smáríkja – utanríkisstefna þeirra 

Smáríki heimsins eru ólík og búa við mismunandi aðstæður sem eru mótaðar af 

bæði ástandi innanlands og nágrannaríkjum þeirra. Fræðimenn hafa skilgreint 

hegðun smáríkja á alþjóðavettvangi og hvaða aðstæður það eru sem hafa hvað 

mest áhrif á mótun utanríkisstefnu þeirra. Fræðimenn sem hafa fjallað um stöðu 

smáríkja eru til dæmis; David Vital, Maurice East, Peter Katzenstein, Marshall 

Singer og Baldur Þórhallsson. Öll eiga þau það þó sameiginlegt að þurfa að sníða 

sér stakk eftir vexti og aðlagast umhverfi sínu með því að eiga í samskiptum við 

önnur lönd. Hér verður gerð grein fyrir helstu hugmyndum fræðimanna um 

hegðun smáríkja á vettvangi alþjóðastjórnmála og þær notaðar síðar til þess að 

skilgreina hegðun Möltu og Íslands þar sem sjónum er beint að 

Evrópusamrunanum.  

David Vital kom fram með þá kenningu að uppbygging alþjóðakerfisins 

kæmi í veg fyrir að smáríki gætu notast við herafla á sama hátt og stærri ríkin 

gerðu. Hann sagði einnig að það væri almennt samkomulag þess efnis að smáríkin 

skyldu leita skjóls í fjölþjóða samtökum og mynda bandalög til þess að standa 

vörð um öryggi sitt og ná fram markmiðum sínum í alþjóðamálum.
88

  

Maurice East hélt því fram að smáríki væru líklegri til þess að stunda 

áhættusama hegðun í utanríkismálum. Ástæðuna fyrir því taldi hann vera þá að 

smáríki eru með færri diplómata og upplýsingaflæðið er minna. Hann sagði að 

þau væru einnig líklegri til þess að taka þátt í alþjóðamálum þegar miklir 

hagsmunir eru þegar í húfi og þess vegna verða þau að grípa til áhættumeiri 

aðgerða en ella.
89

 

Peter Katzenstein benti á að evrópsk smáríki, mörg þeirra með veikan 

hernaðarmátt, stæðu oft á tíðum betur en stóru nágrannar þeirra vegna þess að 

stefnur þeirra í utanríkismálum væru sveigjanlegri og að þau beittu skapandi 

hugmyndafræði. Með þessu hafnar hann því að smáríki byggju við varanlegt 

óhagræði.
90

  

Marshall Singer kom fram með þá röksemd að smáríki ættu að nýta sér 

það til góðs að þau byggju yfir „aðlaðandi valdi“ (e. attractive power) þó að þau 
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vantaði „þvingunarvald“ (e. coercive power) og að þau ættu að nýta sér mikilvægi 

sitt í samstarfi við önnur lönd svo það myndi koma þeim til góða í utanríkisstefnu 

þeirra.
91

  

Baldur Þórhallsson setur fram hugtakaramma í sex flokkum þar sem hann 

útlistar hvaða breytur það eru sem hafa áhrif á hegðun smáríkja innan 

Evrópusambandsins:  

1. Stærð út frá íbúafjölda og landsvæði. 

2. Fullvalda stærð (það hvort ríki getur viðhaldið virkri sjálfstjórn yfir 

landsvæði sínu; getu þess til þess að viðhalda lágmarks stjórnsýslu og 

framkomu á milliríkja grundvelli).  

3. Pólitísk stærð (hernaðar- og stjórnunargeta og geta til þess að halda 

innanlandsmálum stöðugum, ásamt getu ríkisins til þess að koma fram sem 

heilsteypt eining á alþjóðavettvangi). 

4. Efnahagsleg stærð (verg þjóðarframleiðsla, markaðsstærð og velgengni við 

þróun). 

5. Álitin stærð (hvaða skoðun aðilar innan og utan ríkisins hafa á því). 

6. Óskastærð (metnaður og forgangsröðun stjórnar landsins og hugmyndir 

hennar um alþjóðakerfið).
92

 

Til glöggvunar á þessum hugtakaramma tekur Baldur dæmi um land í hverjum 

flokki og útskýrir hvernig það hefur haft áhrif á hegðun þess. Í flokki númer 3 sem 

varðar pólitíska stærð tekur hann dæmi um Möltu og gerir grein fyrir pólitísku 

valdi þess eða skorti á því. Malta eyðir minnst af aðildarríkjum sambandsins til 

hernaðar og er þar að leiðandi hernaðarlega berskjaldað. Malta er einnig í flokki 

þeirra ríkja innan Evrópusambandsins sem hafa hvað fæsta starfsmenn í 

utanríkisþjónustu sinni.
93

 Baldur bendir á að Malta hafi þurft að gera umtalsverðar 

breytingar á stjórnsýslu sinni til þess að verða fullgildur aðili að sambandinu. 

Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins taldi til dæmis að stjórnsýsla Möltu 

hefði ekki nægilega margar stofnanir og sérfræðiþekkingu til þess að innleiða 

löggjöf sambandsins í landbúnaðar- og svæðismálum. Einnig dró 

framkvæmdarstjórnin í efa getu fulltrúa Möltu til þess að hafa áhrif á 
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stefnumótunarferlið í flóknum málaflokkum. Talsverðar breytingar hafa verið 

gerðar á stjórnsýslu Möltu til þess að koma til móts við beiðni 

Evrópusambandsins, en landið þarf engu að síður að vinna að því að bæta sig 

innan regluverks sambandsins. Samningaferli Möltu um inngöngu að 

Evrópusambandinu tafðist um þrjú ár vegna manneklu í stjórnkerfi landsins. Að 

þessu gefnu þá setur Baldur fram þá fullyrðingu að Malta sé með litla-til-miðlungs 

hæfa stjórnsýslu innan- og utanlands en samt er Malta miðlungs-til-mikið 

varnarlaus á þessu sviði.
94

 Malta verður því að vinna að því stöðugt að bæta 

stjórnsýslu sína og utanríkisþjónustu til þess að minnka varnarleysi sitt gagnvart 

öðrum ríkjum. Þrátt fyrir að landið sé aðili að Evrópusambandinu þá verður hún 

að standa á eigin fótum innan sambandsins og verður að hafa fulla getu til þess að 

sjá um eigin málefni.  

Ísland býr einnig við smáa stjórnsýslu bæði innanlands og í 

utanríkisþjónustu sinni og gæti því dregið lærdóm af þessari stöðu sem Malta er í 

samkvæmt greiningu Baldurs hér að ofan. Samhliða aðildarferlinu að 

Evrópusambandinu ætti því utanríkisþjónustan að vera að stækka með því að bæta 

við sig mannauði og sérfræðiþekkingu til þess að vera betur í stakk búin að starfa 

innan sambandsins ef af aðild landsins kemur í nánustu framtíð. Baldur bendir 

einnig á að pólitísk samstaða sé mikilvæg til þess að stjórnvöld geti komið sér 

saman um utanríkismálefni og staðið sem heilsteypt eining á alþjóðavettvangi. 

Hann bendir á að Þjóðernisflokkurinn (e. Nationalist Party) og 

Verkamannaflokkurinn (e. Malta„s Labour Party) á Möltu séu ósammála um flest 

málefni sem gæti haft áhrif á stöðugleikann í stjórnmálum landsins. Einnig var 

Verkamannaflokkurinn, sem fær oftast um helming atkvæða í kosningum til móts 

við Þjóðernisflokkinn, andsnúinn aðild að Evrópusambandinu þangað til ljóst var 

að Maltverjar vildu ganga í sambandið. Af þessum sökum þá gæti hugsanlegur 

óstöðugleiki í maltneskum stjórnmálum haft áhrif á hegðun þess innan 

Evrópusambandsins.
95

 Ítarlega verður gerð grein fyrir þessum maltnesku 

stjórnmálaflokkum í næsta kafla og mismunandi skoðunum þeirra á 

Evrópusamrunanum.  
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Af þessum kenningum hér að ofan um hvaða möguleika smáríki hafa til 

þess að hafa áhrif á eigin utanríkisstefnu má sjá að ríkin geta nýtt sér bæði 

veikleika sína og styrkleika þegar þau semja við önnur stærri lönd í 

alþjóðakerfinu. Stjórnsýsla smáríkja hefur sína kosti og ef fulltrúar ríkjanna mæta 

vel undirbúnir til leiks geta ríkin náð góðum árangri í utanríkisstefnu sinni. 

Smáríki eru ólík og eru að takast á við mismunandi málefni innbyrðis. Öll geta 

þau þó lært af mistökum og sigrum hvers annars þegar kemur að mótun 

utanríkisstefnu og samskiptum við önnur lönd. Þess vegna er mikilvægt að skoða 

til hlítar hvernig það hefur reynst Möltu að ganga inn í Evrópusambandið og 

hvaða lærdóm Ísland getur dregið af því ferli.  

2.7 Staða smáríkja innan Evrópusambandsins 

Í Evrópusambandinu er stærðarflokkun ríkja oft á tíðum ákvörðuð með 

efnahagslegu og viðskiptalegu valdi
96

 og pólitísku valdi innan sambandsins eins 

og atkvæðafjölda í Ráðherraráðinu, sætafjöldi á Evrópuþinginu, fólksfjölda eða 

landsstærðar. Ef notuð er sú skilgreining að land innan Evrópusambandsins sem 

hefur færri atkvæði í ráðherraráðinu en meðaltalið sem er 12.78 þá falla 19 lönd af 

27 undir þá skilgreiningu að vera smáríki. Þau lönd eru: Malta, Kýpur, Eistland, 

Lettland, Lúxemborg, Slóvenía, Danmörk, Finnland, Írland, Litháen, Slóvakía, 

Austurríki, Búlgaría, Svíþjóð, Belgía, Tékkland, Grikkland, Ungverjaland og 

Portúgal.
97

 Þessa skilgreiningu notaði Diana Panke í rannsókn sinni um stöðu 

smáríkja innan Evrópusambandsins og tíundar hún niðurstöðurnar í bók sinni 

Small States in the European Union: Coping with Structural Disadvantages.
98

 

Þessi 19 lönd eru langt frá því að vera einsleitur hópur en öll eiga þau það 

sameiginlegt að standa frammi fyrir því að stærð þeirra sé þeim óhagstæð í 

daglegum samskiptum og ákvarðanatöku innan Evrópusambandsins.
99

 Vegna 

færri atkvæða í ráðherraráðinu og lægri vergrar landsframleiðslu, þá skortir 

smáríki pólitísk og efnahagsleg völd til þess að móta löggjöf Evrópusambandsins 

eins og stærri ríki geta gert í krafti stærðar sinnar. Smáríkin eiga í meiri 

erfiðleikum með að beita hótunum í ráðherraráðinu og eiga erfiðara með að 
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mynda bandalög sem líkleg eru til sigurs. Þau eiga einnig erfitt með að byggja upp 

sérfræðiþekkingu á stefnumálum sambandsins vegna lágrar íbúatölu og 

takmarkaðs mannauðs.
100

 Smáríki verða þá að nýta sér kosti sinnar stjórnsýslu og 

smæð sína sér til framdráttar. Þrátt fyrir þessar fullyrðingar Panke þá er margt sem 

smáríki geta gert til þess að koma sínum málefnum á framfæri innan sambandsins. 

Innan Evrópusambandsins vinna ríkin saman að málefnum og reynt er að finna 

lausn sem hentar sem flestum löndum. Það er engum í hag að taka ákvarðanir sem 

koma sér illa fyrir nokkur lönd innan sambandsins og þess vegna hefur stjórnsýsla 

Evrópusambandsins verið í stöðugri endurskoðun eins og nefnt var hér að ofan 

með Nice sáttmálanum.  

Diana Panke bendir á að smáríki hafi yfir lítilli sérfræðiþekkingu að ráða 

og skorti því oft yfirsýn yfir vandamál í Brussel. Þau líða fyrir það þar sem þau 

geta beitt sér takmarkað í málefnum og lagasetningum innan Evrópusambandsins. 

Til þess að minnka þetta ójafnvægi þá eiga þau kost á því að hafa samband við 

framkvæmdarstjórnina til þess að fá frekari upplýsingar um þau málefni sem eru 

til skoðunar hverju sinni. Smáríki geta einnig forgangsraðað sínum málefnum og 

beitt sér þannig mest í þeim sem eru þeim hvað mikilvægust.
101

 Með 

forgangsröðun geta smáríki beint takmarkaðri getu sinni til þess að hafa áhrif á sín 

megin málefni og á meðan eyða þau minni tíma, starfsfólki, stjórnun og 

fjármunum í síður mikilvægari málefni.
102

 Smáríki geta leitað skjóls og unnið að 

sínum málefnum með því að samræma aðgerðir sínar innan Evrópusambandsins 

með svæðisbundinni samvinnu. Í þessari samvinnu geta smáríki skipst á 

upplýsingum um komandi löggjöf og rætt þar möguleg sameiginleg vandamál sem 

þau hugsanlega deila með nágrannalöndum sínum. Svæðisbundin samvinna á sér 

oftast stað meðal nokkurra nágrannaríkja sem eiga svipaðar sögurætur og glíma 

við sambærileg eða lík vandamál. Dæmi um svæðisbundna samvinnu innan 

Evrópusambandsins eru Beneluxlöndin; Belgía, Lúxemborg og Holland og 

Norðurlöndin; Danmörk, Finnland og Svíþjóð. Ísland og Noregur eru einnig hluti 

af þessari norrænu samvinnu þrátt fyrir að vera ekki aðilar að 

Evrópusambandinu.
103

 Eins og útskýrt hefur verið hér að ofan þá hafa smáríki 
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möguleika á að koma sínum málefnum á framfæri innan Evrópusambandsins með 

mismunandi leiðum. Auðséð er að smáríki líkt og Ísland og Malta hafa 

takmarkaða möguleika á því að koma öllum málefnum sínum að innan 

Evrópusambandsins vegna þess að stjórnsýsla þeirra er smá og færri sérfræðingar 

vinna að þeirra málefnum. Því er mikilvægt að forgangsraða og ákveða hverju 

sinni hvaða málefni eru mikilvægust. Lagasetning Evrópusambandsins spannar 

vítt svið og líklegt er að mest af henni hafi lítið að segja fyrir löndin. Ef Ísland 

gengi í Evrópusambandið gengi það inn í svæðisbundna samvinnu með 

Norðurlöndunum og gæti þar leitað aðstoðar og sameiginlegra leiða við lausn á 

ýmsum málefnum. Þessi samvinna yrði mikilvæg fyrir Ísland vegna þess að það er 

minnst af Norðurlöndunum. Ísland hefur reynslu af því að vinna með þessum 

nágrannaþjóðum sínum innan Norðurlandaráðs og löndin koma oft fram sem 

sameiginleg heild á alþjóðavettvangi. Samkvæmt skilgreiningu 

Evrópusambandsins á hvaða ríki eru smáríki innan sambandsins, sem var tíunduð 

hér að ofan, þá falla öll Norðurlöndin undir hana og þess vegna er svæðisbundið 

samstarf ennþá mikilvægara fyrir þau öll.  

Í rannsókn sinni kemst Panke að því að smáríki nái frekar árangri í því að 

koma sínum skoðunum á framfæri innan Evrópusambandsins með því að hafa 

athafnasama fulltrúa á sínum snærum. Smáríki ná einnig frekar árangi ef þau eru 

dugleg að taka þátt í rökræðum, hafa fulltrúa sem koma vel undirbúnir til leiks, 

hafa skýr markmið, eru búin að útlista helstu vandamál innanlands við tiltekna 

lagasetningu, útvega bakgrunns upplýsingar, koma með lausnir á vandamálunum 

og styðja þau með vel ígrunduðum rökum.
104

 Smáríki verða því að finna hvert 

fyrir sig hvar styrkleiki þeirra liggur og hvaða leið er vænleg til árangurs hverju 

sinni. Hins vegar skiptir það máli að ríkin séu stöðugt að vekja athygli á sér og 

sérstöðu sinni því þá eru meiri líkur á því að á þau verði hlustað þegar þau þurfa 

að berjast fyrir mikilvægum hagsmunum sínum.  

Archer og Nugent halda því fram í grein sinni: Introduction: Does the Size 

of Member States Matter in the European Union?
105

 að Evrópusambandið bjóði 

upp á sex leiðir innan stofnana sambandsins sem eiga að varna því að smáríki líði 

fyrir smæð sína. Í fyrsta lagi þá benda þeir á að flestar mikilvægar og viðkvæmar 

                                                 
104

 Panke, Diana. (2010). Bls. 127. 
105

 Archer, Clive og Nugent, Neill. (2006). Introduction: Does the Size of Member States Matter in 

the European Union? European Integration. Vol. 28. (1). Bls. 3-6. 



36 

 

ákvarðanir innan Evrópusambandsins séu ennþá teknar með einróma samþykki 

allra ríkjanna, þar sem hvert ríki hefur því neitunarvald. Í öðru lagi þá er reynt að 

taka flestar ákvarðanir í leiðtogaráðinu samhljóða þegar það er hægt, þannig að 

smáríki þurfa ekki að óttast það að valtað sé yfir þau á þeim vettvangi. Í þriðja lagi 

benda þeir á að þar sem teknar eru ákvarðanir þar sem íbúafjöldi ríkisins ræður 

hversu marga fulltrúa það hefur, eins og á Evrópuþinginu, þá hafi smáríki alltaf 

hlutfallslega marga fulltrúa miðað við íbúafjölda sinn. Í fjórða lagi þá geti smáríki 

myndað bandalög við önnur ríki. Vegna þess hvernig kosningakerfi 

leiðtogaráðsins er byggt upp þá þurfa stærri ríki að leita til smáríkjanna til þess að 

mynda meirihluta, smáríki geta einnig myndað bandalög sín á milli. Í fimmta lagi 

þá getur framkvæmdarstjórnin, og hennar hlutverk, komið smáríkjum til hjálpar. Í 

sjötta lagi benda þeir á að í sumum stefnumálum sé það ekki stærð ríkisins sem 

ákvarðar þátt þess í stefnumótun Evrópusambandsins.
106

 

Baldur Þórhallsson setur eftirfarandi fram um muninn á hegðun smáríkja 

og stærri ríkja innan Evrópusambandsins í grein sinni The Role of Small States in 

the European Union.
107

 Hann segir að hægt sé að útskýra muninn með því hversu 

mikil áhrif smá stjórnsýsla þeirra hefur á smáríkin. Smáríkin eru þvinguð til þess 

að forgangsraða þeim málefnum sem þau vilja koma á framfæri vegna þess að 

stjórnsýsla þeirra er smá og þau geta ekki sinnt öllu. Þau hafa ekki nægilega mikið 

af starfsfólki, sérfræðiþekkingu eða önnur úrræði til þess að fylgja eftir öllum 

samningaviðræðum. Vegna þessa þá eru þau lítið virk í mörgum málaflokkum. 

Aftur á móti þá eru þau meira virk í þeim málaflokkum sem skipta þau mestu 

máli. Það er vegna þess að þau nýta sér þau séreinkenni sem stjórnsýsla þeirra býr 

yfir eins og óformlegheit, sveigjanlegri ákvarðanatöku, aukið svigrúm fyrir 

tilfærslur hjá ráðamönnum þeirra og það að viðmiðunarreglur eru frekar gefnar 

samningsmönnum þeirra en leiðbeiningar.
108

 Þessi fullyrðing er í takt við þær 

niðurstöður Panke sem hafa verið útlistaðar hér að ofan. Síðar í ritgerðinni mun 

verða útlistað hvernig Evrópusamruna Möltu hefur verið háttað og hvernig 

ráðamenn landsins nýttu sér það sem styrkleika í aðildarviðræðum við 

Evrópusambandið að vera smáríki. Einnig verður farið yfir það hvernig samruna 
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Íslands hefur verið háttað hingað til og hvernig nýta megi sögu Möltu samhliða 

þessum kenningum svo þær nýtist ráðamönnum landsins til þess að gera sem mest 

úr aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið sem nú standa yfir.  

