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Ágrip 

Í þessari ritgerð er varpað fram þeirri spurningu hvaða erindi Ísland, sem herlaus 

smáþjóð á í friðargæsluverkefni á alþjóðavettvangi? Íslenska friðargæslan er 

sérstaklega skoðuð í þessu samhengi. 

Til þess að skýra betur ritgerðarefnið er litið til kenningarinnar um lýðræðislegan frið 

(e. democratic peace theory) sem undirstöðu að friðargæslu í heild sinni, en 

friðargæsla er samheiti yfir mismunandi aðgerðir alþjóðastofnana sem vinna við að 

tryggja frið og öryggi á átakasvæðum heims. Skoðað er í hverju friðargæslu fellst 

áður en Íslenska friðargæslan verður kynnt til sögunar og undir lokin verður fjalla 

stuttlega um Ísland sem herlausa þjóð. 

 

Helstu niðurstöður eru þær að Ísland á fullt erindi í þátttöku friðargæsluverkefna á 

alþjóðavettvangi, burt sé frá smæð og hernaðarleysi. Þekking og reynsla Íslendinga á 

hinum ýmsu sviðum sem og vilji til að vera virkur þáttakandi í alþjóðasamfélaginu 

veitir íslensku þjóðinni fullt erindi til þátttöku í friðargæslu en framlag Íslands skilar 

sér á þurfandi svæði með borgarlegum sérfræðingum Íslensku friðargæslunnar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lykilhugtök: Íslenska friðargæslan, friðargæsla, kenningin um lýðræðislegan frið, 

herlaus þjóð, lýðræði, friðargæsluliðar, friður, öryggi, Sameinuðu þjóðirnar, 

Atlandshafsbandalagið. 
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Formáli 
Þessi ritgerð er gerð til BA- gráðu í Alþjóðafræði við Háskólann á Bifröst og gildir til 

12- ECTS. Titill ritgerðarinnar er: Íslenska friðargæslan: Hvaða erindi á herlaus 

smáþjóð í friðargæsluverkefni á alþjóðavettvangi? 

Viðfangsefni ritgerðarinnar hefur verið mér hugleikið í langan tíma og málefni 

friðargæslu ekki langt undan þegar velja þurfti ritgerðarefni. Bestu þakkir fær 

leiðbeinandi minn, Auður H. Ingólfsdóttir fyrir að leiðbeina mér í rétta átt við val á 

rannsóknarspurningu og yfirferð ritgerðar. Að hafa stundað nám í Alþjóðafræði við 

Háskólann á Bifröst tel ég hafa verið mikil forréttindi. Þetta tiltekna nám hefur opnað 

augu mín fyrir umheiminum á svo marga vegu og gert mig betur í stakk búna til að 

takast á við krefjandi verkefni sem kunna að bíða mín í framtíðinni.  

Einlægar þakkir fá Sigurlaug Gunnarsdóttir  og Sigrún Lilja Einarsdóttir, 

stundakennari  við Háskólann á Bifröst  fyrir yfirferð ritgerðar. Einar Svansson, 

lektor við Háskólann á Bifröst og Sigrún Lilja Einarsdóttir, fá stórt „TAKK“ fyrir að 

opnaði augu mín að alþjóðafræðináminu og vera til staðar fyrir mig á Bifröst. 

Kærasti minn, Matthías Stefánsson á skilið bestu þakkir fyrir að stappa í mig stálinu 

og hvetja mig áfram þegar mest á reyndi. Einnig verðskulda foreldrar mínir, Hallur 

Guðlaugsson og Adrianne Dawe að ógleymdum frænda mínum, Helga Guðlaugssyni 

og konu hans, Margréti Andrésdóttur miklar þakkir fyrir að styðja við bakið á mér 

meðan á þessu námi stóð, mun ég vera þeim ævinlega þakklát. 
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1. Inngangur  

Tilgangur ritgerðarinnar er að skoða hvaða erindi Ísland, sem herlaus smáþjóð á í 

friðargæsluverkefni á alþjóðavettvangi. Íslenska friðargæslan er sérstaklega skoðuð í 

þessu samhengi. 

 

Eftir lok kalda stríðsins var farið í auknum mæli að leita nýrra leiða til að lægja átök 

eða leysa deilur áður en til átaka kæmi. Alþjóðastofnanir lögðu ríkari áherslu á 

uppbyggingu samfélaga með því að koma á pólitískum stöðugleika, að stuðla að friði 

og öryggi á átakasvæðum með tilkomu friðargæslu. Friðargæsla er hugsuð sem 

friðsöm leið til að koma reglu á átök eða leið til að koma í veg fyrir hugsanleg átök í 

alþjóðasamfélaginu. Líta má á kenninguna um lýðræðislegan frið sem einskonar 

„hornstein“ friðargæslunnar en hún er ein áhrifamesta kenningin innan nútíma 

friðargæslu. Til að reyna að tryggja varanlegan frið á átakasvæðum er þessi kenning 

höfð að leiðarljósi og er leitast við að leggja grunn að lýðræðissamfélagi. Friðargæsla 

er samheiti yfir mismunandi aðgerðir alþjóðastofnana sem vinna við að tryggja frið 

og öryggi á átakasvæðum heims. Þessar aðgerðir hafa hvert sitt sérsvið, hvort um 

ræðir eftirlit með vopnahléi milli deiluaðila, uppbygging samfélags eftir stríð eða 

mannúðar- og neyðaraðstoð.  

 

Staða Íslands í alþjóðasamfélaginu nokkuð sértök hvað varðar staðsetningu, stærð, 

fjölda og herleysi þjóðarinnar. Til að tryggja varnir landsins sá Ísland sér í hag að 

gerast stofn aðili að Atlandshafsbandalaginu sem er varnarbandalag, en Ísland er eina 

herlausa aðilaríkið innan þess. Þátttaka Íslands í friðargæslustörfum kom fyrst til 

vegna þrýstings frá varnarbandalaginu. Ísland sem virkur þáttakandi í alþjóða-

samfélaginu fann sig knúið til að leggja sitt af mörkum til að reyna tryggja frið og 

öryggi í heiminum, enda friður hagsmunamál fyrir Ísland sem og önnur ríki heims. 

Ísland hefur á undanförnum árum sent borgarlega sérfræðinga Íslensku 

friðargæslunnar til starfa innan alþjóðarstofnana, með góðum árangri. Þó hafa sum 

friðargæsluverkefni Íslendinga vakið hörð viðbrögð innanlands sökum hernaðarlegs 

eðlis þeirra, en ímynd Íslands sem friðsamrar og herlausrar þjóðar virðist vera 

landanum mjög hugleikin. Burt sé frá því þá hefur Íslenska friðargæslan sýnt fram á 

að þó íslenska þjóðin sé fámenn og búi ekki að her, þá er framlag þess ekki síðra en 

framlög annarra ríkja.  
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Meginkaflar ritgerðarinnar eru fimm, að undanskildum undirköflum. Í fyrsta kafla er 

inngangur að ritgerð og aðferðafræði ritgerðar gerð skil. Í öðrum kafla verður 

kenningin um lýðræðislegan frið gerð skil en hún þykir mjög áhrifamikil innan 

friðargæslunnar en höfundur telur mikilvægt að lesandi ritgerðarinnar fái að „líta 

bakvið“ friðargæsluhugtakið og fái að kynnast „stoð“ þess. Í þriðja kafla fjallar 

höfundur almennt um friðargæslu, hugtakið, uppruna og tegund verkefna með það að 

leiðarljósi að veita betri þekkingu á friðargæslustarfseminni áður en Íslenska 

friðargæslan er kynnt til sögunnar. Í fjórða kafla er svo Íslenska friðargæslan kynnt 

lesendum.  Almenn kynning er á upphafi starfseminnar á Íslandi. Almenn yfirferð er 

á verkefnum friðargæslunnar en með því er ætlað að sýna fram á fjölbreytileika 

verkefna sem Íslendingar hafa sinnt, þess ber að geta að ekki eru öll verkefni 

Íslensku friðargæslunnar þulin upp og sum verkefni fá ítarlegri umfjöllun en önnur. 

Helstu áherslubreytingar friðargæslunnar verða kynntar ásamt þeirri orðræðu sem átt 

hefur sér stað um Íslensku friðargæslunnar á undanförnum árum. Í fimmta og 

jafnframt seinasta kafla, að undanskyldum niðurstöðum, fjallar höfundur um Ísland 

sem herlausa þjóð og hvernig vörnum landsins hefur verið háttað sökum herleysis og 

hvernig þjóðin nýtir þessa sérstöðu á alþjóðavettvangi.   
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1. 1 Aðferðafræði 

Höfundur vann fyrst að rannsóknaráætlun þar sem rannsóknarspurning var skilgreind 

og heimilda aflað. Við vinnslu þessarar ritgerðar var stuðst við afleidd gögn (e. 

secondary data) en heimildir voru sóttar á bókasöfn og  veraldarvefinn. Gagnaöflun 

gekk ágætlega fyrir sig, mikið hefur verið skrifað um friðargæslustörf á erlendum 

vettvangi en erfiðara þótti höfundi að finna heimildir um íslensku friðargæsluna. 

Höfundur studdist að miklu leyti við kafla Gunnar Páls Baldvinssonar í bókinni 

Uppbrot hugmyndakerfisins: Endurmótun íslenskrar utanríkisstefnu 1991-2007 og 

Ársskýrslu íslensku friðargæslunnar frá árinu 2007. Höfundur fór ekki ítarlega í 

hvert og eitt verkefni Íslensku friðargæslunnar heldur var reynt að stikla á stóru og 

veita helstu atriði sem kunna skipta máli fyrir heildarskilning á starfsemi Íslensku 

friðargæslunnar og heildar útkomu ritgerðarinnar. En eitt tiltekið verkefni 

friðargæslunnar gæti verið áhugaverð ritgerð útaf fyrir sig.  

 

2. Lýðræðislegur friður 

Hugtök og kenningar eru mikilvægur þáttur í ferli okkar til að skilja og móta þær 

skoðanir sem við kunnum að hafa á ákveðnum málefnum og bæði geta þau hjálpað 

okkur að sjá orsakasamband milli tveggja eða fleiri atburða/hugtaka í ríkari mæli en 

áður og gefið okkur betri skilning á viðfangsefninu. Til að mynda getur vitneskja 

okkar á kenningunni um lýðræðislegan frið (e. democratic peace theory) veitt okkur 

dýpri skilning á tengslum milli friðargæsluverkefna og alþjóðastjórnmála og þannig 

veitt okkur betri innsýn í ákvörðunartöku um einstök verkefni. Sem dæmi um 

spurningar af þessu tagi má nefna hvers konar frið friðargæslusveitir eru að koma á 

og af hverju, og hvers eðlis friðargæsluverkefnin eru. Hér að neðan verður fjallað um 

lýðræðislegan frið og hvaða áhrif kenningin hefur haft á starfsemi og mótun 

friðargæslu. 

2.1 Kenningin  

Kenningin er fyrst og fremst þessi: „Lýðræðisríki fara sjaldan eða aldrei í stríð hvert 

við annað“ (Owen, 1994, bls. 87). Kenningin um lýðræðislegan frið hefur oftar en 

ekki verið rakin aftur til þýska heimspekingsins Immanuel Kant í riti hans 

Varanlegur friður (e. Perpetual Peace) frá árinu 1795 (Lijphart, 2008, bls. 232). Þar 
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fjallar Kant um lýðræðislegar hugmyndir sem ættu að stuðla að varanlegum friði 

milli lýðræðisríkja. Lagði hann meðal annars áherslu á mikilvægi alþjóðalaga og 

frjálsra viðskipta milli ríkja til að stuðla að slíkum frið (Russett, 1996, bls. 59). Það 

var ekki fyrr en undir lok 19. aldarinnar að sú hugmynd hafði fest sig í sessi að 

lýðræðisríki ættu ekki að heyja stríð sín á milli (Russett, 1996, bls. 60). Ef litið er til 

síðustu áratuga virðist fremur sjaldgæft að lýðræðisríki fari í stríð við hvert annað og 

hefur þessi fjarvera stríðátaka milli lýðræðisríkja hlotið nafnið Lýðræðislegur friður 

(Lynn-Jones, 1996, bls. ix). Lýðræðisríki virðast vera mun friðsamari í samskiptum 

sín á milli en ólýðræðisleg ríki og telja sumir fylgjendur kenningarinnar að 

alþjóðasamfélagið yrði mun friðsamara ef fleiri ríki tækju upp lýðræðislega 

stjórnarhætti (Lijphart, 2008, bls. 232-234). Þó ber að nefna að ekki hefur alltaf ríkt 

friður milli lýðræðisríkja og eru gagnrýnendur kenningarinnar duglegir að minna á þá 

staðreynd (Owen, 1994, bls. 87-88). Fylgjendur blása þó á þessi ummæli og tala 

frekar um þau átök sem undantekningu frá kenningunni en flest þessara átaka áttu sér 

stað fyrir 1949 (Lijphart, 2008, bls. 232-234). Þrátt fyrir að lýðræðisríki virðist 

almennt vera umburðarlyndari sín á milli þá er réttast að benda á að þau eru ekki 

endilega friðsamari gagnvart ólýðræðislegum ríkjum, hver svo sem ástæðan kann að 

vera, sbr. innrás Atlantshafsbandalagsins inn í Líbýu árið 2011 en ekki verður fjallað 

nánar um þennan tiltekna vinkil í þessari ritgerð.   

Ein ástæða þess að lýðræðisríki eru talin friðsamari en önnur ríki er meðal annars sú 

að ríkisborgarar í lýðræðisríkjum eru almennt á móti því að bera þann mikla kostnað 

sem fylgir því að fara í stríð eins og mannfall, auðlindamissi, landmissi og það 

fjármagn sem fer í að fjármagna stríð. Almenningsálit á að skipta máli í lýðræðis-

ríkjum og því eru leiðtogar og ríkisstjórnir í lýðræðisríkjum, þar sem almenningur 

kýs sér leiðtoga og ríkisstjórn í lýðræðislegum kosningum, með minna frelsi til 

athafna en til að mynda einræðisherra. Ef þorri landsmanna er mótfallinn fyrir-

huguðum stríðsaðgerðum ríkisstjórnar og leiðtoga þá gæti sú ákvörðun að fara í stríð, 

gegn vilja þjóðarinnar, kostað ríkisstjórn og leiðtoga minna fylgi og jafnvel komið í 

veg fyrir endurkjör á næsta kjörtímabili. Hægt er að líta svo á að þessi svokölluðu 

höft ríkisstjórna og leiðtoga ýti frekar undir friðsamlegar lausnir í milliríkjadeilum og 

almennan frið (Morgan & Campbell, 1991, bls. 187-190). Að sama skapi má ætla að 

lýðræðislegar ríkisstjórnir reyni að fylgja lýðræðislegum gildum þegar átt er í 

samskiptum við önnur lýðræðisríki með því að sýna gagnkvæma virðingu og traust. 

Ef deilumál eða hagsmunaárekstrar myndast er ávallt reynt að finna lausn á málum 
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með friðsömum hætti og þannig reynt eftir bestu getu að koma í veg fyrir að gripið 

verði til vopna (Rosato, 2003, bls. 586). 

Þessi kenning er þó ekki laus við gagnrýni og hafa sumir bent á að stríð séu það fátíð 

að það sé í raun einungis tilviljunarkennt að lýðræðisríki hafi ekki farið oftar í stríð 

sín á milli. Þeir telja að kenninguna skorti fræðilega undirstöðu þar sem að í raun geti 

enginn verið viss um ástæðu þess að lýðræðisríki fari í stríð við ólýðræðisleg ríki en 

ekki sín á milli. Einnig hefur verið bent á að í raun sé ekki vitað hvert gangvirkið að 

baki lýðræðislegum friði sé, því getum við ekki verið viss um að sá friður sem ríkir 

milli lýðræðisríkja sé í raun ósvikinn. Enn aðrir halda því fram að ef í raun væri til 

lýðræðislegur friður þá myndu lýðræðisríki ekki hóta hvert öðru (Owen, 1994, bls. 