2.8 Smáríkjakenningar 

Þar sem þessi ritgerð fjallar um tvö smáríki; Möltu og Ísland þá er nauðsynlegt að 

draga fram helstu kenningar fræðimanna um smáríki. Rakin hafa verið einkenni 

smáríkja og hegðun þeirra á alþjóðavettvangi en í þessum kafla verður einblínt á 

stöðu þeirra. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því hver staða smáríkja er í 

alþjóðasamskiptum og hvernig þeim hefur tekist að nýta stærð sína sér til 

framdráttar frekar en að líta á hana sem ókost. Peter J. Katzenstein vann 

brautryðjendastarf með því að greina einkenni og hegðun smáríkja í 

alþjóðasamskiptum.
109

 Í bók sinni Small states in world markets; Industrial policy 

in Europe
110

 segir Katzenstein að smáríki séu opnari og viðkvæmari efnahags-, 

stjórnmála- og hernaðarlega en stærri ríki. Hann segir einnig að stjórnmál í 

smáríkjum séu frekar miðstýrð og þar af leiðandi er ákvarðanataka í pólitískum 

málum náin. Þetta eru kraftmikil öfl sem styðja lýðræðislega stjórnsýsluhyggju (e. 

corporatism).
111

  

Robert Rothstein skilgreinir valdalítil ríki í bók sinni Alliances and Small 

Power
112

 sem lönd sem eru það vegna smæðar sinnar og: „líður eins og þeim sé 

ógnað af stefnumálum valdameiri ríkja“
113

 (þýðing höfundar) Rothstein segir 

einnig að ríki með lítil völd séu þau sem viðurkenni getuleysi sitt til þess að sjá 

alfarið um eigið öryggi og að þau verði að treysta á hjálp annarra ríkja og 

stofnana. Önnur ríki í alþjóðakerfinu verða einnig að sjá að smáríkin trúa ekki á 

eigin getu í öryggismálum og aðstoða þau.
114

 Rothstein bendir á þrjár einstakar 

hliðar á aðstæðum valdalítilla ríkja: 1) utanaðkomandi aðstoðar er krafist; 2) lítið 

má fara úrskeiðis í öryggismálum og ríkið hefur lítinn tíma til þess að leiðrétta 
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mistök; 3) leiðtogar ríkjanna telja veikleika þeirra vera óbreytanlega í eðli sínu.
115

 

Til þess að reyna að útskýra það hvers vegna alþjóðastofnanir höfða til smáríkja 

nefnir Rothstein þrjár megin ástæður: jöfnuðurinn sem þar ríkir, hugsanlegt öryggi 

sem fylgir því að vera aðili að þeim og möguleiki samtaka til þess að hindra 

valdameiri ríki.
116

 

David Vital segir í grein sinni The Inequality of States; a Study of the 

Small Power in International Relations
117

 að smáríki séu frekar berskjölduð fyrir 

pressu, að þau séu líklegri til að láta undan þrýstingi, þeim séu settar meiri 

takmarkanir með hliðsjón af valkostum í stjórnmálum sem standa þeim til boða og 

hann segir einnig að smáríki séu háð því þrönga sambandi sem er milli 

innanríkismála og utanríkismála.
118

 

Á tímum aukinnar hnattvæðingar er þess krafist af ríkjum heims að þau 

vinni saman. Smáríki eru þar engin undantekning. Þau hafa verið að fóta sig í 

alþjóðakerfinu og leitast við að finna réttan farveg fyrir samskipti sín við stærri og 

valdameiri ríki. Flestar smáríkjakenningar og skilgreiningar á hegðun þeirra í 

alþjóðasamskiptum leggja áherslu á það að þau verði að vera virk í samskiptum og 

reyna að hafa áhrif á málefni sín. Einnig kemur það oft fram að smáríki verði að 

nýta alþjóðastofnanir til skýla sér undan valdagræðgi stærri ríkja og nýta þær til 

þess að hafa áhrif á málefni sem þau varða. Óhugsandi er fyrir ríki heims, 

sérstaklega smáríki, að standa ein og því er mikilvægt fyrir þau að finna hvaða 

aðferð hentar þeim best til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri við önnur 

ríki. Því er nauðsynlegt að rýna í söguna og horfa til þeirra smáríkja sem hafa náð 

hvað bestum árangri í þessum efnum.  
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3 Malta og Evrópusambandið 

3.1 Malta 

Í þessum kafla verður fjallað um aðildarferli Möltu að Evrópusambandinu og 

hvernig Möltu sem smáríki hefur vegnað innan sambandsins. Farið verður yfir 

samningaferli Möltu við Evrópusambandið og skoðað hvernig landinu gekk að 

semja við sambandið um málaflokka sem voru ríkinu mikilvægir. Reynt verður að 

svara þeirri spurningu hvort staða Möltu hafi breyst í alþjóðakerfinu eftir að 

landið gekk í Evrópusambandið og hver staða landsins sé innan sambandsins árið 

2011.  

Malta er eyríki sem staðsett er í Miðjarðarhafinu á endimörkum Evrópu mitt 

á milli Sikileyjar og Túnis. Landið er samansett af fimm eyjum, þar af þremur sem 

búið er á: Malta, sem er stærst, Gozo og Comino. Íbúafjöldi er um 413.000, 

höfuðborgin heitir Valletta og er staðsett á eyjunni Möltu. Enska og maltneska eru 

opinber tungumál eyjaskeggja. Malta fékk sjálfstæði frá Bretlandi árið 1964 og 

varð lýðveldi tíu árum síðar. Malta gekk síðan í Evrópusambandið árið 2004 og 

tók upp evru fjórum árum seinna. Kosið er til þings á Möltu til fimm ára í senn. 

Þingið útnefnir forseta en hann lýtur valdi ríkisstjórnarinnar og forsætisráðherrans 

sem stýrir ríkisstjórninni. Tveir flokkar hafa skipst á að fara með völd í landinu 

undanfarin ár; Þjóðernisflokkurinn (e. the Nationalist Party) og Maltneski 

Verkamannaflokkurinn (e. The Malta Labour Party).
119

 Leiðandi atvinnugreinar á 

Möltu eru ferðaþjónusta, raftækni, skipaflutningar, skipasmíðastöðvar og einnig 

fjármálaþjónusta sem vaxið hefur fiskur um hrygg á síðustu árum. Fiskveiðar á 

Möltu eru einungis árstíðarbundnar og veita ekki mörgum Maltverjum atvinnu 

ólíkt því sem gerist á Íslandi.
120

 Af þessari lýsingu á Möltu og pólitísku umhverfi 

þar í landi má í fljótu bragði sjá að margt er þar líkt með Íslandi. Bæði eru eyríki, 

með tiltölulega ungt lýðræði, smáríki og fyrrverandi nýlenduþjóðir. 
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Mynd 1. Tímalína um Evrópuvæðingu Möltu 

 

3.2 Aðdragandi að inngöngu Möltu í Evrópusambandið 

Formlegur aðdragandi að aðildarferli Möltu hófst 6. september 1988 þegar 

forsætisráðherra landsins, Eddie Fenech Adami, lýsti því yfir á fundi í Palermo á 

Ítalíu að Malta hygðist sækja um aðild að Evrópusambandinu ári seinna og í 

síðasta lagi árið 1990. Malta sækir síðan formlega um aðild að Evrópusambandinu 

þann 16. júlí 1990.
121

 Stjórnvöld Möltu stóðu frammi fyrir þeirri áskorun árið 

1987 að undirbúa stjórnsýslu landsins undir það að takast á við það að sækja um 

aðild að sambandinu. Það þurfti að styrkja stoðir innlendrar stjórnsýslu til þess að 

það gengi sem best fyrir sig. Því var stofnuð ráðuneytisnefnd gangvart 

Evrópusambandinu, sem átti að sjá um samskipti Möltu og sambandsins. Það var 

viðurkennt frá byrjun að Evrópusambandsaðild Möltu ætti ekki einungis að vera 

bundin við utanríkismál og það leiddi til þess að sett var á laggirnar 

Evrópusambands nefnd innan utanríkisráðuneytis Möltu. Aðal vandamálið við 

stofnun þessara nefnda var skortur á hæfu starfsfólki sem var kunnugt málefnum 

Evrópusambandsins. Þetta leiddi til þess að Malta fór markvisst að vinna í því að 

þjálfa nemendur í málefnum Evrópusambandsins og senda þá út fyrir landsteinana 

til frekara náms í Evrópufræðum.
122

  

Það voru þrjár megin ástæður fyrir því að Malta ákvað að sækja um aðild 

að Evrópusambandinu. Í fyrsta lagi var aðildinni ætlað að minnka ókosti þess að 

vera staðsett á jaðri álfunnar og styrkja frekar samskipti við Evrópu með því að 

vera hluti af sambandinu. Í öðru lagi var ástæðan efnahagsleg þar sem efnahagsleg 

hagsæld og aukin velmegun landsins kallaði á að það sameinaðist sambandinu 

efnahagslegum böndum. Þriðja og síðasta ástæðan sem var gefin upp fyrir 
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aðildarumsókn Möltu að Evrópusambandinu sumarið 1990 var sú að aðild að 

sambandinu myndi auka öryggi landsins. Malta er landfræðilega staðsett í 

Miðjarðarhafinu nálægt svæðum sem þekkt eru fyrir óstöðugleika í stjórnmálum 

eins og Norður-Afríku og Mið-Austurlönd. Eddie Fenech Adami, þáverandi 

forsætisráðherra Möltu, vakti athygli á þessu í ræðu árið 1994 og sagði að 

öryggismál landsins væru mikilvægasta málefnið í utanríkismálum þess. Hann 

sagðist telja að Malta stæði betur að vígi hvað varðar öryggismál ef landið yrði 

aðili að Evrópusambandinu.
123

  

Um haustið 1996 voru haldnar þingkosningar á Möltu og 

Verkamannaflokkurinn bar sigur úr býtum. Fyrsta verk Verkamannaflokksins í 

nóvember sama ár var að slá umsókn Möltu að Evrópusambandinu á frest og fór 

flokkurinn þess á leit við framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins að gera frekar 

fríverslunarsamning við Möltu. Vegna óstöðugleika í stjórnmálum á Möltu voru 

aðrar kosningar haldnar árið 1998, þegar Verkamannaflokkurinn var aðeins búinn 

að vera í stjórn í tvö ár, og í þeim náði Þjóðernisflokkurinn aftur völdum og 

endurvakti umsókn landsins að Evrópusambandinu. Formlegar aðildarviðræður 

Möltu við Evrópusambandið hófust síðan í maí árið 2000.
124

 Það var síðan 8. mars 

2003 sem Maltverjar gengu til þjóðaratkvæðagreiðslu um það hvort samþykkja 

ætti aðildarsamning landsins að Evrópusambandinu og ganga í sambandið. 

Kjörsókn var 90.85% og af þeim greiddu 52.87% atkvæði með aðild að 

Evrópusambandinu á meðan 45.67% voru á móti.
125

 Verkamannaflokkurinn hafði 

farið í herferð á móti fullri aðild landsins að Evrópusambandinu og lagði aftur 

fram þá tillögu sína að Malta ætti frekar að gera fríverslunarsamning. Günter 

Verheugen, þáverandi stækkunarstjóri Evrópusambandsins, gerði Maltverjum það 

hins vegar ljóst í janúar 2003 að þess konar samningur væri ekki á borðinu og 

einungis full aðild landsins að sambandinu kæmi til greina.
126

 Í skýrslu sem 

Evrópuþingið gaf út fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna var tekið skýrt fram að ef 

Maltverjar myndu hafna aðild að Evrópusambandinu fengu þeir ekki annað 

tækifæri til þess að fá fulla aðild að sambandinu.
127

 Verkamannaflokkurinn neitaði 

að viðurkenna ósigur með þessari niðurstöðu úr þjóðaratkvæðagreiðslunni og vildi 
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bíða eftir niðurstöðum úr þingkosningunum sem voru haldnar þann 12. apríl sama 

ár. Aftur var mjótt á mununum í þeim kosningum og rétt um 52% kjósenda kusu 

Þjóðernisflokkinn aftur til valda en sá flokkur hafði haldið umsókn um aðild 

Möltu að Evrópusambandinu til streitu frá árinu 1979. Fjórum dögum eftir 

kosningarnar fór þáverandi forsætisráðherra Möltu, Eddie Fenech Adami, til 

Aþenu og skrifaði undir aðildarsamning landsins að Evrópusambandinu. Með 

undirritun þessa samnings lauk löngu og ströngu ferli aðildarumsóknar Möltu að 

Evrópusambandinu. Stuttu eftir að það varð ljóst að Maltverjar myndu ganga í 

Evrópusambandið féll Verkamannaflokkurinn frá skýrri andstöðu sinni gegn aðild 

að sambandinu. Þeir vildu frekar einbeita sér að nýjum veruleika og vinna úr 

þeirri niðurstöðu sem fyrir lá. Þar sem flokkurinn hafði ævinlega lagt áherslu á að 

skorið yrði úr um aðild að Evrópusambandinu með almennum kosningum þá átti 

hann auðveldara með að réttlæta þessa breytingu á afstöðu sinni þar sem hann 

sveigði sig að vilja fólksins sem kom fram í lýðræðislegum kosningum.
128

 Sunday 

Times of Malta, sem er eitt stærsta dagblað í landinu, gerði skoðanakönnun meðal 

almennings sem var birt 1. júní 2003 þar sem kom í ljós að 81.3% svarenda vildu 

að Verkamannaflokkurinn félli frá andstöðu sinni við aðild að Evrópusambandinu 

og styddi hana frekar. Þessi skoðanakönnun sýndi að stuðningur við aðild að 

sambandinu einskorðaðist ekki lengur við flokkslínur. Einnig má draga þá ályktun 

að þeir sem hafi kosið á móti aðild og einnig með Verkamannaflokknum í 

kosningunum á undan hafi gert það af tryggð frekar en af andstöðu við aðild að 

Evrópusambandinu.
129

 Þó að mjótt hafi verið á mununum í báðum kosningum þá 

var afstaða meirihluta Maltverja samt greinilega með aðild að Evrópusambandinu. 

Langt og strangt aðildarferli og pólitísk umræða hefur örugglega tekið sinn toll af 

þjóðinni.  

Nú árið 2011 eru sjö ár síðan Malta gekk í Evrópusambandið og síðar í 

þessum kafla verður gerð grein fyrir því hvernig þeim hefur gengið innan 

sambandsins. Farið verður yfir það hvaða aðferð Malta notaði í samningaferlinu 

við Evrópusambandið og hvernig þeim gekk að fá sínum hagsmunum framgengt í 

því ferli. Áhugavert er að skoða hvaða áhrif það hefur haft á Möltu sem smáríki 

og hvernig áherslur stjórnsýslunnar hafa breyst með því að verða aðili að svo 
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stórri yfirþjóðlegri stofnun. Einnig verður skoðað hvort staða Möltu í 

alþjóðakerfinu hefur breyst með því að standa með Evrópusambandinu í flestum 

málum í stað þess að standa eitt. Roderick Pace segir að hið nýja tímabil í 

stjórnmálum Möltu eftir aðild að Evrópusambandinu snúist um það hvernig 

landinu muni vegna innan sambandsins. Sú staðreynd að Verkamannaflokkurinn 

féll frá andstöðu sinni við aðild mun að hans mati einnig nýtast landinu vel innan 

sambandsins.
130

 Það liggur ljóst fyrir að breytt afstaða Verkmannaflokksins mun 

nýtast Möltu vel þegar kemur að því að vinna að hagsmunum landsins innan 

sambandsins ekki síst vegna þess að Malta er smáríki og því er samstaða fulltrúa 

landsins ennþá mikilvægari á sviði Evrópusambandsins.  

3.3 Ágreiningur innan Möltu um aðild að Evrópusambandinu  

Umræðan á Möltu um ágæti aðildar að Evrópusambandinu var lífleg og hart var 

tekist á. Voru það helst Verkamannaflokkurinn og Þjóðernisflokkurinn sem skiptu 

fólki í já og nei fylkingar. Einnig mynduðu hagsmunahópar sína afstöðu eftir því 

hvernig það kæmi við þeirra félagsmenn að standa innan sambandsins. Hér að 

neðan er fjallað um umræðuna sem átti sér stað og þær skoðanir sem voru viðraðir 

um kosti og galla aðildar 

3.3.1  Barátta tveggja flokka 

Eins og fram hefur komið hér að ofan þá var Verkamannaflokkurinn á móti beinni 

aðild Möltu að Evrópusambandinu og vildi frekar skoða sérstakan samning við 

sambandið heldur en fulla aðild. Það var hins vegar Þjóðernisflokkurinn sem hélt 

því til streitu að Malta ætti að sækja um fulla aðild að Evrópusambandinu og náði 

því loks í gegn. Hörð átök hafa átt sér stað á milli flokkanna um málefni 

Evrópusambandsins og miklar deilur voru um þessi mál í maltnesku samfélagi. 

Þjóðernisflokkurinn hefur verið skilgreindur sem miðju-hægri flokkur sem höfðar 

til miðstéttarinnar, fyrirtækja og kirkjunnar. Verkamannaflokkurinn er 

lýðræðissinnaður jafnaðarmannaflokkur sem höfðar til verkalýðsstéttarinnar.
131

 

Þjóðernisflokkurinn hefur verið fylgjandi aðild að Evrópusambandinu síðan um 

1960 á meðan afstaða Verkamannaflokksins hefur reikað á milli þess að útiloka 
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ekki aðild að sambandinu að öllu leyti og skýrri afstöðu gegn aðild.
132

 

Verkamannaflokkurinn og Þjóðernisflokkurinn hafa skipst á að fara með völdin í 

landinu síðan Malta fékk sjálfstæði frá Bretlandi. Munurinn á þingsætum 

flokkanna hefur verið frá einum þingmanni og upp í fimm, heildarfjöldi 

þingmanna á maltneska þinginu hefur á þessum árum verið á bilinu 55-69. 

Kosningaþátttaka á Möltu er einna mest í heiminum, hún hefur minnst verið 

89,71% árið 1966 og mest 95,95% árið 2003 þegar kosið var til þings stuttu eftir 

þjóðaratkvæðisgreiðsluna um aðild að Evrópusambandinu.
133

 Það er því greinilegt 

að á Möltu viðgengst hreinasta tvíflokka kerfi í heiminum.
134

 Það var árið 1962 

sem Malta sótti um sjálfstæði frá Bretlandi en þá var Þjóðernisflokkurinn við 

völd. Vegna þess hve efnahagslega háð Malta var Bretlandi,
135

 sem hafði þá 

nýlega sótt um aðild að Evrópubandalaginu,
136

 þá var mikilvægt fyrir Möltu að 

skoða einhvers konar fríverslunarsamning við bandalagið.
137

  

Andstæðar skoðanir þessara tveggja stjórnmálaflokka á Möltu hafa reynst 

þeim vel til þess að aðgreina sig hvor frá öðrum og þar af leiðandi skiptust 

fylkingar með og á móti aðild á milli flokkanna.
138

 Michael Parnis, þáverandi 

aðstoðarframkvæmdarstjóri the General Workers Union (GWU), sem er stærsta 

verkalýðsfélag Möltu, vill rekja klofninginn í Evrópumálum til „deila og 

drottna“
139

 hugarfars sem var við lýði þegar Möltu var stjórnað af Bretum. Hann 

segir að það sé tvennt af öllu í maltnesku þjóðfélagi og hann heldur því jafnvel 

fram, í hálfkæringi þó, að ef Verkamannaflokkurinn hefði fyrst komið fram með 
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hugmyndina að inngöngu Möltu að Evrópusambandinu hefði Þjóðernisflokkurinn 

verið á móti.
140

  

3.3.2 Skoðanir Maltverja á aðild að Evrópusambandinu 

Samtök atvinnurekenda og verkalýðsfélög á Möltu blönduðu sér í umræðuna um 

aðild landsins að Evrópusambandinu í aðdraganda þjóðaratkvæðisgreiðslunnar 

árið 2003 og tóku ýmist afstöðu með og á móti aðild. Stærsta verkalýðsfélag 

Möltu, the General Workers Union (GWU), var á móti aðild að 

Evrópusambandinu og stóð með Verkamannaflokknum í andstöðu sinni. Næst 

stærsta verkalýðsfélag landsins, the Union Ħaddiema Maghqudin (UĦM), var 

hins vegar með aðild Möltu að sambandinu og fór í mikla herferð fyrir 

þjóðaratkvæðagreiðsluna til að kynna málstað sinn fyrir þjóðinni og upplýsa hana 

um hvernig raunveruleikinn yrði innan sambandsins.
141

 UĦM lét gera fyrir sig 

skýrslu, Malta – EU relations: Exploring the options
142

, þar sem hinir ýmsu 

fræðimenn voru fengnir til þess að benda á kosti og galla aðildar landsins að 

sambandinu. Í niðurstöðum skýrslunnar kom meðal annars fram að: „Ef Malta 

kemst inn í Evrópusambandið, mun lífið breytast, en það mun einnig halda áfram. 

Það mun verða meiri samþætting og hreyfanleiki. Við verðum að keppast við það 

að styrkja okkar veiku sögulegu meðvitund og okkar ráðvillta skilning á 

þjóðerninu.“
143

 (þýðing höfundar). Einnig kom fram í þessari skýrslu að þeir teldu 

aðild að Evrópusambandinu þann kost sem gagnaðist Möltu sem best.
144

 Maltnesk 

samtök atvinnurekenda; the Malta Chamber of Commerce (CoC) og Malta 

Federation of Industry (FoI) voru bæði formlega jákvæð fyrir aðild landsins að 

Evrópusambandinu og um 90% aðila að CoC sögðust vera hlynnt aðild að 

sambandinu í skoðanakönnun.
145

 

3.3.3 Þjóðerniskennd Maltverja 

Það kann að hljóma furðulega fyrir þann sem ekki er kunnugur stjórnmálum á 

Möltu að Þjóðernisflokkurinn hafi haldið uppi umræðunni um aðild að 
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Evrópusambandinu. Þetta má rekja til þess að þjóðerniskennd Maltverja er 

sögulega samtvinnuð nauðsyn þess að öðlast sjálfsstæði (e. statehood), ásamt 

þeirri viðleitni Möltu að vera hluti af Evrópu.
146

 Þjóðernisvitund Maltverja er 

einnig samofin hlutdeild landsins í seinni heimstyrjöldinni og þrautseigju 

landsmanna við að lifa af sprengjuárásir Nasista á árunum 1940-1942. Fyrir 

hlutdeild sína í því að verja eyjuna í seinni heimstyrjöldinni heiðraði Georg 

Bretlandskonungur alla þjóðina með Georgs krossinum sem ennþá prýðir fána 

landsins þó það hafi öðlast sjálfstæði frá Bretlandi.
147

 Einnig spilar tungumálið, 

maltneska, og kaþólska trúin stórt hlutverk í þjóðerniskennd Maltverja og er 

samofin þjóðernisvitundinni.
148

 

3.4  Samningaferli Möltu og Evrópusambandsins 

Nálgun Möltu að samningaferlinu við Evrópusambandið var að nýta sér það til 

ávinnings að vera smáríki. Smæð landsins sem hefði að öllum líkindum verið talin 

hindrun í samningaviðræðunum var notuð af maltneskum stjórnvöldum sem 

tromp í viðræðunum.
149

 Frá sjónarhorni Evrópusambandsins þá er betra að láta 

smáríkjunum eftir málefni sem eru þeim mikilvæg en skipta litlu máli fyrir 

sambandið sjálft. Þá er búið að koma í veg fyrir framtíðar innri deilur og á sama 

tíma þá hefur öryggi og stöðugleiki smáríkisins aukist án mikils tilkostnaðar.
150

 

Þennan góða árangur Möltu í aðildarviðræðunum við Evrópusambandið má rekja 

til færni samningamanna þar sem þeim tókst að samræma óskir sínar við þær sem 

framkvæmdarstjórnin hafði. Einnig tókst þeim að nýta sér innlendar áhyggjur af 

félags- og stjórnmálum sér í hag til þess að styrkja rök sín, þrátt fyrir að þær hefðu 

ekki endilega verið á rökum reistar. Einnig hafði það áhrif á eftirgjöf 

Evrópusambandsins að sumar kröfur Möltu skiptu sambandið ekki miklu máli og 

bættu ekki við neinum aukakostnaði. Því var auðveldara fyrir Evrópusambandið 

að ganga að sumum þeirra séróska sem Malta setti fram.
151

  

Malta er eitt þéttbýlasta land heims, með fáa íbúa og mjög takmarkað 

landsvæði. Vegna þessa höfðu Maltverjar áhyggjur af tveim meginvandamálum 
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sem gætu komið upp við aðild að Evrópusambandinu. Í fyrsta lagi voru það 

áhyggjur af auknum fasteignakaupum íbúa annarra aðildarlanda 

Evrópusambandsins sem hefðu þær afleiðingar að fasteignaverð myndi hækka upp 

úr öllu valdi. Í öðru lagi höfðu Maltverjar áhyggjur af því hvaða afleiðingar það 

hefði fyrir vinnumarkaðinn ef hann yrði opnaður fyrir vinnuafli frá 

Evrópusambands löndunum.
152

 Komið var til móts við þessar áhyggjur Maltverja 

eins og kemur fram hér að neðan. Eins og stækkunarstjóri Evrópusambandsins, 

Günhter Verheugen, á að hafa sagt: „Það getur ekki verið Evrópusambandinu í 

hag að venjuleg maltnesk fjölskylda komi til með að eiga erfitt með að kaupa sér 

fasteign í sínu eigin landi.“
153

(þýðing höfundar) Þessi ummæli sýna að 

Evrópusambandinu er annt um það að smáríkin haldi sérstöðu sinni og er reiðubúð 

til þess að slaka á reglum sínum til þess að koma í veg fyrir að lífskjör 

heimamanna skerðist við það að ganga í bandalagið. 

Malta náði góðum aðildarsamningi við Evrópusambandið og fékk þau málefni 

sem helst var barist fyrir í gegn. Niðurstaða samningaviðræðnanna frá sjónarhorni 

Möltu er hægt að skipta niður í eftirfarandi níu flokka samkvæmt Roderick 

Pace:
154

  

1. Malta þurfti ekki að segja skilið við hlutleysi sitt sem er tekið skýrt fram í 

stjórnarskrá landsins.  

2. Maltneska var viðurkennd sem eitt af opinberum tungumálum 

Evrópusambandsins.  

3. Malta mátti halda lagasetningu sinni gegn fóstureyðingum óbreyttri. 

Samkvæmt lögum þá eru fóstureyðingar í Möltu bannaðar og það er sterk 

andstaða við þær.  

4. Malta fékk leyfi til þess að hefta frelsi þeirra sem eru ekki maltneskir 

ríkisborgarar til að eiga fasteign sem sitt annað heimili í landinu nema að 

hafa búið í landinu til fimm ára. Þessi ráðstöfun var gerð vegna þess hve 

þéttbýlt landið er.  

5. Maltnesk stjórnvöld fengu leyfi til þess að hindra frjálst flæði vinnuafls til 

Möltu fyrstu sjö árin. Þetta var gert til þess að vernda hinn smáa og 

viðkvæma maltneska vinnumarkað. Því var haldið fram að mikill straumur 
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af verkafólki frá Evrópusambands löndunum gæti valdið verulegum 

vandræðum á vinnumarkaðnum.  

6. Malta fékk aðlögunartímabil til 1. janúar 2010 til að leggja 5% 

virðisaukaskatt á matvæli og lyf sem áður hafði ekki verið til staðar.  

7. Malta skuldbatt sig til þess að gera grein fyrir því á hverju ári fyrir 

Evrópusambandinu hvernig gengi að jafna hlut eyjaskeggja á eynni Gozo. 

Íbúar eyjarinnar Gozo sem telja um 35.000 lifa við verri kjör en aðrir 

þegnar Möltu vegna þess að skilyrði til búsetu eru verri á eyjunni. 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins metur þá stöðuna hverju sinni og 

gerir ráðstafanir undir svæðisstefnu (e. regional policy) sambandsins til 

þess að draga úr þessum ójöfnuði.  

8. Malta fékk að halda 25 mílna lögsögu í kringum eyjarnar þar sem einungis 

eru leyfðar strandveiðar að takmörkuðu leyti. Þetta var gert til þess að 

viðhalda fiskistofnum Möltu og koma í veg fyrir ofveiði af hálfu sjómanna 

frá öðrum aðildarríkjum Evrópusambandsins.  

9. Í landbúnaði fengu stjórnvöld Möltu leyfi til þess að veita styrki til 

landbúnaðar upp að ákveðnu marki í hverjum landbúnaðargeira fyrir 

sig.
155

  

Af þessum atriðum sést greinilega að Möltu tókst vel til í samningum við 

Evrópusambandið. Þeim tókst að varðveita sérstöðu sína með því að fá það í gegn 

að maltneska yrði viðurkennt tungumál innan Evrópusambandsins og einnig fengu 

þeir að halda í andstöðu sína gegn fóstureyðingum. Það hefur verið mikið hitamál 

á Möltu vegna kaþólskrar trúar meginhluta íbúa landsins.
156

 Einnig sjáum við að 

verulegt tillit er tekið til þess hversu lítið land Malta er og stjórnsýslan eftir því. 

Það sést með sérstöku aðlögunartímabili fyrir vinnumarkaðinn á Möltu. Hann er 

smár og hefði líklegast ekki getað tekið við fjölmennum hópi utanaðkomandi 

fólks í leit að atvinnu án þess að það hefði áhrif á Maltverja. Einnig er 

ríkissjóðnum gefin sex ár til þess að aðlaga sig að því að leggja virðisaukaskatt á 

matvörur og lyf. Það er því rétt sem sagt er hér að ofan að Malta hafi getað notað 

smæð sína sér til framdráttar í aðildarviðræðunum þar sem sérstakt tillit var tekið 

til smæðar landsins.  Malta náði fram nauðsynlegum tilfærslum og samkomulagi 
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við Evrópusambandið í einstökum viðkvæmum efnahagslegum málefnum sem 

drógu úr þeim árekstrum sem aðild að sambandinu kunni að hafa. Á öðrum 

sviðum sem voru mikilvæg fyrir Möltu og ekki eins mikilvæg fyrir 

Evrópusambandið, þá gat sambandið auðveldað samningaferlið með því að veita 

tilslakanir í þeim málefnum.
157

 Þó að málefni Möltu og Íslands gagnvart 

Evrópusambandinu séu ekki þau sömu þá ætti það að vera jákvæð staðreynd fyrir 

íslensk stjórnvöld í aðildarviðræðum við Evrópusambandið að Malta hafi getað 

nýtt smæð sína til þess að fá sérstakar undanþágur í málum sem skiptu landið 

miklu. Einnig er greinilegt að Maltverjar hafi mætt vel undirbúnir að 

samningaborðinu og verið öllum hnútum kunnugir hvað varðar 

stofnanauppbyggingu, löggjöf og regluverk sambandsins. Með góðri þekkingu og 

markvissum undirbúningi tókst þeim því að nýta sér smæð sína sem kost.
158

 

Samkvæmt Roderick Pace þá sýnir samningaferli Evrópusambandsins og 

Möltu okkur Íslendingum að það er mikilvægt að búa yfir yfirgripsmikilli 

þekkingu á reglugerðum sambandsins, löggjöf og undirliggjandi meginreglum 

þess, til þess að geta gefið upp góðar ástæður fyrir því af hverju landið á skilið 

tilslakanir. Einnig verður líka að liggja fyrir mikil þekking á málefnum landsins í 

þeim málaflokkum sem samið er um hverju sinni. Í samningaferlinu þá höfðu 

stjórnvöld á Möltu mikið samráð við fólkið í landinu og skiptist á skoðunum við 

fulltrúa þeirra málaflokka sem samið var um hverju sinni. Þetta er líka auðveldara 

fyrir smáríki vegna þess að boðleiðir eru stuttar og stjórnsýslan minni. Sett var á 

fót upplýsingastofnum um málefni Evrópusambandsins og Möltu sem átti að sinna 

því að koma upplýsingum til almennings í landinu.
159

 Ef borin er saman fjöldi 

breytingartillagna og þær undanþágur sem Malta tryggði sér í 

samningaviðræðunum við Evrópusambandið við þær sem hin níu nýju aðildarríki 

sambandsins fengu sem gengu inn árið 2004 þá er það greinilegt að Malta náði að 

tryggja sér flest sérúrræði og tilslakanir. Margar af þeim voru tilkomnar vegna 

smæðar Möltu. Árangur Möltu við að tryggja sér tilslakanir í hinum ýmsu 

málefnum í samningaviðræðunum við Evrópusambandið, varð til þess að bæði 

efnahagsleg og önnur tækifæri landsins jukust til muna sem hjálpar til við að 
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byggja upp seiglu (e. resilience – building).
160

 Þegar við skoðum samningaferli 

Möltu þá er greinilegt að Ísland hefur alla burði til þess að ná fram góðum 

aðildarsamningi að Evrópusambandið með því að nýta sér smæð sína sér til 

framdráttar. Einnig er greinilegt að Evrópusambandið telur það vera heppilegt að 

koma til móts við smáríki til þess að auðvelda þeim leiðina inn í sambandið og 

hjálpa þeim að takast á við nýjan raunveruleika innan sambandsins. Eins og Malta 

hefur sýnt fram á er einnig hægt að nýta sér smáa stjórnsýslu til þess að fá álit sem 

flestra á álitamálum í samningaferlinu. Mikið er í húfi fyrir ýmsa atvinnuvegi líkt 

og sjávarútveg og landbúnað og því mikilvægt að hafa forsvarsmenn þessara 

atvinnuvega með í ráðum þegar gera á góðan aðildarsamning að 

Evrópusambandið. Hér hefur Malta sýnt fram á að það er mögulegt og jafnvel 

auðveldara fyrir smáríki að gera það vegna þess einmitt að stjórnsýslan er lítil. 

Það styrkir einnig stoðir Möltu innan Evrópusambandsins að ganga inn í 

sambandið með góðan aðildarsamning og tilslakanir sem henta þeim til þess að 

samvinnan gangi sem best innan sambandsins og sýnir um leið vilja sambandsins 

til samvinnu við smærri ríki.  

Vegna þess hversu mikil andstaða var á Möltu við inngöngu í 

Evrópusambandið þá reyndist það erfitt fyrir maltnesku samninganefndina að vera 

sveigjanleg í samningum. Aðhaldið sem andstæðingar aðildar að 

Evrópusambandinu settu var því mikið og það gaf stjórnsýslunni og 

samningamönnum hennar gagnvart sambandinu lítið svigrúm við tilslakanir og 

tilfærslur.
161

  

Þegar löndin tíu sem gengu samhliða inn í Evrópusambandið árið 2004 

voru að semja við sambandið þótti þeim erfitt að mynda bandalög innbyrðis. 

Ástæðan fyrir því var hversu tvíhliða samningaviðræðurnar voru á milli landanna 

og sambandsins, en það gaf minna rými fyrir samvinnu landanna á milli. Sum 

löndin álitu það jafnvel koma þeim illa að vinna með öðrum löndum sem einnig 

voru að semja. Vegna þessa þurftu löndin að treysta á sitt eigið bolmagn í 

samningaviðræðunum. Nokkur samningslönd brugðu á það ráð að hefja samstarf 

við einstaka aðildarríki Evrópusambandsins og framkvæmdarstjórnina. Malta átti 

til dæmis í samstarfi við Bretland og Ítalíu. Einnig hjálpaði framkvæmdarstjórnin 
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Möltu mikið og ráð þess reyndust vel þegar verið var að semja í mikilvægustu 

málaflokkunum. Smáríki sem voru meðlimir í Evrópusambandinu fyrir reyndust 

ekki hjálpsöm, þó þau hefðu samúð með málstað smáríkjanna sem stóðu í 

samningaviðræðunum. Smáríkin sem voru aðilar að Evrópusambandinu fyrir 

stækkunina árið 2004 höfðu hins vegar rutt brautina fyrir þau sem eftir komu og 

sett fordæmi fyrir því hvernig best væri fyrir smáríki að nálgast sambandið.
162

 

Roderick Pace bendir á að pólitískur kostnaðurinn við „óformleg bandalög“ eins 

og Malta stofnaði til við Bretland og Ítalíu í samningaferlinu geti verið sá að 

stærri löndin ætlist til þess að Malta styðji þau seinna innan stofnana sambandsins. 

Hann segir einnig að slík bandalög geti einnig leitt af sér jákvætt samstarf seinna 

þar sem aukin samvinna ríkjanna geti haft í för með sér sameiginlegan 

ávinning.
163

  

3.5  Staða Möltu eftir inngöngu í Evrópusambandið 

Margar breytingar hafa átt sér stað til hins betra innan Möltu eftir að landið varð 

aðili að Evrópusambandinu. Malta hefur meðal annars þurft að endurskipuleggja 

hagkerfi sitt, styrkja innlenda samkeppni, auka einkavæðingu í átt að meiri 

skilvirkni, bæta við umhverfisreglugerðum og með því verja íbúa sína og opna 

nýjar leiðir fyrir útflytjendur. Þessi þróun sýnir okkur að aðild smáríkja að 

Evrópusambandinu getur orðið til þess að smáríkin líti í eigin barm og horfist í 

augu við veikleika sína og vanmátt sinn með því að takast á við hann og styrkja 

þannig stöðu sína.
164

 Með þessum aðgerðum styrkir Malta stoðir sínar og getur 

orðið meiri sýnilegri á alþjóðlegum markaði Því má líta á sambandið sem 

stökkpall fyrir smáríki til þess að þróa stjórnsýslu sína og gera hana betur í stakk 

búna til þess að standa í auknum umsvifnum. Stjórnvöld í Möltu voru jákvæð fyrir 

upptöku evrunnar vegna þess að þau töldu að hún kæmi til með að auka verð 

gagnsæi, hún gerir Möltu meira aðlaðandi til beinnar erlendrar fjárfestingar og 

viðheldur verð stöðugleika.
165

 Skoðanakönnun the Malta Business Bureau frá 

árinu 2009 styrkir þetta sjónarmið maltneskra stjórnvalda. Niðurstöður hennar 

voru að 92% af fólki í viðskiptalífinu á Möltu var þeirra skoðunar að aðild 
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landsins að Evrópusambandinu hefur reynst landinu hagstæð. Upptaka evrunnar 

var þar oftast nefnd sem sá þáttur sem hefur haft jákvæðustu breytinguna í för 

með sér.
166
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4 Ísland og Evrópusambandið 

Landfræðileg lega Íslands hlýtur að skipta máli þegar samstarf landsins og 

samskipti við aðrar þjóðir er skoðað. Sem nyrsta land Evrópu á milli Norður-

Ameríku og meginlands Evrópu er saga landsins hvað varðar samruna og samstarf 

við önnur lönd í álfunni um margt sérstök. Einnig virðist sú staðreynd að Ísland er 

smáríki og með litla eða fámenna stjórnsýslu hafa áhrif á þau skref sem stjórnvöld 

hafa tekið hvað varðar samstarf við önnur Evrópuríki.  

Þegar samrunaþróunin hófst í Evrópu varð Ísland að fylgja á eftir og reyna 

að finna út hvernig haga skyldi samskiptum við aðrar Evrópuþjóðir í nýju og 

síkviku landslagi samstarfs þjóða sem gengið hafa í Evrópusambandið frá stofnun 

þess. Eins og sýnt verður fram á hér fyrir neðan þá virðast íslenskir 

stjórnmálamenn oftast taka ákvarðanir í Evrópumálum þegar þvinganir eiga sér 

stað og þeir verða að taka afstöðu af nauðsyn. Efnahagshrunið haustið 2008 og 

veik staða krónunnar í kjölfar þess er talin vera ástæða þess að umræðan um aðild 

Íslands að Evrópusambandinu tók nýja stefnu fyrir Alþingiskosningarnar vorið 

2009. Niðurstaðan varð síðan sú að samþykkt var á Alþingi um sumarið 2009 að 

sækja um aðild að Evrópusambandinu. Hér að neðan verður gerð grein fyrir 

Evrópuvæðingu Íslands og hvaða afstöðu flokkarnir fimm sem sitja á Alþingi hafa 

tekið í umræðunni um hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Einnig 

verður farið yfir ástæðurnar sem lágu að baki þeirri ákvörðun að sækja um aðild 

að Evrópusambandinu, einnig verður fjallað um samningaferli Íslands við 

sambandið og staða þess greind út frá þeim upplýsingum sem liggja fyrir um ferli 

Maltverja.  