87-88, 119). 

2.1 Friðargæsla og kenningin um lýðræðislegan frið 

Kenningin um lýðræðislegan frið er ein áhrifamesta kenningin innan nútíma 

friðargæsluaðgerða og hefur hún verið undirliggjandi þráður í þeirri starfsemi. 

Friðargæsluaðgerðir beinast að því að lægja átök og koma á friði og öryggi. Til að 

reyna að tryggja varanlegan frið á átakasvæðum er þessi kenning höfð að leiðarljósi 

og er leitast við að leggja grunn að lýðræðissamfélagi með frjálst flæði viðskipta, 

oftar en ekki með stuðningi frá frjálsum félagasamtökum á Vesturlöndum (Bellamy, 

Williams, & Griffin, 2010, bls. 24). Ekki eru þó öll lönd hlynnt þessari undirliggjandi 

stefnu og t.a.m. er Kína eitt þeirra landa sem telur að friðaraðgerðir ættu einungis að 

einblína á að aðstoða deiluaðila og finna lausn á deilumálunum en ekki sem vettvang 

til að koma ákveðinni hugmyndafræði á framfæri (Bellamy, Williams, & Griffin, 

2010, bls. 25). 

Í kjölfar þessarar umræðunnar um lýðræðislegan frið og hvernig hún tengist 

friðargæslu þá getum við leitt huga okkar að því hvað fellst í orðinu friður? 

Útskýring norska félagsfræðingsins  og stofnanda Friðar-rannsóknarsetursins í Osló 

(e. Peace Research Institute Oslo), Johan Galtung virðist eiga vel við hér, en hann 

lýsir frið sem:  „friður er fjarvera ofbeldis“ (e. peace is absence of violence) 

(Galtung, 1969, bls. 167).   

Kenningin um lýðræðislegan frið þykir mjög áhrifamikil innan friðargæslunnar og 

ein grunn „stoð“ að friðargæslu eins og við þekkjum hana í dag. Við höfum komist 

að því í þessum kafla að það virðast vera almennt friðsamari samskipti milli 
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lýðræðisríka heldur samskipti lýðræðisríkja við ólýðræðisríki og öfugt. Því virðist 

sem svo að með því að reyna að koma á lýðræði eða grunn stoðum að lýðræði í þeim 

ríkjum sem friðargæsluverkefni eru starfandi sé í raun heiðarlegt framtak 

hlutaðeigandi til að tryggja varanlegan frið innan þess ríkis ásamt því að reyna að 

gera alþjóðasamfélagið að friðsamari og öruggari stað. 

 

3 Friðargæsla 

Eftir lok kalda stríðsins var farið í auknum mæli að leita nýrra leiða til að lægja átök 

eða leysa deilur áður en til átaka kæmi og í kjölfarið var lagt upp með að minnka og/ 

eða koma í veg fyrir frekari átök líkt og heimurinn hafði orðið vitni að fram að þessu. 

Alþjóðastofnanir á borð við Sameinuðu þjóðirnar (SÞ), Atlantshafsbandalagið 

(NATO) og Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu (ÖSE) lögðu ríkari áherslu á 

uppbyggingu samfélaga með því að koma á pólitískum stöðugleika, að stuðla að friði 

og öryggi á átakasvæðum með tilkomu friðargæslu og annarra uppbyggingarverkefna 

(Gunnar Páll Baldvinsson, 2008, bls. 137-138). Friðargæsla, í öllu sínu veldi, er mjög 

yfirgripsmikil og flókin. Til að geta gert því almennileg skil hvað friðargæsla er og 

þar með gert betri grein fyrir verkefnum Íslands á sviði friðargæslu, verður þessi 

kafli tileinkaður starfsemi friðargæslu. Í byrjun verður hugtakið „friðargæsla“ 

útskýrt, síðan mun lesandi fræðast um sögulegan bakgrunn friðargæslustarfseminnar 

og hvernig hún hefur mótast á 21. öldinni. Undir lok kaflans er upplýst um flokkun 

friðargæsluverkefna en með því fær lesandinn vonandi betri tilfinningu fyrir 

fjölbreytileika friðargæsluverkefna.    

3.1 Hugtakið „friðargæsla“ 

Hugtakið friðargæsla (e. peace-keeping) er mjög viðamikið og hægt að túlka á marga 

mismunandi vegu, bæði í þröngum og víðum skilningi en það er meðal annars vegna 

eðlis og umfangs friðargæsluverkefna. Líta má á skýrslu Boutros Boutros-Ghali 

þáverandi aðalritara Sameinuðu þjóðanna, An Agenda for Peace frá árinu 1992 sem 

viðurkennda túlkun á friðargæslu (David, 1999, bls. 26). Í þessari umræddu skýrslu 

er friðargæsla túlkuð í 20. málsgrein sem: 

Viðvera Sameinuðu þjóðanna á vettvangi, með samþykki allra hlutaðeigandi 

aðila, felur að jafnaði í sér herafla og/eða lögreglu og oft á tíðum óbreytta 
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borgara. Friðargæsla er aðferð sem notuð er til að auka möguleika á að koma 

í veg fyrir átök og koma á friði
 1
 (Report of the Secretary-General, 1992). 

Að sama skapi líta Sameinuðu þjóðirnar á friðargæslu sem sína uppfinningu en í 46. 

málsgrein sömu skýrslu er ritað: 

Hægt er með réttu að kalla friðargæslu uppfinningu Sameinuðu þjóðanna. 

Hún hefur fært ákveðinn stöðugleika til fjölmargra óróasvæða víðsvegar um 

heiminn
2
 (Report of the Secretary-General, 1992). 

Þó má benda á að hvergi í stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna er minnst á 

friðargæslu. Sameinuðu þjóðirnar voru meðal annars stofnaðar til þess að bjarga 

komandi kynslóðum frá frekari styrjöldum og viðhalda friði og öryggi í heiminum en 

með tímanum hefur friðargæsla þróast yfir í að vera eitt af helstu verkfærum 

Sameinuðu þjóðanna til að ná þessum markmiðum. Stofnendur Sameinuðu þjóðanna 

höfðu þá sýn að þessi stofnun myndi viðhalda friði í heiminum, að þjóðir heims 

myndu standa saman sem ein þjóð væri og koma í veg fyrir fleiri átök. Ef einhver 

átök myndu eiga sér stað þá ætluðu stórveldin fimm sem hafa fast sæti í Öryggisráði 

Sameinuðu þjóðanna að standa saman og stöðva ófriðarástandið. Raunin varð þó 

önnur þar sem að stórveldin fóru að deila sína á milli (Johnson, 1995, bls. 8).   

Öryggisráði SÞ hefur verið falið það verkefni samkvæmt stofnsáttmálanum að sjá um 

varðveislu friðar og öryggis en kaflar VI, VII og VII gefa Öryggisráðinu heimild til 

að grípa til aðgerða sem teljast meðal annars til friðargæsluaðgerða (United Nations, 

2008, bls. 13). Sér í lagi hefur friðargæsla verið tengd við kafla VI um friðsama lausn 

á deilumálum (United Nations, 2008, bls. 13), (Frantzen, 2005, bls. 36). 