4.1 Evrópuvæðing Íslands 

Evrópusamruninn undanfarna áratugi hefur óumflýjanlega haft áhrif á 

utanríkisstefnu íslenskra stjórnvalda. Þó að Ísland sé eyland er mikilvægt fyrir 

land og þjóð að hafa góð samskipti við aðrar þjóðir heims. Mestu samskiptin hefur 
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Ísland haft við aðrar Norðurlandaþjóðir vegna samvinnu á vettvangi 

Norðurlandaráðs, einnig við aðrar þjóðir í Evrópu og síðan við Norður-Ameríku. 

Þessi samskipti eru engu að síður ólík allt frá menningarlegum toga og 

viðskiptalegs eðlis. Íslendingar eru uppteknir af uppruna sínum og fullveldi 

þjóðarinnar. Evrópuumræðan hér á landi er nátengd fullveldishugtakinu og 

orðræðan um það fylgir oft umræðunni um Evrópusamtarf.
167

 Einnig hefur 

sjávarútvegur landsins haft mikil áhrif á tregðu íslenskra stjórnvalda til þess að 

ganga lengra í Evrópusamrunanum.
168

 

 

Mynd 2. Tímalína um atburði í Evrópuvæðingu Íslands 

 

4.1.1 Umræðuloturnar um Evrópuvæðingu Íslands  

Hér verður fjallað um þær níu umræðulotur sem hafa átt sér stað í íslenskum 

stjórnmálum um Evrópuvæðingu Íslands frá árinu 1957 til 2011. Hér að ofan á 

Mynd 2 er hægt að sjá Evrópuvæðingu Íslands setta fram á myndrænan hátt.  

Baldur Þórhallsson skrifar árið 2004, í formála á bók sem hann ritstýrði 

Iceland and European Integration
169

, að umræðulotur um Evrópuvæðingu Íslands 

geti talist sjö. Fyrsta lotan var á árunum 1957-59 en í henni tóku íslenskir 

ráðamenn þátt í því að ræða fríverslunarsamning milli landa í Vestur-Evrópu. 

Ekkert varð úr því samstarfi í það skiptið.
170

 Stjórnvöld töldu það vandkvæðum 

bundið á þessum tímapunkti að taka þátt í gerð fríverslunarbandalags við þessar 

þjóðir nema að til sérstakra undaþága kæmi. Talið var að til dæmis landbúnaður, 

iðnaður og tekjur af tollum stæðu í veginum fyrir þessu. Einnig var það nefnt að 
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íslenskur landbúnaður gæti ekki ráðið við samkeppnina sem fylgdi 

fríversluninni.
171

  

Umræðulota númer tvö átti sér stað á árunum 1961-1963 og ræddu íslenskir 

stjórnmálamenn í samstarfi við atvinnulífið hvaða kostir og gallar fælust í því fyrir 

Ísland að sækjast eftir aðild að Evrópubandalaginu.
172

 Viðreisnarstjórn 

Sjálfstæðisflokksins og Alþýðuflokksins sem tók við árið 1959 vildi gera 

stórtækar breytingar til þess að opna efnahagskerfið og setti meðal annars á fót 

nefnd árið 1961 til að athuga hvaða möguleikar fælust í því fyrir Ísland að verða 

aðili að EFTA
173

 og gera þannig fríverslunarsamning um fiskafurðir við 

Evrópubandalagið.
174

 Eftir að hafa kynnt sér málin til hlítar og skoðað allar hliðar 

þess komust stjórnvöld að þeirri niðurstöðu að það væri ekki ráðlegt fyrir Ísland 

að sækja um aðild á þessum tíma vegna þess að aðstæður í landinu væru öðruvísi 

en hjá aðildarríkjum sambandsins og var það einkum vegna smæðar landsins.
175

 

Einnig hafði það áhrif að forseti Frakklands beitti neitunarvaldi gagnvart 

inngöngu Bretlands í bandalagið, það varð til þess að Danir, Norðmenn og Írar 

hættu við að sækjast eftir inngöngu vegna þess að þeir áttu í miklum viðskiptum 

við Bretland sem hafði verið aðal hvatinn fyrir umsókn þeirra í byrjun.
176

  

Þriðja umræðulotan var þegar íslensk stjórnvöld fóru að ræða hugsanlega 

aðild að EFTA seint á sjöunda áratugnum. Það voru ákafar umræður um EFTA 

aðild á Alþingi og þingmenn sem voru á móti þeirri aðild sögðu að aðild þýddi 

afsal fullveldisins og lýðræðissviptingu fyrir Íslendinga. Ein aðal ástæðan fyrir því 

að sótt var um aðild var til þess að greiða fyrir aðgangi sjávarafurða á evrópskan 

markað og einnig myndi aðild að EFTA opna möguleika á því að gera 

fríverslunarsamning við Evrópubandalagið.
177

 Ráðamenn Íslands töldu einnig að 

ef Ísland yrði aðili að EFTA myndi það hjálpa til við að rífa landið upp úr 

efnahagslegri lægð og gæti endurlífgað aðrar atvinnugreinar en sjávarútveg. 

Einnig var það áhyggjuefni að staða Íslands væri að veikjast í norrænni samvinnu 

vegna þess að það stæði fyrir utan EFTA.
178

 Niðurstaða þessarar umræðulotu varð 
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sú að Ísland varð aðili að EFTA árið 1970 og gerði síðan fríverslunarsamning við 

Evrópubandalagið sem tók gildi árið 1976 eftir að þorskastríðinu við Breta 

lauk.
179

 Því hefur verið haldið fram að með inngöngu í EFTA hafi Ísland formlega 

hafið þátttöku sína í Evrópusamrunanum.
180

  

Fjórða umræðulotan um Evrópusamruna Íslands átti sér stað vegna 

samningaviðræðna EFTA ríkjanna við Evrópubandalagið um stofnun Evrópska 

Efnahagsvæðisins (EES), en þeim viðræðum lauk árið 1990. Miklar umræður áttu 

sér stað um ágæti EES-samningsins en ríkisstjórninni tókst hins vegar að koma 

málinu í gegn og tók samningurinn gildi í ársbyrjun 1994. Með EES-samningnum 

gekk í gildi „fjórfrelsið“
181

 og Ísland tók upp 80% af allri lagasetningu 

Evrópusambandsins.
182

 Samningaviðræður EFTA landanna og 

Evrópubandalagsins um EES-samninginn voru einna flóknustu samningar sem 

bandalagið hafði ráðist í á þeim tíma. Margar deilur spruttu upp meðal landanna 

um hin ýmsu málefni, meðal annars um veiðiréttindi í íslenskri og norskri lögsögu 

en Spánn og Portúgal gerðu kröfu um að fá að veiða þar. Einnig var deilt um 

fjárhagslega aðstoð til fátækra aðildarlanda Evrópubandalagsins eins og Spánar. 

Sem dæmi um það hversu viðamikill samningurinn var þurftu EFTA löndin meðal 

annars að taka upp um 1.400 reglugerðir sem einungis snertu innri markaðinn.
183

 

EES-samningurinn var einnig umdeildur á Íslandi og mikið gekk á áður en hann 

var samþykktur á Alþingi. Það var þáverandi utanríkisráðherra Jón Baldvin 

Hannibalsson, þáverandi formaður Alþýðuflokksins, sem hafði það verkefni að 

fylgja samningnum eftir á Íslandi og fá hann samþykktan á Alþingi. Þá voru 

Alþýðuflokkurinn, Alþýðubandalagið og Framsóknarflokkurinn saman í 

ríkisstjórn þegar byrjað var að semja og svo virtist sem sátt væri um efni 

samningsins innan ríkisstjórnarflokkanna vegna þess að þeir gerðu engar 

athugasemdir við hann efnislega þegar verið var að semja hann á vettvangi EFTA 

og Evrópubandalagsins. Í kosningabaráttunni vegna Alþingiskosninganna árið 

1991 töluðu bæði Framsóknarflokkurinn og Alþýðubandalagið gegn EES-

samningnum og voru þá ekki lengur samstíga Alþýðuflokknum í 
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Evrópumálum.
184

 Þessi viðsnúningur Framsóknarflokks og Alþýðubandalags varð 

til þess að stjórnarsamstarfið stóð höllum fæti. Í kosningunum 1991 hélt 

ríkisstjórnin meirihluta sínum en Jón Baldvin sagðist ekki geta myndað ríkisstjórn 

nema vera viss um að EES-samningnum væri tryggt brautargengi á Alþingi.
185

 Af 

þessum sökum ákvað Jón Baldvin að snúa sér að Sjálfstæðisflokknum við 

myndun ríkisstjórnar.
186

 Alþýðuflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn höfðu 

svipaðar skoðanir í EES málinu eftir kosningarnar 1991 og því var grundvöllur 

fyrir því að þeir mynduðu saman ríkisstjórn sem gæti komið málinu í gegnum 

Alþingi.
187

 Þetta var samt viðsnúningur í stefnu Sjálfstæðisflokksins í 

Evrópumálum því fyrir kosningarnar árið 1991, var flokkurinn í minnihluta á 

þingi og, var hann þá móti EES og þá var Þorsteinn Pálsson formaður flokksins en 

hann vildi frekar láta reyna á tvíhliða samningaviðræður við Evrópubandalagið.
188

 

Í kosningabaráttunni kaus flokkurinn sér hins vegar nýjan leiðtoga, Davíð 

Oddsson, sem virtist vera jákvæðari gagnvart Evrópusamrunanum og EES-

samningnum. Þessi breyting á stefnu flokksins undir forystu nýs formanns hafði 

mikið að segja til um það að Alþýðuflokkurinn náði að mynda ríkisstjórn með 

honum.
189

 Framsóknarflokkurinn, sem var í stjórnarnandstöðu, klofnaði í afstöðu 

sinni til EES-samningsins. Sjö af þingmönnum flokksins greiddu atkvæði á móti 

samningnum og helstu rök þeirra fyrir þeirri ákvörðun voru þau að þeir sögðu 

EES-samninginn stangast á við stjórnarskrána og ekki samrýmast henni. Að þeirra 

mati fólst „fullveldisframsal“ í samningnum sem var rétt ályktað vegna þess að 

Alþingi fór ekki lengur með einskorðað vald yfir málefnum landsins. Hinir sex 

þingmenn flokksins ákváðu að sitja hjá við atkvæðagreiðsluna því þeim fannst 

samningurinn of mikilvægur fyrir innlend útflutningsfyrirtæki og þar af leiðandi 

ekki hægt að fella hann.
190

 Þingmenn Alþýðubandalagsins greiddu allir atkvæði 

gegn samningnum á þingi. Kvennalistinn greiddi einnig atkvæði gegn EES-

samningum og var andstaða þeirra helst við framsals íslensks valds til 

yfirþjóðlegra stofnana. Ein þingkona flokksins sat hjá en það var Ingibjörg Sólrún 

Gísladóttir, sagði hún það vera vegna þess að hún væri sammála aðild Íslands að 
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EES efnislega séð.
191

 Ingibjörg Sólrún Gísladóttir lýsti því yfir í fjölmiðlum að 

henni fyndist aðild að EB alveg eins koma til greina fyrir Ísland.
192

 Mikið var rætt 

um samninginn á Alþingi og varð umræðan um hann og mál tengd honum ein sú 

lengsta sem sögur fara af. Einnig spruttu fram miklar umræður þess efnis hvort 

þáverandi forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir myndi skrifa undir samninginn.
193

 

Haustið 1992 var gert ákall um þjóðaratkvæðagreiðslu um EES-samninginn og sú 

andstaða sem var til staðar í þinginu varð til þess að þessi óánægja náði út fyrir 

þingið sjálft og þessi krafa var studd af samtökum verkafólks og hagsmunahópum 

í landbúnaði. Hreyfing sem nefndi sig Samstaða um óháð Ísland var mynduð til 

þess að berjast á móti samþykkt EES-samningsins. Það var þó ljóst að hin ný 

myndaða ríkisstjórn hafði lítinn áhuga á því að senda þetta stóra málefni í 

hendurnar á þjóðinni og leyfa henni að kjósa um samninginn í 

þjóðaratkvæðagreiðslu.
194

 Skoðanakannarnir sem Morgunblaðið birti þann 16. 

október árið 1992 sýndu að það var einungis tæpur meirihluti svarenda sem var 

fylgjandi EES-samningum eða 46% með en 44% á móti. Í annarri skoðanakönnun 

sem birt var stuttu seinna eða 5. nóvember sama ár kom fram að 75,7% af þeim 

sem tóku afstöðu til málsins vildu að það yrði lagt fyrir þjóðina í 

þjóðaratkvæðagreiðslu.
195

 Mikill þrýstingur myndaðist á þáverandi forseta 

landsins, Vigdísi Finnbogadóttur, um að hafna því að skrifa undir samninginn og 

um 19% kjósenda skrifuðu undir áskorun um þjóðaratkvæðagreiðslu. Vigdís sagði 

að þetta mál hefði verið það langerfiðasta í hennar forsetatíð og hún segist hafa 

verið hrædd við skerðingu fullveldis landsins. Það var einnig hennar álit að EES-

samningurinn snerist um framtíð unga fólksins og mikilvægi þess að Ísland 

tengdist evrópsku menningarsvæði.
196

 Eftir miklar vangaveltur Vigdísar varð 

niðurstaðan sú að hún skrifaði undir þann, 13. janúar 1993, og staðfesti þar með 

EES-samninginn sem hafði verið samþykktur á Alþingi.
197

  

Fimmta umræðulotan hófst árið 1994 þegar Alþýðuflokkurinn (sem síðar 

varð Samfylkingin), fyrst allra flokka, setti það á stefnuskrá sína að sækja um 

aðild að Evrópusambandinu. Forysta flokksins setti þetta fram vegna þess að hún 
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vonaðist til þess að þetta útspil myndi auka fylgi flokksins í kosningum árið eftir, 

það var hins vegar ekki raunin vegna klofnings í flokknum.
198

 Jón Baldvin 

Hannibalsson, þáverandi utanríkisráðherra var nokkuð jákvæður fyrir því að láta 

reyna á það að fylgja hinum Norðurlöndunum inn í Evrópusambandið þar sem 

brotthvarf þeirra úr EES-samstarfinu gæti þýtt endalok samningsins.
199

 Baldur 

Þórhallsson nefnir tvær ástæður fyrir því af hverju Ísland tók ekki skrefið til fulls í 

átt að aðild að Evrópusambandinu í þessari umræðulotu. Í fyrsta lagi var það 

vegna þess að Noregur hafnaði aðild að Evrópusambandinu en það tryggði að 

EES-samningurinn héldi velli. Í öðru lagi þá gaf Sjálfstæðisflokkurinn út þá 

yfirlýsingu fyrir kosningar að málefni Evrópusambands aðildar væru ekki til 

umræðu fyrir kosningar og tók upp „bíða og sjá“ stefnuna.
200

 Í kosningunum árið 

1995 myndaði Sjálfstæðisflokkurinn ríkisstjórn með Framsóknarflokknum og 

sagði þar með skilið við Alþýðuflokkinn. Davíð Oddsson var farinn að efast um 

frekari Evrópusamruna og deildi ekki skoðunum Jóns Baldvins Hannibalssonar 

þess efnis að Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið.
201

 Þegar Davíð Oddsson 

var forsætisráðherra árið 2002 var hann látinn svara fyrir það af hverju Ísland 

hefði aldrei sótt um aðild að Evrópusambandinu á fundi Þýsk-íslenska 

verslunarráðsins í Berlín. Hann lýsti því yfir að EES-samningurinn gagnaðist 

Íslandi mjög vel og að landið hefði náð betri samningi en ef það hefði átt í tvíhliða 

viðræðum við Evrópusambandið. EES-samningurinn uppfyllti öll þau skilyrði 

sem Ísland gerði og tryggði fullan aðgang að innri markaðnum og jafnframt þurfti 

Ísland ekki að taka þátt í samstarfi við Evrópusambandið sem var þeim ekki í hag 

eins og sameiginlega fiskveiðistefnan. En í lok sagði Davíð að ef ekki væri fyrir 

EES-samninginn „værum við eflaust löngu gengnir í ESB.“
202

 

Sjötta umræðulotan var um aðild Íslands að Schengen. Alþingi tók málið til 

umræðu á árunum 1999-2000. Umræðan um aðild Íslands að Schengen var 

fyrirferðalítil og endaði með því að Ísland gekk í það árið 2001.
203

 Aðildin að 

Schengen fól í sér að Íslendingar geta ferðast innan Schengen svæðisins án þess 

að bera með sér vegabréf. Aðildarlöndin setja sér sameiginlegar reglur um 
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vegabréfsáritanir, löndin hafa einnig sömu stefnu varðandi framkomu við 

hælisleitendur og ólöglega innflytjendur. Einnig felur Schengen í sér samstarf á 

sviði lögreglumála meðal annars innan Europol.
204

 Megin ástæðan fyrir því að 

Ísland ákvað að ganga í Schengen var að Danmörk ákvað að sækja um aðild og 

innganga Danmerkur án hinna Norðurlandanna hefði þýtt að óvíst hefði verið um 

framtíð norræna vegabréfasambandsins og varð svo úr að öll Norðurlöndin gegnu 

samhliða inn í Schengen samstarfið.
205

  

Samkvæmt Baldri Þórhallssyni þá fór Ísland í gegnum sína sjöundu 

umræðulotu um Evrópumál árið 2004 þegar rætt var um hvernig Ísland ætti að 

bregðast við auknum samruna í álfunni. Spurningin var sú sama og hún var fyrir 

rúmum fjórum áratugum: Á Ísland að sækja um aðild að Evrópusambandinu?
206

 

Umræðan um aðild Íslands að Evrópusambandinu fór þó á flug í kringum þá 

ákvörðun Bandaríkjahers að draga herlið sitt frá landinu sem tilkynnt var Geir H. 

Haarde þáverandi utanríkisráðherra. Halldór Ásgrímsson, þáverandi 

forsætisráðherra sagði að nú væri lag fyrir Ísland að kanna aðild að 

Evrópusambandinu til þess að styrkja varnir landsins. Umræðan virtist hins vegar 

ekki hafa áhrif á skoðun Sjálfstæðisflokksins varðandi aðild að sambandinu.
207

  

Áttunda umræðulotan um Evrópusamruna Íslands var þá sú mikla umræða 

sem átti sér stað eftir efnahagshrunið árið 2008 um aðild Ísland að 

Evrópusambandinu og henni lauk þegar samþykkt var á Alþingi að hefja 

aðildarviðræður við Evrópusambandið sem hófust síðan sumarið 2010.
208

 

Núna árið 2011 stöndum við frammi fyrir nýjum kafla sem kölluð verður 

hér níunda umræðulotan í sögu Evrópusamrunans á Íslandi eða Evrópuvæðingar 

landsins. Í henni er búið að ákveða á Alþingi
209

 að sækja um aðild að 

Evrópusambandinu og samningaviðræður eru hafnar við sambandið. Vegna þessa 

fjallar þessi umræðulota um aðildarviðræðurnar. Í þessari lotu eru íslensk 

stjórnvöld farin að skoða af alvöru hverjir séu möguleikar Íslands innan 

Evrópusambandsins. Betur verður farið yfir innihald umræðulotanna númer átta 
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og níu hér að neðan og staða Evrópusamrunans á Íslandi í dag árið 2011 verður 

metin út frá þeim.  

4.1.2 Varnarsamstarf Íslands 

Ísland er stofnaðili að Atlantshafsbandalaginu (NATO) og hefur verið meðlimur 

frá árinu 1949 og takmark þess bandalags er að tryggja að öryggi og friður ríki 

meðal aðildarlanda.
210

 Einnig hefur Ísland átt í varnarsamstarfi við Bandaríkin um 

áratauga skeið eða allt frá því að varnarsamningur var undirritaður á milli ríkjanna 

árið 1951. Samstarf ríkjanna hefur þó tekið breytingum eftir brotthvarf 

Bandaríkjahers frá Íslandi.
211

 Með nýjum varnarsamningi milli landanna frá árinu 

2006 kemur meðal annars fram að: „Ísland samþykkir áætlunina sem gerir ráð 

fyrir því að varnir Íslands séu tryggðar með öflugum og hreyfanlegum viðbúnaði 

og liðsafla og að hún sé studd bandarískum hernaðarmætti eftir því sem þörf 

krefur.“
212

 Það er mat Vals Ingimundarsonar, prófessors við Háskóla Íslands, að 

brottför bandaríska hersins hafi haft í för með sér veikingu á pólitískum 

samskiptum Íslands og Bandaríkjanna og einnig veiktist öryggistryggingin þegar 

ákveðið var að flytja burt hermennina og búnað þeirra frá landinu.
213

 Valur bendir 

einnig á að eftir brotthvarf Bandaríkjahers hafi verið nauðsynlegt að setja: „íslensk 

utanríkis- og öryggismál í miklu víðara norrænt og evrópskt samhengi en áður.“
214

 

Öryggis- og varnarmál geta því verið ein ástæðan fyrir því að Ísland ákvað að 

sækja um aðild að Evrópusambandinu því innganga í sambandið mun líklega 

koma til með að styrkja varnarsamstarf við Evrópu. Eins og kemur fram hér að 

ofan þá virðist Sjálfstæðiflokkurinn ekki hafa breytt andstöðu sinni við 

Evrópusambands aðild eftir brotthvarf hersins þó að Halldór Ásgrímsson, 

þáverandi formaður Framsóknarflokksins, teldi það vera ástæðu til þess að skoða 

frekar aðild að sambandinu til þess að styrkja varnir landsins.
215

 Þar sem Ísland er 

aðili að NATO, öfugt við Möltu sem hefur staðið fyrir utan bandalagið, hafa 

öryggismál landsins staðið á sterkari grunni og einnig felst ákveðin styrking í 

varnarsamstarfinu við Bandaríkin. Eins og komið hefur fram hér að ofan þá var 
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það einn af hvötum Möltu fyrir því að ganga í Evrópusambandið að efla varnir 

landsins. Svo virðist sem Ísland hafi ekki haft þennan hvata í sínu 

Evrópusamstarfi lengi vel, en það hlýtur að hafa breyst með brottflutningi 

Bandaríkjahers þegar Ísland þurfti að leita til annarra landa til að tryggja öryggi 

sitt.  

4.1.3 Fullveldi Íslands og samskipti við Evrópu 

Íslendingar ræða ávallt fullveldi þjóðarinnar samhliða auknum Evrópusamruna 

landsins. Eiríkur Bergmann greindi orðræðu þingmanna í þremur umræðulotum 

um aukin Evrópusamruna, EFTA aðild (1968), EES-samninginn (1989-1993) og 

umræðuna um Evrópusambandsaðild á árunum 2000-2003. Hann benti á að bæði 

þeir þingmenn sem væru fylgjandi og andvígir auknu Evrópusamstarfi notuðust 

við orðræðu tengda fullveldi og sjálfstæði til þess að styrkja rök sín.
216

 Niðurstaða 

hans var sú að það „kom glögglega í ljós í öllum þremur umræðulotunum hvernig 

orðræða sjálfstæðisbaráttunnar hefur skilað sér með beinum hætti inn í umræður 

um Evrópumál á þingi. Raunar er það svo að öll umræða um þátttöku Íslands í 

alþjóðlegu samstarfi virðist markast mjög af gildi fullveldis þjóðarinnar.“
217

  

Íslenskir fræðimenn hafa leitast við að svara þeirri spurningu hvað sé 

raunverulegt fullveldi Íslands og hvað felist í því að ganga í Evrópusambandið. 

Guðmundur Hálfdanarson, prófessor í sagnfræði, er einn þeirra og hann kemst að 

þeirri niðurstöðu í grein sinni Glatast fullveldið við inngöngu í 

Evrópusambandið?
218

 að með inngöngu Íslands í Evrópusambandið muni 

ákvarðanataka í hinum ýmsu málum færast úr landinu og þar af leiðandi muni 

hluti af fullveldinu færast til. „Aftur á móti má benda á að íslensk stjórnvöld hafa 

þegar margsinnis viðurkennt í verki, þótt þau hafi ekki gert það í orði, að fullveldi 

ríkis getur hvorki orðið „algert“ né „sjálfstætt“ – spurningin er því ekki hvort 

fullveldinu verði fórnað heldur hvort hlutar þess verði færðir til án þess að því sé 

talið felast algert afsal eða framsal fullveldisins.“
219

  

                                                 
216

 Eiríkur Bergmann Einarsson. (2009a). Bls. 311 
217

 Eiríkur Bergmann Einarsson. (2009a). Bls. 311-312. 
218

 Guðmundur Hálfdanarson. (2007). Glatast fullveldið við inngöngu í Evrópusambandið? Í Silja 

Bára Ómarsdóttir. (ritstjóri). Ný staða Íslands í utanríkismálum. Tengsl við önnur Evrópulönd. 

(bls. 123-133). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  
219

 Guðmundur Hálfdanarson. (2007). Bls. 131.  



63 

 

Íslenskir stjórnmálamenn eiga erfitt með að viðurkenna að þeir hafi fært 

völdin frá Íslandi til Brussel með aðild að EES og síðar Schengen vegna 

umræðunnar um fullveldi landsins. Sú staðreynd að aðild Íslands að 

Evrópusambandinu hefur það í för með sér að aukin völd færast til Evrópu gerir 

stjórnmálamönnum erfiðara fyrir að ræða aðild. Samkvæmt Baldri Þórhallssyni þá 

hafa íslenskir stjórnmálamenn jafnvel hikað við að finna út hvort Ísland gæti 

fengið inngöngu í Evrópusambandið með þeim skilmálum sem settir væru fram 

vegna þess að þeir eru hræddir við að vera sakaðir um það að vilja afsala 

fullveldinu og sjálfstæði íslensku þjóðarinnar.
220

 

4.2 EES-samningurinn 

Með EES-samningnum urðu EFTA löndin; Ísland, Noregur og Liechtenstein 

aðilar að sameiginlegum innri markaði Evrópu og með því varð það eitt stærsta 

markaðssvæði í heiminum. „Fjórfrelsið“ varð virkt innan landanna en það felur í 

sér frjálst flæði vöru, vinnuafls, fjármagns og þjónustu. Eitt af aðal markmiðum 

samningsins var að hafa hömlur á flæði þessara fjögurra þátta sem minnstar. 

Íslensk fyrirtæki fara eftir sömu reglum og önnur fyriræki innan 

Evrópusambandsins á þeim sviðum sem eru hluti af samningnum.
221

 Settar voru á 

fót þrjár stofnanir EES-samningsins þar sem EFTA ríkin og aðildarríki 

Evrópusambandsins taka ákvarðanir um málefni sem varða samninginn. Í fyrsta 

lagi er það Sameiginlega EES-nefndin (e. EEA Joint Committee) en hún er megin 

vettvangur fyrir samstarf EES-ríkjanna og Evrópusambandsins. Hlutverk 

nefndarinnar er að tryggja að framkvæmd samningsins sé virk af öllum aðilum 

sem að honum koma og teknar eru ákvarðanir innan hennar um upptöku 

Evrópusambands-gerða inn í EES-samninginn. Nefndin hittist einu sinni í mánuði 

og hún þjónar einnig þeim tilgangi að leysa úr erfiðum málum sem koma upp 

innan samningsins.
222

 Í öðru lagi er það EES-ráðið (e. EEA Council) en því er 

ætlað það hlutverk að vinna við að setja viðmiðunarreglur fyrir sameiginlegu 

EES-nefndina og fylgjast með framkvæmd EES-samningsins. Í ráðinu sitja 

fulltrúar frá Evrópusambandinu og einn fulltrúi frá hverju EFTA ríki sem eru alla 
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jafna utanríkisráðherrar síns ríkis. Ráðið hittist til fundar venjulega tvisvar á ári.
223

 

Í þriðja lagi eru það sameiginlega EES-þingmannanefndin og ráðgjafanefnd EES. 

Á vettvangi EES- þingmannanefndarinnar hittast þingmenn Evrópuþingsins og 

þjóðþinga EFTA ríkjanna og ræða málin og leitast er við að auka skilning þeirra á 

milli á sameiginlegum málum sem EES-samningurinn nær yfir. Innan 

ráðgjafanefndar EES gefst aðilum vinnumarkaða í löndum EFTA og 

Evrópusambandsins kostur á að hittast og ræða mál tengd samningnum.
224

 Fram 

kemur í skýrslu Halldórs Ásgrímssonar, þáverandi utanríkisráðherra, til Alþingis, 

Staða Íslands í Evrópusamstarfi, sem kom út árið 2000 að: 

 Stofnanir EES-samningsins EFTA-megin, almennt starfslið, Eftirlitsstofnun og 

dómstóllinn, eru að sjálfsögðu ekki eins öflugar og samsvarandi stofnanir innan 

Evrópusambandsins. Ekki verður hins vegar annað séð en að þeim hafi tekist ágætlega að 

sinna hlutverki sínu og séu starfinu vaxnar. Þegar upp kemur álitamál af einhverju tagi er 

oft aðgengilegra að eiga við litla og skilvirka stofnun sem tekur fljótt og ákveðið á 

málum.
225

  

 

Af þessu má ráða að íslensk stjórnvöld hafa verið nokkuð sátt við sína stöðu innan 

EES-samningsins og álitið sem svo að stofnanir innan EES-samningsins hafi náð 

að vinna vel að markmiðum Íslands og hagsmunavörslu á fyrstu árum 

samningsins.  

Í skýrslu Halldórs Ásgrímssonar frá árinu 2000, sex árum eftir að EES- 

samningurinn tók í gildi segir einnig:  

...er óhætt að fullyrða að hann [EES-samningurinn] hefur reynst Íslandi hagstæður. 

Aðgangur að mörkuðum er greiðari, þátttaka í evrópskum samstarfsverkefnum, ekki síst á 

sviði rannsókna og þróunar, hefur skilað umtalsverðu fjármagni og þekkingu í íslenskt 

þjóðarbú og samræming leikreglna í atvinnulífi hefur leitt til aukins frjálsræðis og 

nútímalegri stjórnunarhátta. EES-samningurinn hefur án efa stuðlað verulega að þeim 

stöðugleika sem nú ríkir í íslensku efnahagslífi. Samningurinn hefur hraðað þróun 

löggjafar á fjölmörgum sviðum, efld neytendavernd og umhverfisvernd, auðveldað 

aðlögun laga og reglugerða að breytingum á ýmsum sérsviðum sem eru í örri þróun og 

má nefna samgöngur og fjarskipti.
226

 

 

Með þessari fullyrðingu er greinilegt að stjórnvöld hafa verið ánægð með þá 

breytingu sem orðið hafði á íslensku samfélagi með aukinni Evrópuvæðingu. 

Aðild Íslands að EES-samningnum hafði margvísleg jákvæð áhrif og reyndist vel 

til þess að gera hagkerfi Íslands samkeppnishæft við önnur lönd. Því hefur verið 

haldið fram að aðild Íslands að EES hafi gert þá þenslu í bankakerfi landsins 
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mögulega sem leiddi til hrunsins 2008 og einnig hinar miklu fjárfestingar sem 

útrásavíkingarnir stóðu fyrir sem riðu bönkunum til falls.
227

  

Í þessari skýrslu er einnig bent á takmörkuð áhrif stjórnvalda EES-ríkjanna 

til þess að hafa áhrif á lagasetningu sem þau varðar: „EES-samningurinn gefur 

svigrúm til að standa utan verulegs hluta Evrópusamstarfs. Það er því verði keypt 

að aðgangur er takmarkaður að stofnunum sem móta framtíðarstefnu og taka 

ákvarðanir um rekstur.“
228

 Með þessu er bent á að EES-samningurinn er ekki 

fullkominn þar sem hann veitir einungis hlutdeild í hinu mikla starfi sem fer fram 

undir hatti Evrópusambandsins. Vegna þessa fá EFTA löndin einungis 

takmarkaða hlutdeild í ákvarðanaferli sambandsins og það getur sett löndin í 

erfiða stöðu ef lagasetning kemur sér illa fyrir þau.  

4.3 Af hverju sótti Ísland um aðild að Evrópusambandinu? 

Eins og fram kemur hér að ofan þá hófst sjöunda umræðulotan í Evrópumálum 

hér á landi árið 2004 þegar ræða þurfti til hlítar hvernig stjórnvöld ætluðu að 

bregðast við stækkun Evrópusambandsins.
229

 Efnahagshrunið á Íslandi haustið 

2008 hafði einnig áhrif á breyttar áherslur í Evrópumálum hjá stjórnvöldum og 

áttunda umræðulotan um Evrópuvæðingu fór af stað í kjölfar hrunsins. Segja má 

að sú umræðulota hafi staðið frá haustinu 2008 til sumarsins 2010 þegar Ísland 

sótti formlega um að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Níunda 

umræðulotan hófst því sumarið 2010 og stendur enn nú þegar aðildarviðræður 

Íslands og Evrópusambandsins standa enn yfir.  

Því hefur verið haldið fram að Ísland taki ákvarðanir um aukinn 

Evrópusamruna vegna þvingana eða til að koma til móts við og bregðast við 

breyttum aðstæðum. Sem dæmi um þetta þá segir Eiríkur Bergmann, dósent og 

forstöðumaður Evrópuseturs á Bifröst, í grein sinni Hvað breytist raunverulega 

við aðild að ESB? Hver er munurinn á EES og ESB?
230

 að umræða um málefni 

Evrópusamstarfs fylgi hagsveiflum sem eiga sér stað hérlendis. Þegar illa árar þá 

eru þessi málefni frekar rædd en þegar allt gengur vel þá finnst Íslendingum þeir 
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ekki hafa þörf fyrir frekara samstarf við Evrópuríki. Máli sínu til stuðnings nefnir 

hann að eftir veikingu krónunnar í febrúar 2006 hafi sprottið upp umræða um 

upptöku evru og einnig frekara Evrópusamstarf.
231

 Greinina ritar Eiríkur árið 

2008, nokkrum mánuðum fyrir efnahagshrunið í október sama ár. Eftir hrunið fór 

umræða um aðild að Evrópusambandinu á flug og mikið var rætt um hana, því 

hafa orð Eiríks sannað sig að einhverju leyti. Þó ber að hafa í huga að umræða um 

aðild Íslands að Evrópusambandinu skýtur upp kollinum í íslensku samfélagi með 

jöfnu millibili og tengist ekki endilega alltaf hagsveifum heldur líka kosningum 

þar sem Samfylkingin hefur haft aðildarumsókn á stefnuskrá sinni frá 2002.  

Atburðir í kjölfar efnahagshrunsins og mikil veiking íslensku krónunnar 

urðu til þess að Íslendingar fóru endurmeta gildi sín og margir fóru að draga í efa 

utanríkisstefnu landsins sem meðal annars fól í sér tregðu gagnvart frekari 

Evrópusamruna. Þetta viðhorf gaf Evrópusinnum tækifæri til þess að vekja frekari 

athygli á málstað sínum og aðild Íslands að Evrópusambandinu varð eitt af aðal 

kosningamálunum árið 2009. Samfylkingin lagði áherslu á það að aðild að 

Evrópusambandinu gæti orðið einn hluti af endurreisn fjármálakerfis landsins.
232

 

Andstæðingar aðildar að Evrópusambandinu bentu á þá kosti að Ísland gæti tekið 

einhliða upp evru án þess að sækja um aðild að sambandinu, eða jafnvel tekið upp 

dollar, norska krónu eða svissneskan franka í stað hinnar veiku íslensku krónu.
233

 

4.3.1 Afstaða stjórnmálaflokkanna til aðildar að Evrópusambandinu 

Þeir fimm flokkar sem kosnir voru til setu á Alþingi vorið 2009 og sitja enn við 

stjórnvölinn eru: Samfylking, Sjálfstæðisflokkur, Vinstri Grænir, Framsókn og 

Borgarahreyfingin. Hér að neðan verður afstaða þessara flokka til aðildar Íslands 

að Evrópusambandinu greind og hvaða áhrif stefna þeirra hefur haft á 

Evrópuvæðinguna. Áhugavert er að skoða hversu ólíkt stjórnmálalegt landslag er 

á Íslandi miðað við það tvíflokka kerfi sem tíðkast á Möltu, en farið verður yfir 

þann mun síðar.  

Samfylkingin hefur haft skýra stefnu frá árinu 2002 um að flokkurinn vilji 

sækja um aðild að Evrópusambandinu og leggja síðan samninginn fyrir í 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Hins vegar lagði flokkurinn ekki mikla áherslu á þessa 
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afstöðu sína í kosningunum árið 2003 og það var meðal annars vegna þess að 

flokkurinn óttaðist að vera sakaður um vera með þessu að „fórna sjálfstæði og 

fullveldi þjóðarinnar, auk þess að skeyta engu um að vernda landhelgina fyrir 

ágangi útlendinga.“
234

 Í stefnumálum Samfylkingarinnar fyrir kosningarnar 2009, 

hélt flokkurinn sig við fyrri stefnu, og þar kemur fram að skoða beri hvort Ísland 

kæmi til með að því að hagnast á inngöngu í Evrópusambandið. Flokkurinn vildi 

athuga hvað sambandið hefði upp á að bjóða. Evrópusambandsaðild var eitt af 

helstu kosningamálum flokksins í þingkosningunum vorið 2009. Samfylkingin hét 

því að ef hún kæmist í ríkisstjórn yrði send aðildarumsókn til Brussel og 

möguleikar Íslands innan Evrópusambandsins skoðaðir til hlítar.
235

  

Sjálfstæðisflokkurinn hefur ætíð verið á móti því að sækja um aðild að 

Evrópusambandinu þrátt fyrir að hafa verið annar tveggja flokka sem samþykkti 

EES-samninginn á Alþingi á sínum tíma.
236

 Eftir bankahrunið 2008 vildi 

flokkurinn hins vegar skoða þessi mál betur og sett var á fót Evrópunefnd innan 

flokksins sem átti að starfa fram að landsfundinum í mars 2009. Nefndin átti að 

skoða kosti og galla aðildar Íslands að Evrópusambandinu og leggja síðan fram 

skýrslu um þau mál á landsfundinum. Á landsfundinum var síðan tekin sú 

ákvörðun að flokkurinn legðist gegn aðild að Evrópusambandinu. Meginrök 

flokksins gegn aðild eru þau að vernda beri auðlindir landsins og tryggja áfram 

sterka stöðu innlendrar matvælaframleiðslu. Sjálfstæðisflokkurinn telur að aðild 

að Evrópusambandinu sé ekki hagstæð fyrir íslensku þjóðina. Einnig er tekið fram 

að flokkurinn vilji að íslenska þjóðin fái að ákveða um aðild að 

Evrópusambandinu í þjóðaratkvæðagreiðslu.
237

 Hugmyndafræði 

Sjálfstæðisflokksins er mjög tengd fullveldi landsins, frelsi og sjálfstæði. Aðild að 

Evrópusambandinu stangast á við þessi grunngildi flokksins og því er eðlilegt að 

flokkurinn leggist gegn aðild að Evrópusambandinu.
238

 Sjálfstæðisflokkurinn 

hefur í gegnum tíðina verið með marga þingmenn frá landsbyggðinni, þar sem 

kjósendur eru ekki jákvæðir gagnvart aðild að Evrópusambandinu, og það gæti 

einnig skýrt neikvæða afstöðu flokksins til aðildar.
239

 Á landsfundi sínum árið 
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2010 ítrekuðu Sjálfstæðismenn andstöðu sína við hugsanlega aðild Íslands að 

Evrópusambandinu með eftirfarandi yfirlýsingu: „Sjálfstæðisflokkurinn setur fram 

þá skýru kröfu að umsókn um aðild Íslands að Evrópusambandinu verði dregin til 

baka án tafar.“
240

 

Framsóknarflokkurinn tilgreinir í stefnuskrá sinni fyrir kosningarnar vorið 

2009 að hann vilji ráðast í aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þar var tekið 

skýrt fram að gæta yrði að hagsmunum fiskiðnaðarins og einnig landbúnaðar. 