Friðargæsla hefur tekið miklum breytingum frá því að henni var fyrst komið á 

laggirnar, en breytingarnar hafa þó verið hvað mestar frá kaldastríðsárunum 

(Bellamy, Williams, & Griffin, 2004, bls. 12). Litið er á friðargæslu sem friðsama 

leið til að koma reglu á átök eða leið til að koma í veg fyrir hugsanleg átök í alþjóða-

samfélaginu (Frantzen, 2005, bls. 36). Hugsjónin á bak við friðargæslu var að nota 

                                                
1 Þessi tilvitnun er þýðing höfundar. Tilvitnunin er þannig á frummálinu: 

 „The deployment of a United Nations presence in the field, hitherto with the consent of all the parties 
concerned, normally involving United Nations military and/or police personnel and frequently 

civilians as well. Peace-keeping is a technique that expands the possibilities for both the prevention of 

conflict and the making of peace” 

 
2 Þessi tilvitnun er þýðing höfundar. Tilvitnunin er þannig á frummálinu: 

 „Peace-keeping can rightly be called the invention of the United Nations. It has brought a 

degree of stability to numerous areas of tension around the world“ 
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herafla á jákvæðan fremur en neikvæðan hátt. Í staðinn fyrir að nota herafla til stríðs 

og skemmdarverka þá var lagt upp með að hann yrði notaður til jákvæðari og 

uppbyggilegri verkefna eins og að varðveita frið, sinna eftirliti og koma á stöðugleika 

á alþjóðavettvangi. Því má segja að hugtakið friðargæsla sé í sjálfu sér fulltrúi nýrrar 

stefnu til varðveislu friðar í heiminum, burtséð frá varnarbandalögum og varnar-

sáttmálum (Frantzen, 2005, bls. 35). Friðargæsla hefur þróast frá hernaðarlegum 

uppruna sínum yfir í að sinna mun fjölbreyttari verkefnum sem krefjast samvinnu 

borgaralegra starfsmanna, lögreglu og hers til að ná tilsettum markmiðum um 

friðsamari heim (United Nations, 2008, bls. 18). 

3.2 Uppruni friðargæslu 

Friðargæsla á formlega rætur sínar að rekja til ársins 1948 þegar Friðargæsla 

Sameinuðu þjóðanna (e. United Nations Peacekeeping) var stofnuð. Fyrsta verkefni 

friðargæslunnar var í maí sama ár þar sem UNTSO (e. United Nations Truce 

Supervision Organization) sá um eftirlit vopnahlés milli Ísraels og hinna arabísku 

nágrannaríkja þeirra (United Nations Peacekeeping, e.d).  

Þó að friðargæsla hafi vaxið og dafnað mikið á 20. og 21. öldinni, þá  hefur hún verið 

til staðar mun lengur og hægt er að rekja hana aftur til miðrar 19. aldar. Til fyrstu 

friðargæsluverkefnanna telst 4000 manna friðargæslulið sem Norðmenn og Svíar 

sendu til Schleswig-Holstein árið 1849-1850 þar sem Danir og Þjóðverjar deildu um 

landsvæði. Verkefni friðargæslunnar var fyrst og fremst að viðhalda friði og sjá til 

þess að lögum yrði framfylgt þar til samið hefði verið um frið, sem og tókst árið 

1850 (Heldt & Wallensteen, 2006, bls. 4). 

3.3 Friðargæsla á 21. öldinni 

Friðargæsla á 21. öldinni er mun flóknari og meira krefjandi en hún var hér áður fyrr. 

Aðstæður geta skapast þar sem ríki verða óstarfhæf vegna ágreiningsmála og átaka 

og krefjast þau enn meiri aðstoðar og sérfræðiþekkingu en hefðbundin friðargæsla (e. 

traditional peacekeeping)
3
 getur veitt og fellur því utan þess ramma. Þegar aðstæður 

sem þessar myndast þarf að vanda til verka og senda friðargæsluliða sem eru í stakk 

búnir til að aðstoða og vinna við fjöldann allan af verkefnum sem geta talið til 

flóttamannaeftirlits, kosningaeftirlits, sprengjuleitar, afvopnunar deiluaðila og dreif-

                                                
3 Hefðbundin friðargæsla: Á sér stað þegar vopnahlé er milli ríkja og á meðan unnið er að 

samkomulagi eða sáttagerð. Nánar skilgreint í kafla 3.4.1 
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ingu matvæla, svo ekki sé minnst á mannúðaraðstoð og eftirlit með mannréttindum. 

Þessi listi er langt í frá tæmandi og því mikilvægt að setja saman öflugt lið til að 

vinna markvisst og örugglega að svo ólíkum verkefnum. Ekki er hermanna krafist í 

öll verkefni sem tengjast friðargæslu þar sem fjölmörg verkefni eru ekki hernaðarlegs 

eðlis og því eru borgaralegir sérfræðingar mikilvægir hluti af friðargæslu. Verkefni 

og aðstæður geta verið mjög erfiðar og því geta borgaralegir starfsmenn og hermenn 

þurft að vinna saman að settum markmiðum. Ekki er óalgengt að stofnanir á borð við 

NATO og ÖSE sinni friðargæsluverkefnum í samvinnu við Sameinuðu þjóðirnar, en 

sinni þó einnig friðargæsluverkefnum upp á eigin spýtur (Utanríkisráðuneytið, 2000, 

bls. 7).  

3.4 Flokkun friðargæsluverkefna 

Hugtakið „friðargæsla“ hefur verið notað sem „almennt“ orð yfir fjöldann allan af 

þeim alþjóðlegu verkefnum sem hafa það að markmiði að binda enda á vopnuð átök 

og/eða koma á friði með einum eða öðrum hætti. Upphaflega útfærslan á friðargæslu, 

eins og kom fram í kafla 3.1 hefur einnig verið nefnd hefðbundin friðargæsla (e. 

traditional peacekeeping) til að aðgreina hana frá öðrum friðargæsluverkefnum 

(Eggleton, 1997). Friðargæsluverkefnum hefur verið skipt niður í flokka þar sem 

hlutverk, einkenni og eðli verkefna hafa verið skilgreind, einn flokkur getur náð yfir 

breitt svið verkefna og sum friðargæsluverkefni geta innihaldið fleiri en einn flokk 

(Eggleton, 1997), (Bellamy, Williams, & Griffin, 2004, bls. 13). Til að veita innsýn 

inn í flókið og fjölbreytt verkefnasvið friðargæslu verður nokkrum algengum 

flokkum gerð skil hér á eftir. 

3.4.1 Hefðbundin friðargæsla (e. traditional peacekeeping) 

Hefðbundin friðargæsla á sér stað þegar vopnahlé er milli ríkja og á meðan unnið er 

að samkomulagi eða sáttagerð. Friðargæsluliðar eru þarna fyrst og fremst til að sjá til 

þess að frjáls og friðsöm samskipti eigi sér stað á milli deiluaðila. Þeirra markmið er 

að byggja upp traust milli deiluaðila og reyna að auðvelda pólitískar viðræður 

(Bellamy, Williams, & Griffin, 2004, bls. 5). Að öllu jöfnu hafa friðargæsluliðar ekki 

rétt til að beita vopnum nema um sjálfsvörn sé að ræða (Utanríkisráðuneytið, 2000, 

bls. 7). Lagt er upp með hlutleysi friðargæslusveitarinnar og reynt eftir fremsta 

megni að koma í veg fyrir valdbeitingu af hennar hálfu. Tilgangurinn með 

hefðbundinni friðargæslu er að skapa og viðhalda góðum aðstæðum sem geta stuðlað 

að lausn á langtímadeilumálum með vilja deiluaðila, en árangur slíkra friðargæslu-
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aðgerða er háð samþykki og jákvæðu framlagi hinna deilandi aðila. Gengið er út frá 

því að með friðargæslu sem þessari þá séu deiluaðilar ríki en friðaraðgerðir eru 

mismunandi eftir því hvað samið er um hverju sinni. Í hefðbundinni friðargæslu þá er 

tekist á við verkefni eins og upplýsingaöflun, einfalt eftirlit og eftirlit með 

landamærum, afléttingu hernaðaryfirráða, að taka úr umferð vopn og minnka herafla 

á svæðinu. Friðargæslusveit tekur ekki pólitískar ákvarðanir og neyðir ekki samninga 

upp á deiluaðila. Við getum því sagt að hin heilaga þrenning hefðbundinnar 

friðargæslu sé: Samþykki, hlutleysi og lítil sem engin valdbeiting (Bellamy, 

Williams, & Griffin, 2004, bls. 95-97). 

3.4.2 Friðargæsla í viðum skilningi (e. wider peacekeeping) 

Friðargæslu í víðum skilningi er ætlað vinna að sömu verkefnum og hefðbundinni 

friðargæslu en til viðbótar kemur mannúðaraðstoð (e. humanitarian relief) ef til átaka 

kemur (Bellamy, Williams, & Griffin, 2010, bls. 8). 

3.4.3 Fyrirbyggjandi aðgerðir (e. preventive diplomacy) 

Aðgerð á borð við þessa er ætlað að koma í veg fyrir að deilur verði milli tveggja eða 

fleiri ríkja/flokka ef slíkt er í uppsiglingu. Ef deilur hafa þegar orðið þá er unnið að 

því að halda þeim í skefjum svo þær verði ekki umfangsmeiri og vopnuð átök brjótist 

út. Að sama skapi er reynt, ef til vopnaðra átaka kemur, að koma í veg fyrir 

útbreiðslu þeirra (Otunnu & Doyle, 1998, bls. 2). 

3.4.4  Stuðningur við friðaruppbyggingu (e. peace support 

operations)  

Stuðningur við friðaruppbyggingu skilgreinist sem alþjóðleg íhlutun á átakasvæði. 

Markmið aðgerða af þessu tagi er að leggja grunn að lýðræðislegum stjórnarháttum í 

viðkomandi ríki. Það sem felst í aðgerðum sem þessum er viðvera mannúðar-

stofnana, starfsemi borgaralegra sérfræðinga, lögreglu og vopnaðs herafla ef átök 

brjótast út. Aðgerðir sem þessar reyna að stuðla að pólitísku uppgjöri (e. political 

settlement) og hvetja til lýðræðislegra stjórnarhátta (Bellamy, Williams, & Griffin, 

2010, bls. 9). 

3.4.5 Aðstoð í breytingarferli (e. assisting transitions) 

Fjölmörg verkefnasvið friðargæslu koma hér saman til að aðstoða ríki við þau 

umskipti sem eiga sér stað þegar pólitískt uppgjör verður eða þegar létt er á stuðningi 

við friðaruppbyggingu. Þessi aðstoð á sér stað eftir vopnahlé og meðan á pólitísku 
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uppgjöri stendur. Friðargæsluliðar hverfa þó ekki frá svæðinu fyrr en sátt hefur náðst 

en aðgerðir sem þessar snúast fyrst og fremst um friðsamlegt uppgjör (e. peace 

settlement) (Bellamy, Williams, & Griffin, 2010, bls. 8). 

3.4.6 Friðarþvingun (e. peace enforcement) 

Friðarþvingun eru aðgerðir sem sjá til þess að vopnahlé sé virt, burtséð frá því hvort 

samþykki hjá deiluaðilum hafi fengist eða ekki. Vopnum búinn her framfylgir 

friðarþvingunaraðgerðum og vinnur undir handleiðslu framkvæmdastjóra Sameinuðu 

þjóðanna (Otunnu & Doyle, 1998, bls. 2). 

Eins sjá má er friðargæsla samheiti yfir fjölþættar aðgerðir sem ríki og 

alþjóðastofnanir taka þátt í. Verkefnasvið er fjölbreytt og yfirgripsmikið og krefst 

mikillar samvinnu. Mikilvægt að þjóðir heims leggi sitt af mörkum til að sinna 

friðarmálum, hvort sem framlag ríkja er hernaðarlegt eða borgarlegt þar sem þörf er 

fyrir hvort tveggja. Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá fyrstu tíð friðargæslu og 

hafa breytingar orðið í takt við tímann. Íslendingar gegna mikilvægu hlutverki með 

framlagi sínu til borgarlegrar starfsemi, þrátt fyrir smæð og hernaðarleysi.  

 

4.0 Íslenska friðargæslan 

Íslenska friðargæslan (e. Icelandic Crisis Response Unit)  var stofnuð 10. september 

2001 og starfar skrifstofa Íslensku friðargæslunnar innan veggja Utanríkisráðu-

neytisins. Á vef Utanríkisráðuneytisins er friðargæslustörfum Íslands lýst á eftir-

farandi hátt: 

Friðargæslustörf Íslands felast í störfum sérfræðinga á vegum 
alþjóðastofnana. Áhersla er lögð á aðstoð við þá sem minna mega sín s.s. 

flóttamenn og börn, auk áherslu á neyðaraðstoð, samhæfingu 

endurreisnarstarfs og stjórnarfar við framkvæmd ályktana Öryggisráðs SÞ 

um konur, frið og öryggi. Íslensk stjórnvöld hafa einnig á undanförnum árum 
sent fjölda fólks til starfa við kosningaeftirlit (Skrifstofa Íslensku 

friðargæslunnar, e.d).  

Framlag Íslands til alþjóðlegrar friðargæslu í formi borgaralegra sérfræðinga er 

mikilvægur liður í framlagi Íslendinga til friðaruppbyggingu og mannúðaraðstoðar á 

alþjóðavettvangi (Skrifstofa Íslensku friðargæslunnar, e.d). Íslenska friðargæslan er 

frábrugðin friðargæslu margra annarra ríkja á þann veg að innan hennar starfa 

einungis borgaralegir starfsmenn (Íslenska friðargæslan, 2008, bls. 5).  
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Í þessum fjórða kafla verður starfsemi Íslensku friðargæslunnar gerð skil. Farið 

verður stuttlega yfir upphafið að friðargæslustörfum Íslendinga, helstu verkefni og 

samstarfsaðila. Ekki er farið yfir hvert og eitt verkefni heldur rennt yfir það allra 

helsta svo lesandinn fái tilfinningu fyrir fjölbreytileika verkefna og umfang þeirra. 

Mikil stefnubreyting átti sér stað innan friðargæslunnar á árunum 2006 og 2007 og 

verðskuldar sú breyting umræðu í þessum kafla. Orðræða og ímynd Íslensku friðar-

gæslunnar leikur eitt lykilhlutverkið í skilningi og sýn þjóðarinnar á hana en fjallað 

verður um það í lok kaflans.  

4.1 Upphaf að friðargæslustörfum Íslendinga 

Þó að ekki séu nema tíu ár síðan Íslenska friðargæslan var formlega stofnuð þá var 

þátttaka Íslands í friðargæslustörfum byrjuð mun fyrr, en Íslendingar hófu formlega 

þátttöku í friðargæslu árið 1994 í Bosníu-Herzegóvínu, í samvinnu við norska herinn 

í friðargæsluliði Sameinuðu þjóðanna (Gunnar Páll Baldvinsson, 2008, bls. 138-141). 

Fyrir þann tíma höfðu hins vegar tveir íslenskir lögreglumenn verið sendir til 

Palestínu á vegum Sameinuðu þjóðanna árin 1950-1951 og frá þeim tíma hafa 

sérfræðingar fyrir hönd Íslands verið sendir utan á vegum Sameinuðu þjóðanna eða 

íslenskra stjórnvalda (Utanríkisráðuneytið, 2000, bls. 10). Eftir lok kalda stríðsins 

lögðu alþjóðastofnanir ríka áherslu á að aðildarríki sín legðu til mannskap við 

uppbyggingu og varðveislu á friði og öryggi. Sem eitt af aðildarríkjum NATO fann 

Ísland fyrir auknum þrýstingi til að leggja sitt af mörkum og senda fulltrúa í verkefni 

á erlendum vettvangi. Ísland gat ekki mikið lengur komist hjá slíkri skyldu á þeim 

forsendum að Ísland væri herlaust land, en sérhæft framlag Íslands í formi 

landsvæðis á Suðurnesjum á kaldastríðsárunum var ekki lengur nægilegt til að 

tryggja stöðu Íslands innan NATO eftir fall Sovétríkjanna. Þegar NATO óskaði eftir 

þátttöku Íslands á Balkanskaga urðu þeir við þeirri beiðni með því að senda 

heilbrigðisstarfsmenn til starfa innan herja annarra ríkja, en þar sem herlið banda-

lagsríkja NATO voru einnig mönnuð borgaralegum starfsmönnum gátu Íslendingar 

tekið þátt í störfum herja (Gunnar Páll Baldvinsson, 2008, bls. 137-139).  