Framsóknarflokkurinn er sammála hinum flokkunum um að 

þjóðaratkvæðagreiðsla um inngöngu fari fram að loknum aðildarviðræðum.
241

 

Afstaða Framsóknarflokks hefur hins vegar breyst frá því fyrir kosningarnar 2009 

því á nýafstöðnu flokksþingi þann 9. apríl 2011 var samþykkt ályktun þess efnis 

að flokkurinn teldi stöðu Íslands betri utan Evrópusambandsins. Hins vegar var 

ályktun þess efnis hvort Ísland ætti að draga umsókn sína að Evrópusambandinu 

til baka felld með einungis fimm atkvæða mun.
242

 Það er því greinilegt að á 

þessum tveimur árum sem liðið hafa frá kosningum hefur orðið talsverð breyting á 

skoðunum Framsóknarflokks hvað varðar aðild Íslands að Evrópusambandinu.  

Vinstri grænir eru á móti aðild að Evrópusambandinu vegna þess að 

flokksmenn telja að Íslandi muni vegna betur utan sambandsins. Þeir vilja hins 

vegar hafa þjóðaratkvæðagreiðslu um endanlega aðild Íslands að 

Evrópusambandinu.
243

 

Borgarahreyfingin vill ekki taka afstöðu til aðildar að Evrópusambandinu 

nema að loknum aðildarviðræðum. Borgarahreyfingin tekur undir með hinum 

flokkunum og segist vilja þjóðaratkvæðagreiðslu um endanlega aðild Ísland að 

Evrópusambandinu.
244

 

Þegar litið er á stefnu allra flokkanna sem sitja nú á Alþingi eftir kosningar 

2009 má sjá að þeir eru allir sammála um að gengið verði til 

þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild að Evrópusambandinu. Samfylking og 

Framsóknarflokkur hafa sérstöðu að því leyti að þeir höfðu skýra stefnu um að 

þeir vildu hefja aðildarviðræður og gerðu um leið grein fyrir hvaða hagsmuna þarf 

að gæta fyrir hönd þjóðarinnar hvað varðar auðlindir landsins í viðræðunum. 
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Kosningar vorið 2009 fjölluðu að miklu leyti um Evrópusambandið og mikil 

umræða fór af stað um aðild Íslands að sambandinu. Úrslitin urðu þau að 

Samfylkingin fékk flest þingsæti eftir kosningar og myndaði ríkisstjórn með 

Vinstri grænum. Sú stjórn lagði fram frumvarp um aðildarviðræður að 

Evrópusambandinu á Alþingi tæpum mánuði eftir kosningar.
245

 Þessi ríkisstjórn er 

fyrsta vinstri stjórnin í tvo áratugi og það má leiða að því líkum að það sé ekki 

einungis efnahagskreppan sem hafi haft þau áhrif að Ísland hafi sótt um aðild að 

Evrópusambandinu heldur einnig sú staðreynd að sá flokkur sem lagst hefur 

harðast gegn aðildarumsókn, Sjálfstæðisflokkur, er ekki lengur í ríkisstjórn. 

Samfylkingin var einnig að efna loforð við kjósendur sína sem flokkurinn setti 

fyrst fram árið 2002 um að sækja um aðild að Evrópusambandinu. Flokkurinn 

hefur ekki haft tækifæri til þess fyrr en nú. Fyrst var hann í stjórnarandstöðu og 

síðan var hann í stjórn með Sjálfstæðisflokknum sem hefur ávallt haft þá upplýstu 

stefnu að vera á móti Evrópusambandinu eins og komið hefur fram áður. Vegna 

erfiðra aðstæðna í íslensku samfélagi má telja líklegt að kjósendur væru opnari 

fyrir umræðunni um aðild að Evrópusambandinu. Samfylkingin nýtti sér þetta til 

fulls og gekk alla leið með Vinstri grænum sem þeir höfðu myndað ríkisstjórn 

með. Átta þingmenn Vinstri grænna kusu með tillögunni að Ísland ætti að sækja 

um aðild að Evrópusambandinu á meðan fjórir þingmenn flokksins kusu á móti, 

þar á meðal Jón Bjarnason sjávarútvegsráðherra, einn þingmaður sat hjá.
246

 Staðan 

er því sú árið 2011 að allir þingflokkar nema Samfylking eru á móti aðild Íslands 

að Evrópusambandinu og Sjálfstæðisflokkurinn vill stöðva samningaferlið. Hins 

vegar eru allir flokkarnir sammála um það að nauðsynlegt sé að efna til 

þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarsamning þegar hann liggur fyrir.  

4.3.2 Rök með og á móti aðild að Evrópusambandinu 

Á Íslandi hafa sprottið fram þverpólitísk grasrótarsamtök sem eru bæði með og á 

móti aðild, annars vegar Heimssýn - Hreyfing sjálfstæðissinna í Evrópumálum 

sem er á móti aðild og Já Ísland sem er fylgjandi aðild. Á heimasíðu Heimssýnar 

má sjá eftirfarandi 12 röksemdir samtakanna fyrir því hvers vegna Ísland ætti að 

hafna aðild að Evrópusambandinu. 1. Aðildin feli í sér fullveldis framsal. 2. Að 
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Evrópusambandið sé að færast nær því að vera nýtt stórríki í anda Bandaríkjanna 

og að sjálfstæði og vald aðildarríkjanna yfir sínum málum verði þar af leiðandi 

skert. 3. Þeir halda því fram að völd litlu ríkjanna fari minnkandi. 4. Bent er á að 

samþjöppun valds í Evrópusambandinu sé mikil og að þegnar hafi lítil bein áhrif á 

ákvarðanir sem eru teknar á sviði sambandsins. Einnig segja félagsmenn í 

Heimssýn að lýðræðishallinn í Evrópusambandinu sé mikill. 5. Valdamiðstöðin er 

fjarlæg, þeirra skoðun er að Brussel sé of langt frá Íslandi til þess að hægt sé að 

taka ákvarðanir um innlend málefni byggð á þekkingu á íslenskum aðstæðum. 6. 

Atvinnuleysið er eitt helsta einkenni Evrópusambandsins; þeir halda því fram að 

það sé bein tenging milli aðildar ríkis að sambandinu og aukins atvinnuleysis. 7. 

Óhagkvæmt myntsvæði fyrir Ísland, rök þeirra eru þau að myntsvæði 

Evrópusambandsins sé ekki hagkvæmt og erfitt muni reynast fyrir Ísland að 

uppfylla skilyrðin fyrir upptöku evrunnar. 8. Úrslitavald yfir auðlindum, þeir 

óttast að Evrópusambandið muni eiga tilkall til sjávarauðlinda landsins og beita 

þeim rökum að reglur sambandsins breytist hratt í þessum efnum. 9. 

Hernaðarveldi í uppsiglingu, þeir benda á að með Lissabon sáttmálanum hafi 

verið gefnar heimildir fyrir því að stofna Evrópusambandsher. 10. Þeir hræðast 

það að Ísland geti orðið kvótalaust sjávarþorp innan Evrópusambandsins ef 

erlendir aðilar geti fjárfest í sjávarútvegi að vild og keypt þannig upp kvóta 

landsins. 11. Þeir benda á að samningsréttur Íslands yfir sjávarafurðum glataðist 

vegna þess að hann yrði framseldur til Evrópusambandsins. 12. Síðast en ekki síst 

þá halda þeir því fram að aðild Íslands að Evrópusambandinu yrði þungt högg 

fyrir landbúnaðinn ef tollvernd yrði afnuminn. Einnig benda þeir á að það gæti 

haft í för með sér aukið atvinnuleysi ef framleiðsla á landbúnaðarvörum 

minnkar.
247

  

 Hópur aðila sem hlynntur er inngöngu Íslands í Evrópusambandið hafa 

sameinast undir merkjum einna samtaka sem nefna sig Já Ísland. Samtökin standa 

fyrir opinni umræðu um aðild Íslands að Evrópusambandinu og hefur ekki sett 

fram lista í líkingu við félaga í Heimssýn sem tíundaður er hér að ofan. Þegar 

heimasíða þeirra og greinaskrif eru skoðuð þar sem fjallað er um rök fyrir aðild að 

Evrópusambandinu er þó hægt að sjá nokkur þemu í orðræðu þeirra. Félagar í Já 

ísland halda því meðal annars fram að matvælaverð muni lækka og að kaupmáttur 
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launa muni einnig aukast með aðild að Evrópusambandinu. Í greinum á heimsíðu 

samtakanna eftir Þröst Haraldsson, fyrrverandi ritstjóra Bændablaðsins er bent á 

að sóknarfæri felist í aðild að ESB fyrir íslenskan landbúnað.
248

 Já Ísland stendur 

fyrir fyrirlestarröð og er hún einn liður í kynningar- og upplýsingastarfi þeirra þar 

sem vikulega eru haldin erindi um Ísland og Evrópusambandið.
249

 

 Heimssýn virðist nýta sér fullveldisrökin í orðræðu sinni og telja að til 

fullveldisframsals komi við aðild að Evrópusambandinu. Þessi þróun í umræðunni 

um aðild að Evrópusambandinu hlýtur að teljast jákvæð þar sem virkir hópar með 

og á móti aðild auka til muna upplýsingaflæði þar sem þeir fylgjast vel með og 

hljóta þá að krefja stjórnvöld jafnt og þétt um upplýsingar. Með tilstuðlan þessara 

hópa sem og upplýsingaflæði stjórnvalda mun væntanlega myndast lífleg og 

vonandi málefnaleg umræða um aðild Íslands að Evrópusambandinu þegar lengra 

hefur liðið á samningaferlið.  

 Þrýstihópar í íslensku atvinnulífi, til dæmis samtök atvinnurekenda og 

stéttarfélög hafa skoðað hvaða áhrif það hefur á starfsemi þeirra að ganga í 

Evrópusambandið og sum þeirra hafa tekið opinbera afstöðu með og á móti aðild 

út frá hagsmunum félaga sinna. Þau samtök sem hafa tekið afstöðu með aðild að 

Evrópusambandinu eru: Alþýðusamband Íslands, Samtök iðnaðarins, Samtök 

verslunar og þjónustu, Samtök ferðaþjónustunnar og Viðskiptaráð Íslands. 

Landsamband íslenskra útvegsmanna og Bændasamtökin eru hins vegar á móti 

aðild að Evrópusambandinu. Þau samtök sem ekki hafa gefið upp afstöðu sína eru 

Samtök iðnaðarins og Samtök atvinnulífsins.
250

 Það er því greinilegt að skoðanir 

efnahagslegra hagsmunahópa á Ísland eru mismunandi eftir því hvaða 

atvinnugrein þeir standa fyrir.
251

 

4.4 Samningaferli Ísland að Evrópusambandinu 

Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra og þingmaður Samfylkingar lagði fram 

þingsályktunartillögu, þann 25. maí 2009, um aðild Íslands að 

Evrópusambandinu.
252

 Í ræðu sinni á Alþingi nefndi hann ástæðurnar fyrir því að 
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ríkisstjórnin ákvað að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Össur tekur 

fram að Íslendingum beri að standa vörð um hagsmuni sína og að ekkert verði 

gefið eftir í samningaviðræðunum við Evrópusambandið. Nefnir hann þá 

sérstaklega að leitað verði leiða til þess að hlúa að forræði landsins yfir auðlindum 

sínum: vatns- og orkuauðlindum, fiskauðlindum og landbúnaði. Hann tekur 

jafnframt fram að hann viti að aðild að Evrópusambandinu sé engin töfralausn 

fyrir Ísland eins og statt er fyrir því í dag en hins vegar beri ríkisstjórn landsins að 

athuga hvað sé í boði fyrir landið ef það gengur í Evrópusambandið. Össur segist 

telja að það muni styrkja íslenskan efnahag að ganga í Evrópusambandið, það 

muni einnig koma til með að auka traust til íslensks atvinnulífs á erlendri grund.
253

 

Össur tók fram að íslenska þjóðin muni alltaf hafa lokasvarið um það hvort ganga 

eigi í Evrópusambandið að loknum aðildarviðræðum með því að taka þátt í 

þjóðaratkvæðagreiðslu.
254

 Þann 16. júlí 2009 var tekin endanlega ákvörðun um 

það á Alþingi að sækja um aðild að Evrópusambandinu.
255

 Það var svo viku síðar, 

23. júlí, sem Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra afhenti Evrópusambandinu 

formlega umsókn Íslands um aðild. Á þjóðhátíðardaginn 17. júní 2010 samþykkti 

leiðtogaráð Evrópusambandsins að sambandið skyldi hefja viðræður við Ísland. 

Þann 27. júlí 2010 hófust aðildarviðræður Íslands og Evrópusambandsins 

formlega með því að Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra hélt inngangsræðu á 

ríkjaráðstefnu Evrópusambandsins og Íslands.
256

 Í ræðu sinni gaf 

utanríkisráðherra tóninn í komandi aðildarviðræðum Íslands við 

Evrópusambandsins og vakti athygli á því hvað það væri sem skipti landið mestu 

máli í viðræðunum sem væru að fara í hönd. Hann vakti athygli á því hversu náið 

samstarf Ísland hefur haft við aðrar Evrópuþjóðir á sviði hinna ýmsu stofnana í 

gegnum árin og sagði jafnframt að hann teldi að „umsókn [að ESB] sé rökrétt 

skref í utanríkisstefnu Íslands.“
257

 Hann lagði áherslu á það hversu mikilvægur 

sjávarútvegur og landbúnaður er Íslendingum og sagðist vonast eftir því að 

Evrópusambandið kæmi til móts við samningskröfur Íslands í þeim málum. Össur 

sagði ávinning Íslands við inngöngu í Evrópusambandið vera meðal annars þann, 

að landið sæti við sama borð þegar mikilvægar ákvarðanir eru teknar innan 
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sambandsins um málefni sem skipa landið máli. Hann nefndi að aðild tryggði 

Íslandi langtímaöryggi sem smáríki án hers sem og efnahagslegt öryggi. Hann 

endaði ræðuna á því að lýsa yfir þeirri skoðun sinni að ef góðar lausnir næðust 

fyrir Íslands hönd í aðildarviðræðunum myndu Íslendingar samþykkja aðild að 

Evrópusambandinu í þjóðaratkvæðagreiðslu.
258

  

Staðan í samningaviðræðunum vorið 2011 er sú að nú stendur yfir 

rýnivinna þar sem samningahópar um tiltekin málefni hittast og löggjöf Íslands er 

borin saman við löggjöf Evrópusambandsins. Þegar rýnivinnunni er lokið þá 

verður mótuð samningsafstaða fyrir hönd Íslands og verður það gert í samvinnu 

við nefnd Alþingis í utanríkismálum.
259

 Stefan Füle stækkunarstjóri 

Evrópusambandsins, lét hafa eftir sér í fjölmiðlum þann 6. apríl 2011 að hann 

búist við því að formlegar samningaviðræður um aðild Íslands að 

Evrópusambandinu hæfust líklega í júní 2011. Hann sagði jafnframt að rýnivinnan 

væri langt á veg komin og að hann sæi fyrir sér að helstu áskoranir í 

samningaviðræðunum lægju í málefnum tengdum landbúnaði, umhverfismálum 

og sjávarútvegi.
260

 Í skriflegri yfirlýsingu um almenna afstöðu ríkisstjórnar Íslands 

til aðildarviðræðna við Evrópusambandið, sem lögð var fram á ráðherrafundinum 

27. júlí 2010, þegar viðræður voru opnaðar milli Íslands og Evrópusambandsins 

kemur meðal annars fram að: „Það [aðildarferli Íslands að ESB] á að vera opið og 

gegnsætt, þátttaka allra hagsmunaaðila skal tryggð og náið samráð verður haft við 

Alþingi í öllu ferlinu. Íslenska þjóðin verður upplýst um samningaferlið af 

heiðarleika og hreinskilni.“
261

 Ríkisstjórnin skuldbindur sig einnig til þess að 

halda uppi hlutlausri upplýsingamiðlun um hvernig samningaviðræðunum miðar 

og um aðildarsáttmálann þegar hann liggur fyrir og sjá til þess að opin umræða 

um kosti og galla aðildar að Evrópusambandsins verði virk. Eitt af 

samningsmarkmiðum Íslands er að íslenska verði eitt af opinberum tungumálum 

sambandsins. Einnig verður lögð áhersla á að tekið verði mið af landfræðilegri 

legu landsins og þeirri hefð sem hefur skapast við sjálfbæra nýtingu meðal annars 

sjávarspendýra og ýmissa fuglategunda. Í þessari yfirlýsingu er einnig lögð mikil 

áhersla á þá skoðun ríkisstjórnarinnar að Evrópusambandið geti ekki ákvarðað um 
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eignarhald á vatns- og orkuauðlindum Íslands.
262

 Um samningsmarkmið 

ríkisstjórnarinnar í sjávarútvegsmálum kemur fram: „Tryggja verður forræði 

Íslands yfir sjávarauðlindum og sjálfbæra nýtingu þeirra. [...] Þetta mætti t.d. 

tryggja með því að skilgreina efnahagslögsögu Íslands sem sérstakt stjórnsvæði 

þar sem íslensk stjórnvöld halda áfram að bera ábyrgð á stjórnun fiskveiða.“
263

 

Lögð er áhersla á að lífskilyrði íslenskra bænda og fjölskyldna þeirra verði ekki 

skert með inngöngu landsins í Evrópusambandið heldur frekar unnið að því að 

bæta þau og auka hagsæld þeirra. Einnig er lögð áhersla á að taka verði mið af 

erfiðum skilyrðum til landbúnaðar. Tekið er fram að Ísland hafi mikinn áhuga á 

því að taka upp evru og taka þannig fullan þátt í Myntbandalaginu.
264

 Einnig er 

það mat ríkisstjórnarinnar að: „aðild að ESB [sé] órjúfanlegur hluti af 

efnahagslegri endurreisn Íslands og stöðugleika til langs tíma litið.“
265

 Í lok 

yfirlýsingarinnar er lögð áhersla á að sýna fram á hvað það er sem Ísland hefur 

fram að færa í Evrópusambandið. Í fyrsta lagi er bent á að Ísland geti átt þátt í því 

að auka orkuöryggi innan Evrópusambandsins með sérfræðiþekkingu sinni á sviði 

endurnýjanlegra orkugjafa. Ísland getur einnig hjálpað Evrópusambandsríkjunum 

að ná því markmiði að auka hlut endurnýjanlegrar orku upp í 20% fyrir árið 2020 

eins og áætlað er. Í öðru lagi bendir ríkisstjórn Íslands á að vegna hlýnunar jarðar 

sé svæði norðurslóða að verða mikilvægt vegna þess að bráðnun íss á þessu svæði 

mun opna nýjar leiðir til siglinga. Einnig hafa athuganir sýnt að mikið sé að finna 

þar af orku í formi gass og olíu.
266

 Með þessari yfirlýsingu leggur ríkisstjórn 

Íslands grundvöll að komandi samningaferli við Evrópusambandið og kemur fram 

með það sem hún mun helst berjast fyrir. Tíminn mun síðan leiða í ljós hvernig 

tekst til að ná sameiginlegri sátt með ríkjum Evrópusambandsins og Íslandi um 

ákveðin málefni. Líklegt er að það muni verða erfiðleikum bundið að ná sátt um 

sjávarútvegs- og landbúnaðarmál. Þá verður athyglisvert að sjá hvort Ísland muni 

ná fram öllum þeim tilslökunum í ýmsum málum sem þeir fara fram á og hvort 

sérstakt tillit verður tekið til landsins vegna smæðar líkt og í tilfelli 

aðildarviðræðna og inngöngu Möltu, eins og Roderick Pace hefur bent á.  
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Í skýrslu Össurar Skarphéðinssonar, utanríkisráðherra, um utanríkis- og 

alþjóðamál sem kom út í maí 2011 segir meðal annars um stöðu Íslands gagnvart 

Evrópusambandinu vegna EES-samningsins:  

Ísland hefur á grunni EES-samningsins og Schengen-samstarfsins á undanförnum 17 

árum fært regluverk sitt að regluverki ESB, ýmist að fullu eða að verulegum hluta, í 22 

köflum af þeim 33 sem samið verður um. Ísland er því í allt annarri stöðu en önnur ríki 

sem eru nú í hópi umsóknarríkja eða verðandi umsóknarríkja og það m.a. staðfest í 

ýmsum skýrslum framkvæmdastjórnar ESB frá upphafi ferlisins, að Ísland er þegar mjög 

vel á vegi statt á öllum þeim sviðum sem lúta að grundvallarviðmiðum fyrir aðild að 

sambandinu. Hið sama gildir um stjórnsýsluna og innviði hennar.
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Utanríkisráðuneyti Íslands hefur nú þegar ráðist í það að gera 

umsóknarferlið gagnvirkt og aðgengilegt fyrir almenning. Opnuð hefur verið 

heimasíða
268

 þar sem allar helstu upplýsingar er að finna um ferlið og birtar eru 

fundagerðir samningahópa svo dæmi séu nefnd. Hér er Ísland að fylgja fordæmi 

Möltu sem nýtti sér internetið til þess að miðla upplýsingum til almennings um 

samningaferlið. Sú leið var talin líkleg til þess að almenningur yrði virkari í 

ferlinu. Það reyndist þeim vel þar sem auðvelt er að koma upplýsingum á framfæri 

til þjóðarinnar án milliliða eins og fjölmiðla.  