Árið 1999 kom út greinargerðin „Öryggis- og varnarmál Íslands við aldamót“ þar 

sem borin var upp sú tillaga að efla ætti þátttöku Íslands í alþjóðlegri friðargæslu og 

var sá möguleiki kannaður í greinargerðinni „Þátttaka Íslands í alþjóðlegri 

friðargæslu“ sem kom út árið 2000. Ástæður fyrir frekari þátttöku Íslands á vettvangi 

friðargæslu voru margvíslegar en með helstu rökunum var skuldbinding Íslands 
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gagnvart alþjóðasamfélaginu og sú þróun sem hafði orðið með aukinni hnattvæðingu, 

en friður og stöðugleiki á að vera hagsmunamál allra þjóða heimsins. Ísland varð að 

leggja sitt af mörkum rétt eins og önnur ríki og takast á við þau vandarmál sem 

kunnu að myndast á hverjum tíma fyrir sig (Utanríkisráðuneytið, 2000, bls. 5). Með 

fjölbreyttum verkefnum í friðargæslustörfum var talið að Íslendingar væru færir um 

að senda sérfræðinga í hin ýmsu verkefni enda þjóðin lánsöm að búa yfir vel 

menntuðu og mjög hæfu starfsfólki í hinum ýmsu atvinnugreinum 

(Utanríkisráðuneytið, 2000, bls. 11). Að sama skapi var talið mikilvægt að samstarf 

yrði milli frjálsra félagasamtaka og annarra ráðuneyta til að samhæfa verkefni og 

nýta þekkingu þeirra á sviði neyðaraðstoðar (Utanríkisráðuneytið, 2000, bls. 15). 

Ekki varð aftur snúið og eins og fram hefur komið var Íslenska friðargæslan 

formlega stofnuð 10. september árið 2001.  

4.2 Verkefni og samstarfsaðilar íslensku friðargæslunnar 

Verkefni íslensku friðargæslunnar eru mjög fjölbreytt og berast utanríkisráðuneytinu 

beiðnir um þátttöku Íslands í friðargæsluverkefnum í gegnum fastanefndir Íslands hjá 

viðkomandi alþjóðastofnunum, en verkefnin einkennast af þörfum viðkomandi 

stofnana hverju sinni (Utanríkisráðuneytið, 2001). Verkefni Íslendinga á sviði friðar-

gæslu hafa tekið töluverðum breytingum í gegnum árin og þá einna helst í 

verkefnavali. Nánar verður farið út í þessar breytingar í kafla 4.3. 

Frá því að Íslenska friðargæslan var stofnuð hefur fjöldi manns tekið þátt í 

friðargæsluverkefnum fyrir hönd Íslands á vegum alþjóðastofnana og er það 

jafnframt hluti af framlagi Íslands til þessara alþjóðastofnana (Íslenska friðargæslan, 

2007, bls. 5). Til helstu alþjóðastofnana sem Íslenska friðargæslan er í samstarfi við 

má nefna NATO, ÖSE, ESB sem og Sameinuðu þjóðirnar og stofnanir innan þeirra 

eins og UNICEF (e. United Nations International Children's Emergency Fund
 
) og 

UNIFEM (e. United Nations Development Fund for Women) sem nú gengst undir 

nafninu UN Women (e. United Nations Entity for Gender Equality and the 

Empowerment of Women) og síðast skal nefna WFP (e. World Food Programme). 

Samstarfsaðilar og stofnanir sem leggja friðargæslunni lið innanlands eru m.a. 

Landhelgisgæslan, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, Ríkislögreglustjóri, Slysa-

varnarfélagið Landsbjörg og Flugstoðir (Íslenska friðargæslan, 2008, bls. 6).  
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Verkefni á vegum NATO hafa verið talin með mun meiri hernaðaryfirbragði en hjá 

öðrum samstarfsstofnunum friðargæslunnar. Stjórnvöld reyna eftir fremsta megni að 

koma til móts við verkefni á vegum NATO með því að senda borgaralega 

sérfræðinga í stöður sem teljast ekki hernaðarlegar, en árið 2007 lét utanríkiráðherra 

þau orð falla að íslenskir friðargæsluliðar bæru ekki vopn nema þeir hefðu hlotið 

sérstaka þjálfun (Jón Pétur Jónsson, 2008a), (Jón Pétur Jónsson, 2008 - B).    

4.2.1 Viðbragðslisti Íslensku friðargæslunnar 

Til er svokallaður „viðbragðslisti Íslensku friðargæslunnar“ þar sem landsmenn geta 

skráð sig á lista og með því gefið kost á sér til friðargæsluverkefna á vegum Íslensku 

friðargæslunnar. Hægt er að skrá sig á listann á vef utanríkisráðuneytisins ef 

viðkomandi telur sig uppfylla þær hæfniskröfur sem hafa verið settar. Upphaflegt 

markmið þessa viðbragðslista var að koma upp lista með um 100 manns sem væru 

tiltæk í friðargæsluverkefni. Á þessum lista má finna fjöldinn allan af færu fólki sem 

hefur áhuga á að leggja sitt af mörkum til friðaruppbyggingar í heiminum en 

menntun og reynsla þessara aðila kemur úr ýmsum áttum og má því finna 

skemmtilega samblöndu af stjórnmálafræðingum, verkfræðingum, heilbrigðisstarfs-

fólki, lögfræðingum, fjölmiðlafólki og lögreglumönnum sem lítið brot af þeim 

fjölmörgu borgaralegu sérfræðingum sem eru tilbúnir að taka þátt í friðargæslu-

verkefnum fyrir hönd Íslands (Halldór Ásgrímsson, 2002, bls. 31), (Össur 

Skarphéðinsson, 2011, bls. 69). Þessir borgaralegu sérfræðingar koma einnig úr 

röðum samstarfsstofnana hér á landi, en unnið hefur verið að því undanfarin ár að 

tengja starf Íslensku friðargæslunnar við önnur störf íslenskra stjórnvalda á sviði 

þróunar- og uppbyggingarstarfsemi sem og mannréttindamálum (Össur 

Skarphéðinsson, 2011, bls. 69).  

4.2.2 Fyrstu verkefnin eftir stofnun Íslensku friðargæslunnar  

Á árunum 2001-2002 voru íslenskir friðargæsluliðar sendir til Bosníu, Kosóvó og 

Makedóníu þar sem þeir störfuðu innan alþjóðastofnana fyrir hönd Íslands. Í Bosníu 

og Kosóvó voru starfandi lögreglumenn á vegum Sameinuðu þjóðanna ásamt 

tæknimönnum og hjúkrunarfólki á vegum NATO,  fjölmiðlamenn og lögfræðingur á 

vegum ÖSE og svo jafnréttissérfræðingur á vegum UNIFEM, nú UN Women, í 

Kosóvó. Í Makedóníu starfaði fjölmiðlafulltrúi á vegum NATO (Halldór 

Ásgrímsson, 2002, bls. 33).  
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4.2.3 Srí Lanka 

Íslendingar voru þátttakendur í norrænu eftirlitssveitinni SLMM (e. Sri Lanka 

Monitoring Mission) í kjölfar vopnahléssamkomulags LTTE (e. Liberation Tigers of 

Tamil Eelam), hér eftir nefndir Tamil tígrar, og stjórnvalda á Srí Lanka árið 2002. 

Öll Norðurlöndin styrktu verkefnið með fjárframlögum og mannskap en Íslendingar 

fóru sem hluti af sendinefnd Norðmanna og störfuðu þar í hlutverki fjölmiðlafulltrúa 

og eftirlitsaðila. Töluverð breyting átti sér stað árið 2006 þegar ESB skilgreindi 

Tamil tígrana sem hryðjuverkasamtök í kjölfar árásar þeirra á herskip stjórnar-

hersins á Srí Lanka. Í kjölfar þessarar yfirlýsingar ESB tilkynntu Tamil tígrarnir að 

þeir gætu ekki tryggt öryggi friðargæsluliða frá löndum innan ESB (Finnland, 

Svíþjóð og Danmörk) og voru friðargæsluliðar frá þessum löndum kallaðir heim. 