Í viðtali höfundar við ónefndan embættismann í samninganefnd Íslands 

gagnvart Evrópusambandinu kom fram að ekki sé búið að mynda bandalög við 

önnur ríki innan sambandsins líkt og Malta gerði. Hann segir að það velti á því um 

hvað er verið að semja til hvaða lands er horft hverju sinni. 

Í landbúnaðar og byggðamálum horfum við mikið til Finnlands vegna þess að Finnland 

samdi á árunum 1992-1993 um nýjar lausnir á þeim tíma sem henta okkur mjög vel. 

Horfum til Möltu í öðru samhengi eins og með skipulagið á viðræðunum. Mér sýnist að 

þegar kemur að stofnana málunum munum við leita nokkuð til Möltu. Hvernig Malta 

hefur byggt upp stofnanir í til dæmis landbúnaðarmálum. Vegna þess að þeir eru smáir. 

Hvernig leysir svona smátt aðildarríki úr þessum málum sem Ísland mun koma til með að 

fást við eins og við stöndum frammi fyrir núna.“
269

  

 

Embættismaðurinn bendir hins vegar á að síðar í ferlinu verði líklegast 

reynt að auka samstarfið og leita að stuðningi hjá Norðurlöndunum, 

Eystarasaltsríkjunum og Þýskalandi. Hann segir að þessi lönd séu grunnurinn að 

stuðningsneti Íslands innan Evrópusambandsins. Hann segir einnig að mikilvægt 

sé fyrir Ísland að mynda tengsl við lönd eins og Frakkland og svo Spánverja í 

sjávarútvegi. Hann er sammála því að svona samskipti við önnur lönd innan 

                                                 
267

 Utanríkisráðuneytið. (2011). Bls. 34. 
268

 Utanríkisráðuneytið. (e.d.d.). 
269

 Ónefndur embættismaður. (munnleg heimild, 9. maí 2011).  



76 

 

sambandsins muni koma til með að nýtast vel síðar í ferlinu.
270

 Þegar hann er 

spurður út í samvinnuna við hagsmunahópanna segir hann að: “Samvinna við 

hagsmunahópanna hefur gengið vel í þessari tæknilegu vinnu sem að undan er 

gengin. Þeir hafa tekið fullan þátt í henni. Núna er komið að því að mynda 

samningsafstöðu og þeir taka þátt í því einnig. Svo mun reyna á það hversu vel 

menn ná saman um samningsafstöðu. Það er ekkert leyndarmál að sumir 

hagsmunahópar hafa ekkert viljað standa í þessu brölti.“
271

  

Embættismaðurinn telur það vera kost fyrir Ísland að vera smáríki í 

samningaviðræðunum að því leytinu að við ógnum engum. “Það er ekki ógn við 

neinn ef Evrópusambandið upphugsar einhverja nýja lausn í sjávarútvegi sem 

tryggir það að við munum áfram stýra veiðum úr okkar staðbundna fiskistofni og 

200 mílna lögsögu. Smæðin vinnur með okkur að því leytinu að við erum ekki 

ógn.”
272

 Það sem hefur breyst að hans mati síðan að Malta var að semja við 

Evrópusambandið er að aðildarríkin eru orðin upptekin að því að forðast það að 

setja fordæmi í samningaviðræðunum sem geta nýst þeim löndum sem munu 

koma til með að semja við sambandið á eftir Íslandi. “Fordæmin verða notuð og 

það virkar á móti okkur.”
273

 Þegar hann er inntur eftir því hvaða samningatækni 

Ísland mun koma til með að nýta sér í samningaviðræðunum segir hann: 

“Samningatækni Íslands verður byggð á góðum tengslum, vel rökstuddri afstöðu 

og vel undirbyggðri afstöðu með vísindalegum gögnum og lagalegum rökum.”
274
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5 Samanburður á Evrópuvæðingu Íslands og Möltu 

5.1 Hvað er líkt með Íslandi og Möltu? 

Evrópuvæðing Íslands og Möltu byrjar um svipað leyti eins og hægt er að sjá á 

Mynd 1. og Mynd 2. þó hún hafi tekið á sig ólíkar myndir framan af. 

Þjóðernisflokkurinn á Möltu fer að líta til Evrópu og meta kosti þess að vera í 

samstarfi við lönd álfunnar innan sambandsins sem endar með ályktun þess efnis 

að hann vilji sækja um aðild árið 1979. Það er einmitt þremur árum eftir að 

fríverslunarsamningur á milli Íslands og landanna innan Evrópubandalagsins tekur 

gildi. Malta sækir síðan um aðild að Evrópusambandinu árið 1990 en það er 

einmitt sama ár og umræðan um EES-samninginn hófst að alvöru á Íslandi sem 

tók síðan gildi árið 1994. Á meðan aðildarviðræður og aðlögunarferli Maltverja að 

Evrópusambandinu á sér stað á árunum 1990 til 2004 er Ísland sífellt að auka 

samruna sinn við Evrópu. Það gerir Ísland til dæmis með gildistöku EES-

samningsins árið 1994, og inngöngu í Schengen 2001. Svo er það loks árið 2009 

sem Íslands sækir loks um aðild að Evrópusambandinu. Þá er Malta orðin aðili að 

sambandinu og hefur tekið upp Evru.  

Evrópuvæðing Íslands og Möltu á það sameiginlegt að mikil innbyrðis 

átök hafa átt sér stað hjá stjórnmálaflokkum beggja landanna um það hversu langt 

ætti að ganga í Evrópusamrunanum hverju sinni. Bæði löndin virðast ekki hafa 

verið sannfærð um leið að Evrópusambandið væri rétta lausnin fyrir landið og 

miklar umræður hafa sprottið um ágæti þess að ganga í sambandið. Malta er hins 

vegar komin lengra í Evrópusamrunanum þar sem landið er fullgildur meðlimur 

að Evrópusambandinu en Ísland kemur fast á eftir vegna aðildar að EES-

samningum en hann hefur aukið samskipti landsins við Evrópu til muna. 

Verkamannaflokkurinn og Þjóðernisflokkurinn tókust harkalega á um aðild Möltu 

að Evrópusambandinu og það varð til þess að innganga Möltu gekk brösuglega 

fyrir sig og tók einnig langan tíma. Á Íslandi er það einungis einn flokkur, 

Samfylkingin, sem hefur það skýrt á stefnuskrá sinni að Ísland eigi að ganga í 

Evrópusambandið. Hinir fjórir flokkarnir eru annað hvort með þá skýru stefnu að 
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vera á móti aðild eða vilja taka ákvörðun eftir að samningaviðræður hafa átt sér 

stað við Evrópusambandið og samningur liggur fyrir.  

Stjórnsýsla beggja landanna er smá og hefur þurft að aðlaga sig að auknum 

umsvifum í utanríkisþjónustu sinni samhliða auknum samruna við Evrópu. Eins 

og kemur fram hér að ofan þá tók aðlögunarferli utanríkisþjónustu Möltu langan 

tíma þar sem stækka þurfti hana og þjálfa upp sérhæft starfsfólk á sviði 

Evrópumála. Þar sem Ísland hefur haft tíma til að aðlaga sig að reglum og 

stjórnarháttum Evrópusambandsins með vinnu sinni innan EES-samningsins þá 

mun íslensk stjórnsýsla líklega vera betur í stakk búin til þess að takast á við fulla 

aðild að Evrópusambandinu en Malta var á sínum tíma. Því má segja að EES-

samningurinn hafi þjónað þeim tilgangi að vera undirbúningur fyrir Ísland sem 

smáríki til þess að takast á við það stóra verkefni að verða aðildarríki að 

Evrópusambandinu.  

Þó að stjórnmálaflokkum í báðum löndunum greindi á um ágæti þess að 

ganga í sambandið þá voru þeir samt allir sammála um að þjóðin ætti að fá að 

kjósa um endanlegan aðildarsamning að Evrópusambandinu í 

þjóðaratkvæðagreiðslu.  

5.2 Hvað er ólíkt með Íslandi og Möltu? 

Ísland hefur dregist inn í Evrópusamstarf að hluta til samferða hinum 

Norðurlöndunum vegna tengsla sinna við þau. Ísland hefur einnig verið hluti af 

NATO frá stofnun þess og vegna þessa hafa ráðamenn landsins staðið í þeirri trú 

að öryggi landsins væri borgið með því. Einnig hefur Ísland verið aðili að EES 

síðan árið 1994 og með honum varð Ísland hluti af evrópska efnahagssvæðinu. 

Það hefur verið mat sumra íslenskra ráðamanna að EES-samningurinn uppfylli 

allar kröfur sem Íslendingar geri til Evrópusamstarfs og ekki þurfi að bæta við 

hann með því ganga alla leið inn í Evrópusambandið. Efnahagshrunið varð þó til 

þess að nokkur viðhorfsbreyting varð á Íslandi í Evrópumálum og Íslendingar 

urðu opnari fyrir umræðunni um aðild að sambandinu. Malta bjó hins vegar ekki 

eins vel og Ísland og þurfti þess vegna að taka ákvörðun fyrr um hvernig þau 

ætluðu að haga sínum samskiptum við Evrópusambandið og hvaða leið þau færu í 

Evrópuvæðingu sinni.  
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Malta er ekki aðili að NATO og hefur ekki undirritað samstarf um 

hernaðarbandalag við stærri þjóðir líkt og Ísland. Af þessum sökum hafa 

öryggismál einnig litað umræðuna í landinu því að mati Maltverja er landið 

öruggara innan Evrópusambandsins gegn utanaðkomandi ógnum. Eins og fram 

hefur komið hér að ofan tíðkast skýrt tvíflokkakerfi á Möltu og flokkarnir voru á 

öndverðum meiði um málefni aðildar landsins að Evrópusambandinu. 

Flokkakerfið á Íslandi er talsvert flóknara þar sem nú árið 2011 sitja þingmenn 

fimm flokka á alþingi og sumir þeirra hafa sterk tengsl við atvinnuvegi sem hafa 

áhrif á skoðanir þeirra í Evrópumálum. Bæði LÍÚ og Bændasamtökin hafa það 

sem opinbera stefnu að vera á móti aðild Íslands að Evrópusambandinu og hefur 

það haft sinn þátt í að skapa umræðuna. Evrópuumræðan á Íslandi hefur því frekar 

verið lituð af andstöðu þessara tveggja atvinnuvega og þeir hafa haft þau áhrif að 

hefta frekari umræðu um aðild að Evrópusambandinu fyrir efnahagshrunið vegna 

tengsla sinna við ráðandi stjórnmálaflokka.  

Hugmyndir þjóðanna um sögu sína og stað í Evrópu hafa einnig verið ólík 

og haft ólíkar afleiðingar um það hvernig íbúar landanna líta til álfunnar og aukins 

samruna við hana. Með aðild að NATO og varnarsamningnum við Bandaríkin féll 

Ísland frá hlutleysi sínu en Malta hefur hins vegar náð að halda fast í stöðu sína 

sem hlutlaus þjóð og það var einmitt eitt af samningsmarkmiðunum sem Malta 

náði gagnvart Evrópusambandinu, að halda hlutleysi sínu til streitu.   

Landfræðileg lega þessara tveggja eyja bíður upp á mismunandi möguleika 

þessara þjóða til samstarfs við nágrannaríki sín. Einnig hefur saga þeirra mótað 

hugmyndir eyjaskeggja á öðruvísi hátt. Maltverjar tengja þjóðernishugmyndir 

sínar því að vera hluti af Evrópu sem sýndi sig einna best í því að 

Þjóðernisflokkurinn leiddi þjóðinni inn í Evrópusambandið. Á Íslandi er það hins 

vegar grafið djúpt í þjóðarsálina að halda í fullveldi landsins og orðræðan er 

smituð af rómantískum hugmyndum frá sjálfstæðisbaráttu landsmanna gagnvart 

Dönum. Því er litið á aðild að Evrópusambandinu sem ógn við fullveldið og 

landsmenn vilja einir geta úrskurðað í sínum málum. Hins vegar orkar sú umræða 

tvímælis vegna aðildar landsins að EES-samningum en með honum færðist 

ákvarðanatakan í ýmsum málum til Evrópusambandsins. Ef Ísland gengur í 

Evrópusambandið mun aðlögun landsins að sambandinu vera öðruvísi en Möltu 

vegna þess að landið hefur gengið í visst aðlögunarferli sem aðili að EES-
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samningum. Sá samningur hefur nýst Íslandi vel og þjálfað embættismennina sem 

koma til með að vinnan á sviði Evrópusambandsins síðar meir. Vegna þessa 

myndi aðlögunarferli Íslands að Evrópusambandinu vera auðveldara sem myndi 

líklegast verða til þess að landið muni fóta sig betur til að byrja með sem 

fullgildur aðili en Malta gerði í byrjun.  

5.3 Smáríkjakenningum beitt á Evrópuvæðingu Íslands og Möltu 

Samkvæmt þeim skilgreiningum sem settar hafa verið fram hér að ofan um hvaða 

ríki eru smáríki þá er greinilegt að bæði Malta og Ísland uppfylla þau öll. 

Stjórnsýsla landanna ber þess einnig merki því hún er smá og viðkvæm fyrir 

utanaðkomandi áreiti.  

 Utanríkisstefnur Íslands og Möltu bera með sér flest þau einkenni sem 

Maurice East dregur fram þar sem til dæmis löndin sneiða hjá því að nota herafla, 

áhugi þeirra á málaflokkum er þröngur og þau leitast við að vinnan innan 

alþjóðastofnana. Því má segja að Evrópuvæðing landanna falli vel að kenningum 

East vegna þess að þau sóttust eftir aðild að Evrópusambandinu til að styrkja 

stöðu sína á alþjóðavettvangi og einnig til þess að geta haft áhrif á þær ákvarðanir 

sem koma þeim við og eru teknar innan sambandsins.  

Það er hægt að færa rök fyrir því að með því að ganga í Evrópusambandið 

hafi Malta verið að færa sig upp um flokk í skilgreiningu Keohane um stöðu ríkja 

í alþjóðakerfinu. Malta breytti stöðu sinni sem áhrifalaust ríki sem er algjörlega 

ófært um að hafa áhrif á eigin málefni (e. system ineffectual) í það að vera ríki 

sem getur haft áhrif með því að vinna í litlum hópum með öðrum ríkjum með 

bandalögum eða öðru á vettvangi alþjóðastofnana (e. system affecting). Ísland er 

ennþá ríki sem er áhrifalaust og sérstaklega vegna umræðunnar sem átt hefur sér 

stað um að innlend stjórnsýsla hafi ekki nægilega mikil eða mörg tækifæri til þess 

að hafa áhrif á löggjöf sem ákvörðuð er á vettvangi Evrópusambandsins og 

innleidd með tilstuðlan EES-samningsins. Hins vegar gæti Ísland bætt stöðu sína 

töluvert með því að ganga í Evrópusambandið og verða þannig ríki sem getur 

unnið að sínum málefnum á vettvangi stofnana. Þar getur Ísland myndað bandalög 

við önnur ríki með líkar áherslur og svipuð að stærð. Einnig mun Ísland koma til 

með að geta gengið inn í norrænu valdablokkina eins og Diana Panke bendir á í 

rannsókn sinni um áhrif smáríkja innan Evrópusambandsins.  
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Evrópuvæðing Möltu og Íslands hefur verið lituð af því að ríkin hafa verið 

að reyna að tryggja öryggi sitt með því að bindast bandalögum við stærri ríki 

álfunnar. Ísland gekk í NATO árið 1949 og ein af aðal ástæðunum fyrir því að 

Malta sótti um aðild að Evrópusambandinu var til þess að efla varnir sínar. Þessi 

þróun er í samræmi við kenningar David Vital um það að smáríki leitist við að 

mynda bandalög meðal annars til þess að standa vörð um öryggi sitt.   

Ísland hefur nýtt sér það aðlaðandi vald, samkvæmt skilgreiningu Marshall 

Singer, sem það hefur haft vegna legu landsins og í samskiptum sínum við 

Bandaríkin vegna þessa. Aðlaðandi vald Íslands hefur því verið nýtt til þess að 

efla varnir landsins. Einnig er hægt að segja að lega Íslands nálægt Norðurslóðum 

sé aðlaðandi vald í viðræðum þeirra við Evrópusambandið vegna þess hversu 

mikið umræðan hefur opnast um þessi málefni á síðustu misserum. Ísland myndi 

þá vera eitt af nyrstu aðildarríkjum Evrópusambandsins sem gerir það að verkum 

að sambandið hefði meiri möguleika á því að mynda framtíð Norðurslóða í 

samstarfi við landið. Aðlaðandi vald Möltu hefur verið takmarkað eftir lok seinni 

heimsstyrjaldarinnar en hins vegar er lega landsins í Miðjarðarhafinu mikilvæg 

fyrir Evrópusambandið vegna nálægðar þess við Afríkuríki og Mið-Austurlönd. 

Það má sjá af skýrum samningsmarkmiðum Íslands í sjávarútvegi, landbúnaði 

og auðlindamálum að íslenska ríkisstjórnin hefur einsett sér að einbeita sér að 

fáum málum af fullum krafti líkt og smáríki eru vön að gera. Baldur Þórhallsson, 

og fleiri fræðimenn sem taldir hafa verið upp hér að ofan segja einmitt að það sé 

einkenni smáríkja að einbeita sér að fáum málum í utanríkisstefnu sinni með þeim 

takmarkaða mannafla sem þau hafa. Einnig hefur það vitaskuld áhrif að þessir 

málaflokkar eru ekki tengdir EES-samningnum. Þvingun Íslands til þess að ganga 

í Evrópusambandið varð enn meiri þegar efnahagshrunið varð haustið 2008 og þá 

fór leiðandi atvinnuvegurinn, sjávarútvegur, að verða opnari fyrir því að hefja 

aðildarviðræður og sjá hvaða samning Evrópusambandið hafði að bjóða þeim.  

Sú staðreynd að Ísland ákvað í fyrsta skipti að sækja um aðild að 

Evrópusambandinu eftir efnagashrunið rennur stoðir undir kenningar Katzenstein 

að smáríki séu viðkvæmari efnahagslega en stærri ríkin. Hann bendir einnig á að 

stjórnmál í smáríkjum séu miðstýrð og vegna þessa sé ákvarðanataka náin. Þetta 

sannaði sig í samningaviðræðum Möltu við Evrópusambandið þar sem auðvelt 

reyndist að miðla málum innanlands um ákveðna samningskafla og að hlusta á 
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raddir allra hagsmunaaðila. Frekari sátt var þá um samninginn þegar hann var 

tilbúin vegna þess að margir höfðu komið að gerð hans.  

Ísland og Malta hafa bæði viðurkennt getuleysi sitt til þess að sjá alfarið um 

eigið öryggi. Þetta samræmist kenningum Robert Rothsteins og önnur stærri ríki 

hafa svarað þessu kalli ríkjanna með því að eiga í varnarsamstarfi við þau.  
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6 Niðurstöður 

Sagan af Evrópuvæðingu Íslands og Möltu sem hefur verið sett fram hér að ofan 

er áhugaverð innsýn í þær aðstæður sem smáríki standa frammi fyrir í 

alþjóðakerfinu. Það hefur sýnt sig að landfræðileg lega, efnahagur og þjóðernis 

hugmyndir íbúanna geta meðal annars haft áhrif á það hvaða leið smáríkið 

ákveður að fara í samskiptum sínum við nágrannaríkin. Þessi ritgerð sýnir að 

nauðsynlegt er fyrir smáríki að líta til sögu hvers annars og þá sérstaklega 

mikilvægt fyrir smá eyríki vegna þeirra sérstöku aðstæðna sem geta komið fram 

vegna landfræðilegrar legu ríkjanna. Eins og sýnt hefur verið fram á hér að ofan 

þá er margt líkt með þeim skrefum sem löndin hafa tekið í auknum samruna 

sínum við Evrópu. Núna þegar Ísland hefur ákveðið að ganga skrefið til fulls í átt 

að aðild að Evrópusambandinu nýtist fordæmi Maltverja vel. Einnig hefur Malta 

sett ákveðið fordæmi sem minnsta aðildarríki Evrópusambandsins og lærdómsríkt 

er að fylgjast með því fóta sig innan sambandsins með öðrum smáríkjum. 

Aðstæður smáríkja innan Evrópusambandsins eru ólíkar því sem stærri ríki eiga 

að venjast en hvert land fyrir sig verður að sníða sér stakk eftir vexti. Smáríki 

verða að finna farveg fyrir sín málefni og verða sér út um bandamenn því eins og 

Keohane segir þá geta þau ekki haft áhrif innan alþjóðastofnanna nema í hópum 

með öðrum ríkjum.  

 Sátt virðist ríkja um Evrópusambandsaðild Möltu í dag og eru 

eyjaskeggjar ánægðir með þær jákvæðu breytingar sem hafa orðið á 

stjórnsýslunni. Erlendar fjárfestingar hafa aukist og efnahagurinn er stöðugur 

vegna upptöku evrunnar. Maltverjar eru ánægðir með að tilheyra 

Evrópusambandinu þó það hafi reynst þeim þrautinni þyngri að ná sátt innbyrðis 

um ágæti aðildar að sambandinu.  Kostirnir virðast vera fleiri en gallarnir og er 

það eitthvað sem Íslendingar ættu að hlusta á. Meirihluti ríkja innan 

Evrópusambandsins eru skilgreind sem smáríki með þeim kenningum sem settar 

hafa verið fram hér að ofan en þrátt fyrir það una þau sér vel innan sambandsins. 

Stærð ríkja þarf því ekki endilega að vinna á móti stöðu þess innan 



84 

 

Evrópusambandsins heldur veltur það á því hvernig ríkið spilar úr sínum málum 

þegar það hefur öðlast sess í sambandinu. Evrópusambandið hefur breytt 

stofnanauppbyggingu sinni og regluverki til þess gera að smáríkin finni sér réttan 

farveg innan þess. Evrópusambandið er lifandi samstarf margra ríkja með svipaðar 

áherslur og stjórnarfar óháð stærð. Það var stofnað í þeim tilgangi að viðahalda 

friði í álfunni og auka velmegun ríkjanna með samvinnu. Það hefur tekist hingað 

til og mun líklegast halda áfram að vaxa með tímanum. Hversu virkt sambandið er 

veltur hins vegar á því hversu vel ríkin vinna saman og leyfa hvort öðru að vaxa 

innan sambandsins þar sem hvert ríki heldur sinni sérstöðu óháð stærð. Hér að 

neðan verður rannsóknarspurningunum tveim, sem settar voru fram í byrjun 

ritgerðarinnar, svarað. 

 

 Hvaða lærdóm getur Ísland dregið af samningaferli Möltu og 

Evrópusambandsins? 

 

Samningaferli Íslands er komið stutt á veg en þó er margt sem við getum 

skoðað hjá Maltverjum og þeirra ferli bæði í samningaferlinu sjálfu og 

eftir aðild. Samningamenn Möltu nýttu sér smæð landsins og höfðu 

tileinkað sér þekkingu á lagaramma Evrópusambandsins, einnig var haft 

umfangsmikið samráð við hagsmunahópa. Þá hafði Malta sett fram skýr 

samningsmarkmið í samtarfi við þessa hagsmunahópa og leyfðu þeim að 

koma að öllu samningaferlinu. Einnig var samningaferlið kynnt vel á 

meðan það átti sér stað og fólkið í landinu gat sagt sínar skoðanir á 

samningum jafnt óðum, þar sem allar upplýsingar voru settar fram þegar 

þær lágu fyrir. Þetta varð einnig til þess að þegar samningaferlinu var 

lokið voru hagsmunahópar og almenningur frekar upplýstur um 

samninginn sem átti síðan að kjósa um í þjóðaratkvæðagreiðslunni. 

Maltneska samninganefndin nýtti sér einnig þá gagnrýni sem átti sér stað á 

Evrópusambandið heima fyrir sem ákveðið aðhald í samningaviðræðunum 

til þess að ná samning sem almenn sátt myndi verða um. Maltneska 

ríkisstjórnin vildi einungis þurfa að ganga í gegnum þetta ferli einu sinni 

og gera það vel. Evrópusambandið hafði einnig gert þeim það ljóst að ekki 

væri hægt að leggjast í annað samningaferli seinna ef þetta hefði verið 
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fellt. Vegna þessa vildu maltnesk stjórnvöld ekki leggja fyrir kjósendur 

aðildarsamning að sambandinu nema vera búin að uppfylla öll þau skilyrði 

sem þeim hafði verið sett í upphafi af þeim sem efuðust um ágæti aðildar. 

Á Íslandi er verið að líta til sögu Möltu hvað varðar skipulag 

samningaferlisins og meðal annars er mikið samstarf haft við 

hagsmunahópa og ferlið er gagnvirkt hjá íslenska utanríkisráðuneytinu. 

Opnuð hefur verð heimasíða þar sem allar upplýsingar um samningaferlið 

eru settar inn um leið og þær liggja fyrir. Hinn almenni borgari og 

hagsmunaðar geta því farið á heimasíðu utanríkisráðuneytisins og skoðað 

málin eins og þau standa dag frá degi og myndað sér sína eigin skoðun. Á 

þeirri miklu upplýsingaöld sem við búum við gerir fólkið kröfu á 

gagnvirkni frá stjórnvöldum og að allt liggi fyrir hverju sinni. Íslensk 

stjórnvöld hafa líklegast engan áhuga á að endurtaka þetta samningaferli 

því það er bæði kostnaðarsamt, tímafrekt og krefst mikils mannafla. Af 

þessum sökum er betra að einbeita sér að því að gera þetta vel og nýta sér 

neikvæðar raddir sem aðhald og hlusta á það sem almenningur og 

hagsmunahópar hafa fram að færa í umræðunni. Sett hafa verið fram mjög 

skýr samningsmarkmið í nefndaráliti meirihluta utanríkismálanefndar 

Alþingis um aðildarumsókn sem samningamenn Íslands nýta sem 

leiðbeiningar í samningaviðræðunum við Evrópusambandið. Nokkur 

samhljómur er í þeim kröfum sem Ísland gerir í samningum sínum við 

Evrópusambandið og þeim sem Malta lagði fram á sínum tíma. Báðar 

þjóðirnar vilja ekki missa sérstöðu sína og vilja að tekið sé tillit til 

sérstakra aðstæðna vegna legu landsins og megin atvinnuvega. Þau vilja 

halda menningarlegri sérstöðu sinni meðal annars með tungumálinu. 

Fiskveiðar eru einnig mikilvægar báðum aðilum en þó vegna mismunandi 

áherslna. Sjávarútvegurinn á Möltu veltir ekki jafn miklum fjárhæðum og 

hann gerir á Íslandi en hann var hjartans mál engu að síður fyrir Maltverja.  

 Malta nýtti sér bandalög við Ítalíu og Bretland í 

samningaviðræðunum til þess að fá upplýsingar og einnig til þess að eiga 

stóra bandamenn innan Evrópusambandsins sem gætu talað máli þeirra. 

Ísland hefur ekki stofnað til formlegra bandalaga við ríki innan 

sambandsins en sem komið er. Það er hins vegar eitthvað sem verið er að 



86 

 

skoða á þessu stigi málsins og þá sérstaklega þau lönd sem 

embættismaðurinn ónefndi nefndi hér að ofan sem hugsanlegar 

bandalagsþjóðir: Norðurlöndin, Eystrasaltsríkin og Þýskaland. 

Norðurlandasamstarf hefur nýst Íslandi vel hingað til og hjálpað því að 

fóta sig í alþjóðasamskiptum. Eystrasaltsríkin hafa líklegast skilning á 

stöðu landsins vegna þess að mörg þeirra eru smá og hafa nýlega staðið í 

sömu sporum og Ísland. Þýskaland er fjölmennasta ríkið innan 

Evrópusambandsins og því vel kunnugt stofnanauppbyggingu sem og 

lagasetningu sambandsins. Ísland verður einnig að vera duglegt að nýta sér 

þann möguleika að leita til framkvæmdarstjórnarinnar í leit að 

upplýsingum og ráðgjöf líkt og Malta gerði mikið í samningaferlinu.  

 Malta beitti þeirri samningatækni að nýta sér smæð sína sem kost 

og reyndi að sýna Evrópusambandinu fram á það að sínir hagsmunir væru 

miklir vegna þess hve smátt landið er. Samningamennirnir mættu vel 

undirbúnir til leiks og sáu fyrir hvar hægt að var að fá tilslakanir á 

regluverki sambandsins. Þeir nýttu sér það síðan og notuðu 

sannfæringakraftinn til þess að sína fram á að tilslakanirnar sem þeir voru 

að fara fram á myndu ekki hafa mikil áhrif á Evrópusambandið sem heild. 

Þær myndu aftur á móti auðvelda Möltu aðlögun að sambandinu og 

minnka áfallið fyrir landið að verða aðili. Einnig bentu þeir sífellt á 

sérstöðu Möltu og færðu góð rök fyrir málinu sínu. Ísland getur dregið 

góðan lærdóm af þessu vegna þess að landið verður að nýta sérstöðu sína 

og leggja áherslu á hversu frábrugðnar aðstæður eru hér á landi. Ísland 

verður einnig að leggja áherslu á að landið er lítið og er ekki ógn fyrir 

önnur stærri ríki sem eru aðilar að sambandinu. Íslenska stjórnsýslan 

verður einnig að leggja áherslu á þá gríðarlegu þekkingu sem hún hefur á 

regluverki Evrópusambandsins vegna þátttöku í EES-samningum og nýta 

sér það þegar finna á glufur í því þar sem hægt er að finna sameiginlegar 

lausnir.  

Á Möltu var mikið rætt um aðild landsins að Evrópusambandinu 

og svo virtist sem kjósendur hafi kosið eftir flokkshollustu en ekki beint 

um aðild að sambandinu í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þjóðernisflokkurinn 

og Verkamannaflokkurinn skiptu sér í fylkingarnar með og á móti. 
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Aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið hafa litað íslenska 

stjórnmálaumræðu á síðustu misserum enda er þetta stórt verkefni fyrir 

smáa stjórnsýslu. Mikil vinna hefur verið lögð í samningaferlið og 

leiðinlegt yrði ef sú vinna færi til spillis vegna óeiningar í íslenskum 

stjórnmálum. Flokkarnir ættu frekar að vera sammála um að vera 

ósammála og leyfa umræðunni að eiga sér sjálfstætt líf í samfélaginu og 

skilja það frá málefnum flokkana á því stigi sem það er nú. Eins og kemur 

fram hér að ofan lét Verkamannaflokkurinn af andstöðu sinni við aðild 

Möltu að Evrópusambandinu eftir að almenningur hafði kosið með aðild. 

Flokkurinn ákvað að sætta sig við raunveruleikann. Íslenskir 

stjórnmálaflokkar ættu einnig að undirbúa sig fyrir það ef sú staða kemur 

upp að landið nái góðum samning við Evrópusambandið og stuðla þess 

vegna frekar að opinni umræðu. Verkamannaflokkurinn tafði fyrir aðild 

Möltu að Evrópusambandinu vegna þess að þeir börðust hart fyrir því að 

ganga ekki í sambandið, meðal annars með því að stöðva ferlið á árunum 

1996-1998.   

Málefni Evrópusambandsins snerta marga fleti íslensks samfélags 

og hafa bæði kosti og galla. Það er síðan kjósenda að ákveða hver fyrir sig 

að hvaða niðurstöðu þeir komast út frá sínum hagsmunum. 

Stjórnmálaflokkarnir fimm sem sitja á Alþingi eru þó sammála um það að 

halda verði þjóðaratkvæðagreiðslu þegar samningur liggur fyrir við 

Evrópusambandið. Það er vandkvæðum bundið að miðla þeim skilaboðum 

til stjórnmálamanna að leyfa aðildarviðræðunum að þróast, þar sem þeir 

virðast nefna málefni aðildar til þess að sækja sér fylgi. Gott dæmi um 

þetta er Framsóknarflokkurinn sem fyrir kosningar 2009 gerði það að 

kosningamáli sínu að sækja bæri um aðild að Evrópusambandinu því mikil 

umræða fór þá fram um ágæti aðildar. Það var síðan nú á vormánuðum 

árið 2011 þar sem flokksmenn komust að þeirri niðurstöðu á landsfundi 

sínum að hagsmunum Íslands væri betur borgið fyrir utan sambandsins.  

Með mikilli vinnu ötulla starfsmanna utanríkisþjónustu Möltu sem 

stóðu að samningagerð við Evrópusambandið þá tókst þeim að lokum að 

ná fram aðildarsamningi við Evrópusambandið sem fullnægðu helstu 

samningsmarkmiðum þeirra.  
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 Hver eru hugsanlega áhrif og staða Íslands innan Evrópusambandsins 

með reynslu Möltu og annarra smáríkja til hliðsjónar? 

 

Vegna þess hve stjórnsýsla Íslands er smá mun hún líklegast þurfa að 

stækka við sig til þess að styrkjast svo hún sé í stakk búin að takast á við 

öll þau verkefni sem fylgja því að vera aðili að Evrópusambandinu. Þann 

lærdóm er hægt að draga af stöðu Möltu fyrir inngöngu í sambandið vegna 

þess að Maltverjar þurftu að takast á við það að styrkja stoðir stjórnsýslu 

sinnar svo hún gæti starfað eftir lögum og reglum Evrópusambandsins. 

Eins og fram kemur hér að ofan þá segir í greiningu Baldurs Þórhallssonar 

að stjórnsýslan á Möltu sé lítið-til-miðlungs hæf og það getur haft áhrif á 

varnarleysi hennar. Með sögu Möltu til hliðsjónar þarf stjórnsýsla Íslands 

að styrkja sig og auka umsvif sín til þess að vera betur í stakk búin til þess 

að ganga í Evrópusambandið ef til þess kemur. Ef svo fer að íslenska 

þjóðin kemur ekki til með að samþykkja aðild landsins að 

Evrópusambandinu mun sú vinna við að styrkja innviði stjórnsýslunar 

samt koma til góðs, bæði utan- og innanlands vegna þess að þó að landið 

standi utan sambandsins verður stjórnsýslan að vera sterk og í stöðugri 

endurskoðun. Baldur bendir einnig á að óstöðugleiki í 

innanlandsstjórnmálum á Möltu geti haft áhrif á það hvernig ríkið hagar 

sér innan Evrópusambandsins. Eins og farið hefur verið í ítarlega hér að 

ofan eru skiptar skoðanir um ágæti aðildar Íslands að Evrópusambandinu, 

hjá stjórnmálaflokkum landsins, og þeim áhrifum sem aðild kann að hafa á 

landið. Þessi óstöðugleiki gæti haft slæmar afleiðingar á hegðun Íslands 

innan sambandsins ef svo fer að íslenska þjóðin greiðir atkvæði með aðild 

í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem mun fara fram eftir samningaferlið.  

Innan Evrópusambandsins fengi Ísland líklegast fimm þingmenn á 

Evrópuþinginu og sinn eigin framkvæmdarstjóra. Einnig myndu ráðherrar 

landsins taka virkan þátt í ráðherraráðinu í sínum málaflokkum.  

Völd smáríkja verða alltaf minni en þeirra sem stærri eru en á móti 

kemur að hagsmunir smáríkjanna eru minni og ná yfir þrengra svið. 

Stjórnsýsla smáríkjanna verður þar af leiðandi að einbeita sér að þeim 

málefnum sem eru mikilvægust hverju sinni og sleppa því að setja sig inn í 
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þau sem skipta minna máli. Þó stjórnsýsla smáríkja sé lítil þá hefur hún 

líka sína kosti eins og stuttar boðleiðir sem gerir það að verkum að 

auðveldara er að taka beinar ákvarðanir. Einnig eru embættismenn 

smáríkja upplýstari um fleiri málaflokka og hafa betri tilfinningu fyrir því 

hvað hentar sínu landi hverju sinni. Framkvæmdarstjórnin hefur reynst 

smáríkjunum vel því hún miðlar upplýsingum um einstaka málaflokkum 

til þeirra sem þau gætu annars ekki orðið sér út um vegna færri 

embættismanna. Það hefur einnig reynst smáríkjum heillavænlegt að 

bindast bandalögum við önnur ríki og er það í takt við flestar af þeim 

smáríkjakenningum sem nefndar eru hér að ofan. Ísland myndi ganga inn í 

bandalag Norðurlandanna sem hafa verið meðlimir að Evrópusambandinu 

um árabil en þau eru: Svíþjóð, Finnland og Danmörk. Sérfræðiþekking 

þeirra og reynsla myndi nýtast Íslandi vel þegar það stígur sín fyrstu skref 

innan hins stóra sambands. Með atkvæðavæginu í ráðherraráðinu hefur 

verið reynt eftir bestu getu að koma í veg fyrir ofríki stærri ríkjanna og það 

gerir þeim ókleyft að fara með mál í gegnum sambandið án þess að fá 

einnig stuðning fleiri ríkja.  
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7 Lokaorð 

Þessi ritgerð hefur sýnt fram á hvernig samskipti tveggja smáríkja hefur verið 

háttað við stærri ríki álfunnar á vettvangi Evrópusambandsins. Ísland og Malta 

hafa þurft að horfast í augu við þann raunveruleika að samskipti og myndun 

bandalaga við stærri lönd er þeim nauðsynleg til þess að viðhalda stöðugleika. 

Einnig hefur sagan sýnt okkur að Evrópuvæðing landanna hefur ýtt undir hagvöxt 

og verið þessum smáu eyríkjum hagstæð til langs tíma litið. Skiptar skoðanir hafa 

verið hjá eyjaskeggjum um ágæti þess að auka samstarf sitt við Evrópusambandið. 

Þá hafa rökin með og á móti Evrópusamrunanum verið mismunandi hjá 

Maltverjum og Íslendingum. Það má rekja til þess að mikilvægir atvinnuvegir eru 

ekki þeir sömu og einnig vegna mismunandi hugmynda um fullveldi landsins. Þó 

getur Ísland lært margt af samskiptum Maltverja við Evrópusambandið. Malta 

hefur án vafa rutt brautina fyrir Ísland og önnur evrópsk smáríki sem standa fyrir 

utan sambandið. Í þeirri umræðu sem er fara í hönd á Íslandi samhliða 

samningaviðræðunum um einstaka málaflokka við Evrópusambandið er 

mikilvægt að landsmenn séu upplýstir um hvernig sambandið virkar og hverjir séu 

raunhæfir möguleikar landsins til að ná sínu fram. Sú staðreynd að Möltu gekk vel 

að semja við Evrópusambandið og kaus í þjóðaratkvæðagreiðslu um samning sem 

almenn sátt var um ætti að ýta undir bjartsýnni þeirra sem vilja sjá Ísland ganga í 

sambandið. Í umræðu, um eins stórt málefni eins og Evrópusambandsaðild er, þá 

er einnig mikilvægt að andstæðingarnir komi fram með vel rökstuddan 

málflutning og beri á borð áhyggjur sínar. Orðræða þeirra getur nýst vel sem 

aðhald og gert það að verkum að samningurinn verði betri en ef ekki væri 

gagnrýnin umræða í gangi. Þegar smáríki með litla stjórnsýslu verður hluti af eins 

stórri stofnun og Evrópusambandinu er að mörgu að huga. Ef Ísland mun verða 

aðili að Evrópusambandinu þá mun stjórnsýslan búa að þeirri reynslu sem EES-

samningurinn hefur veitt henni. Einnig munu bandalög við Norðurlöndin og önnur 

smáríki líklegast nýtast þeim vel. Ísland mun þurfa að forgagnsraða sínum 

málefnum og ákveða hverju sinni hvar áherslurnar liggja.  
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