Norðmenn og Íslendingar tóku alfarið við starfsemi norrænu eftirlitssveitarinnar 

SLMM þar til verkefninu lauk í byrjun janúar árið 2008 þegar stjórnvöld í Srí Lanka 

sögðu upp vopnahléssamningnum sem hafði verið í gildi (Íslenska friðargæslan, 

2008, bls. 13-14). Þetta samnorræna verkefni má skilgreina sem hefðbundna 

friðargæslu.  

4.2.4 Flugvallaverkefnin í Kosóvó og Afganistan 

Árið 2002 lenti NATO í töluverðu basli við að finna eitthvert aðildarríki til að sjá um 

rekstur flugvallarins í Pristína, höfuðborg Kosóvó, þar sem eitt aðildarríkja NATO 

sem hafði séð um flugvöllinn vildi losa sig frá því verkefni. Eftir frekari athugun 

íslenskra stjórnvalda buðu Íslendingar sig fram sem rekstaraðili flugvallarins, sem 

NATO þáði. Í mars árið 2003 tóku Íslendingar formlega yfir rekstur flugvallarins í 

Pristína. Starf íslensku friðargæslunnar vakti töluverða sem og jákvæða athygli innan 

NATO þar sem íslenskir flugumferðastjórar og slökkviliðsmenn unnu hörðum 

höndum að þjálfun heimamanna við að taka við rekstri flugvallarins. Þannig tókst 

Íslendingum að koma þessu verkefni úr höndum  NATO og í hendurnar á yfirvöldum 

í Kosóvó árið 2004. Þetta tiltekna verkefni var sérstakt að því leyti að þetta var í 

fyrsta skiptið sem Ísland tók með beinum hætti þátt í verkefnum  á vegum  NATO og 

styrkti þetta verkefni stöðu Íslands innan bandalagsins (Halldór Ásgrímsson, 2004, 

bls. 39), (Gunnar Páll Baldvinsson, 2008, bls. 144-145). Á því tímabili sem Íslenska 

friðargæslan starfaði í Kosóvó má segja að hún hafi tekið þátt í að aðstoða við 

breytingarferlið (e. assisting in transitions) sem átti sér stað á þessum tíma, en þjóðin 

hefur mátt þola mikil stríðsátök í landinu.  
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Eitt af umfangsmestu verkefnum sem Íslenska friðargæslan hefur sinnt var í 

Afganistan en Íslendingar hafa sinnt verkefnum í Afganistan frá árinu 2003. Þar 

hefur friðargæslan til að mynda tekið þátt í verkefnum ISAF (e. International 

Security Assistance Force) en þessari stofnun er stýrt af NATO.  Íslendingar buðu sig 

fram til að koma að rekstri ISAF flugvallarins í Kabúl, höfuðborg Afganistan þar 

sem reynsla þeirra frá flugvellinum í Pristína var jákvæð og töldu stjórnvöld sig geta 

aðstoðað við svipað verkefni í Kabúl, en NATO hafði lent í sömu stöðu með 

flugvöllinn í Kabúl eins og flugvöllinn í Kosóvó. Flugvallaverkefnið í Kabúl reyndist 

umfangsmeira heldur en Íslendingar höfðu búist við. Mun meiri hernaðarbragur var 

yfir þessu verkefni heldur en í Kosóvó þar sem hættustigið á ISAF flugvellinum var 

mun hærra. Íslensku friðargæsluliðarnir klæddust hernaðarbúningum, báru vopn og 

hlutu mun meiri hernaðarþjálfun en áður hafði þekkst hjá íslenskum friðargæslu-

liðum en þess má geta að íslenski flugvallarstjórinn bar titil ofursta í her ISAF og 

hafði beina yfirstjórn með 250 manns.  Íslendingar hugðust gegna forystuhlutverki á 

ISAF flugvellinum til júlí 2005 en í febrúar árið 2005 leystu Tyrkir Íslendinga af 

hólmi (Gunnar Páll Baldvinsson, 2008, bls. 145-147). 

 

Þetta tiltekna verkefni olli töluverði fjaðrafoki inni á Alþingi og í fjölmiðlum eftir að 

íslenskir friðargæsluliðar urðu fyrir sjálfsmorðssprengjuárás utan flugvallarins í 

Kabúl, en nánar verður fjallað um þetta atriði í kafla 4.4. Verkefnin í Afganistan eru 

á grundvelli ályktunar Sameinuðu þjóðanna nr. 1510 frá árinu 2003, en ályktunin 

veitir ISAF umboð til að aðstoða yfirvöld í landinu við að koma á öryggi. Verkefnin í 

Afganistan hafa breyst töluvert frá upphafi og hafa „mýkri“ verkefni orðið fyrir 

valinu í kjölfar þeirrar miklu stefnubreytingar sem átti sér stað innan Íslensku 

friðargæslunnar árið 2006, nánar um breytt verkefnaval í kafla 4.3. Í dag eru verkefni 

Íslendinga í Afganistan mjög fjölbreytt. Innan aðalstöðva ISAF starfa borgaralegir 

starfsmenn Íslensku friðargæslunnar við þróun, uppbyggingu og að jafnréttismálum. 

Að rekstarmálum ISAF á Kabúlflugvelli og að pólitískri stefnumótun á skrifstofu 

NATO (Þingskjal. 373, 2010-2011).  

4.2.5 Slysavarnafélagið Landsbjörg og Landhelgisgæsla Íslands 

Alþjóðasveit Slysavarnafélagsins Landsbjargar, rústarbjörgunarsveitin, er formlega 

hluti af viðbragðslista Íslensku friðargæslunnar. Friðargæslan hafði milligöngu um 
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að rústabjörgunarsveitin yrði send á vettvang í kjölfar jarðskjálftanna í Alsír árið 

2003, Marokkó árið 2004 og Haiti árið 2010, en þess má geta að starfsamningur 

hefur verið á milli alþjóðasveitar Landsbjargar og Íslensku friðargæslunnar síðan árið 

2006 (Slysavarnafélagið Landsbjörg, e.d), (Íslenska friðargæslan, 2008, bls. 7). 

Slysavarnafélagið Landsbjörg og Íslenska friðargæslan vinna saman að því að 

undirbúa friðargæsluliða undir þau verkefni sem bíða þeirra á erlendri grundu og 

hefur Landsbjörg séð um öryggisnámskeið sem snýr að notkun GPS-staðsetninga-

búnaðar og rötun (Þingskjal 276, 2003-2004).   

 

Landhelgisgæsla Íslands er mikilvægur samstarfsaðili Íslensku friðargæslunnar. 

Starfsmenn Landhelgisgæslunnar hafa sinnt krefjandi verkefnum fyrir friðargæsluna 

á sviði sprengjuleitar ásamt því að standa fyrir þjálfun friðargæsluliða 

(Landhelgisgæsla Íslands, e.d). Sprengjusérfræðingar Landhelgisgæslunnar hafa 

sinnt ýmsum verkefnum tengd sprengjum á erlendri grundu, einna helst má nefna 

verkefni þeirra í Líbanon árið 2007 þar sem þeir aðstoðuðu við sprengjueyðingu en 

mikið magn var af ósprengdum sprengjum eftir átökin þar í landi árið áður 

(Sprengjusveit Landhelgisgæslunnar, e.d). Landhelgisgæslan ásamt sérsveit 

ríkislögreglustjóra hafa haldið námskeið sem snýr að almennu öryggi friðargæslu-

liða, en sérsveit ríkislögreglustjóra fræðir þá um gíslatöku og viðbrögð á hættustundu 

svo eitthvað sé nefnt. Landhelgisgæslan hefur séð um fræðslu á jarðsprengjum og því 

sem viðkemur þeim (Þingskjal 276, 2003-2004).   

4.2.6 Kosningaeftirlit 

Kosningaeftirlit er eitt af verkefnum Íslensku friðargæslunnar og hefur það farið 

vaxandi á undanförnum árum en kosningaeftirlitið er á vegum lýðræðis- og 

mannréttindaskrifstofu ÖSE, ODIHR. Með kosningaeftirliti er reynt eftir fremsta 

megni að tryggja frjálsar og lýðræðislegar kosningar. (Utanríkisráðuneytið, e.d - A.), 

(Íslenska friðargæslan, 2008, bls. 28). Ísland hefur á undanförnum árum stutt við 

ODIHR og sinnt kosningaeftirliti í ýmsum aðildarlöndum ÖSE, einna helst í Austur-

Evrópu en til þeirra verkefna teljast meðal annars sveitastjórnakosningar í Kosóvó, 

þingkosningar og forsetakosningar í Bosníu og Hersegóvínu og í Georgíu, forseta-

kosningar í Aserbaídsjan og Rússlandi (Halldór Ásgrímsson, 2004, bls. 21).  
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4.2.7 Íslenska friðargæslan árið 2010-2011 

Til starfssvæða Íslensku friðargæslunnar í dag teljast Afganistan, Balkanskagi, Mið-

Austurlönd og Afríka. Þó var gert var hlé á þátttöku friðargæslunnar í Afríku árið 

2010 vegna niðurskurðar í fjárframlögum en þar höfðu lögreglumenn starfað við 

löggæsluverkefni í Súdan og starfsmaður sinnt jafnréttisverkefnum á vegum 

UNIFEM í Líberíu á allra seinustu árum (2009-2010) (Utanríkisráðuneytið, e.d - B.), 

(Utanríkisráðuneytið, e.d - C.).   

Töluvert hefur dregið úr fjárframlagi ríkisins til Íslensku friðargæslunnar í kjölfar 

efnahagsþrenginga á seinustu árum. Skerðing á fjárframlagi til friðargæslu og 

uppbyggingar milli áranna 2010-2011 var um 55% en árið 2010 var hlutur friðar-

gæslunnar í kringum 371 milljón króna af 3.5 milljarða króna framlagi til 

þróunarsamvinnu (Össur Skarphéðinsson, 2011, bls. 67-69). Til samanburðar hafði 

Íslenska friðargæslan 600,6 milljónir til afnota árið 2007, en afgangur frá árinu 2006 

bættist við þessa tölu (Íslenska friðargæslan, 2008, bls. 30). 

Það sem hefur einkennt starfsemi Íslensku friðargæslunnar á allra seinustu árum er 

aukin áhersla á starfsemi kvenna. Mikil áhersla hefur verið lögð á að jafnt kynjahlut-

fall náist innan Íslensku friðargæslunnar og að verkefnin nái jafnt til kvenna og karla 

(Utanríkisráðuneytið, 2008, bls. 5-6). Árið 2010 voru 45% kvenna í hópi útsendra 

sérfræðinga á vegum Íslensku friðargæslunnar en jöfn kynjaskipting var í hópi  

kosningaeftirlitsmanna það ár (Össur Skarphéðinsson, 2011, bls. 69)  

4.3 Áherslubreytingar í friðargæslunni 

Verkefni  og áherslur Íslensku friðargæslunnar breyttust töluvert árið 2006 þegar 

Valgerður Sverrisdóttir tók við sem utanríkisráðherra 15. júní sama ár. Þessar 

breytingar fólu meðal annars í sér að „mýkja ásýnd“ friðargæslunnar (Vísir, 2006), 

(Utanríkisráðuneytið, e.d - D). Boðaðar voru breytingar í verkefnavali 

friðargæslunnar þar sem meiri áhersla var lögð á borgaraleg verkefni (Brjánn 

Jónasson og Davíð Logi Sigurðsson, 2006). Í skýrslu Valgerðar Sverrisdóttur um 

utanríkis- og alþjóðamál árið 2006 kemur fram að áhersla verður lögð á: 

Upplýsingamál og fjölmiðlun, flugmál og flugvallarstjórnun, heilbrigði og 

heilsuvernd ásamt uppbyggingu á sviði löggæslu og réttarfars (Valgerðar 

Sverrisdóttur, 2006, bls. 41-42). Í tíð Valgerðar var áhersla lögð á að auka þátttöku 

kvenna í Íslensku friðargæslunni með það að markmiði að stuðla að jöfnu 
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kynjahlutfalli innan friðargæslunnar og voru verkefni í kjölfar „mýkt“ til að ná betur 

til kvenna (Valgerður Sverrisdóttir, 2007). Fram að þeim tíma var ásýnd 

friðargæslunnar mjög „hörð“ þar sem að meirihluti íslensku friðargæsluliðanna voru 

karlkyns og sum verkefna hernaðarlegs eðlis, þ.e.a.s friðargæsluliðarnir þurftu að 

bera vopn sér til varnar og/eða klæðast hernaðarbúningum s.b. flugvallarverkefnið í 

Kabúl (Gunnar Páll Baldvinsson, 2008, bls. 154). Samhliða mýkri ásýnd 

friðargæslunnar taldi Valgerður mikilvægt að skipa konu sem forstöðumann Íslensku 

friðargæslunnar og var Anna Jóhannesdóttir fengin í starfið en hún er menntaður 

lögfræðingur og starfaði í utanríkisþjónustu Íslands með fastanefnd Íslands í Genf, 

Sviss á þeim tíma. Anna vann meðal annars að því markmiði að breyta ásýnd 

Íslensku friðargæslunnar ásamt því að stuðla að opnari umræðu og auka jafnframt 

upplýsingaflæði til almennings í landinu (Davíð Logi Sigurðsson, 2006). Heildstæð 

löggjöf um Íslensku friðargæsluna voru samþykkt á Alþingi árið 2007 með lögum 

nr.73/2007 en Geir H. Haarde fyrrum utanríkisráðherra hafði lagt fram frumvarp þess 

efnis árinu áður. Slík löggjöf var talin nauðsynleg þar sem að þau lög sem tilheyrðu 

utanríkisþjónustunni náðu ekki fyllilega yfir starfsemi friðargæslunnar. Í kjölfarið 

setti utanríkisráðherra siðareglur fyrir friðargæsluna en þetta var einn liður í nýrri 

stefnumörkun og mótun friðargæslunnar (Íslenska friðargæslan, 2008, bls. 6), 

(Mbl.is, 2006). 

Í ráðherratíð Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur urðu talsverðar breytingar á Íslensku 

friðargæslunni. Verkefni friðargæslunnar yrðu að vera borgaraleg þar sem sérstök 

áhersla var lögð á að íslenskir friðargæsluliðar ættu ekki að bera vopn en undan-

tekning á vopnaburði friðargæsluliða yrði einungis hjá þeim starfsmönnum sem 

hefðu hlotið sérstaka þjálfun við að meðhöndla og bera vopn eins og starfsmenn 

Landhelgisgæslunnar og íslenskir sérsveitarmenn (Jón Pétur Jónsson, 2008a) (Jón 

Pétur Jónsson, 2008 - B). Í ræðu Ingibjargar á Alþingi 8. nóvember 2007 lét hún 

þessi orð falla:  

 

Íslenska friðargæslan er borgaraleg starfsemi og á til framtíðar að verða stolt 

Íslendinga. Einn hinna nýju hornsteina íslenskrar utanríkisstefnu er friðsamleg 

lausn deilumála enda óhugsandi fyrir ríki eins og Ísland, sem er öflugt smáríki, að 

skorast undan á því sviði. Ég hef hins vegar orðið þess vör að margir Íslendingar 

þekkja ekki nægilega vel til þeirra forsendna sem framlag Íslands til starfa í þágu 

friðar byggist á (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 2007, bls. 7). 
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Aukin áhersla er lögð á þátttöku kvenna í friðarferlum og friðaruppbyggingu á 

grundvelli ályktunar Öryggisráðsins númer 1325 frá árinu 2000 og er það eitt 

markmiða friðargæsluverkefna sem Ísland hefur tekið þátt í að stuðlað sé að aukinni 

þátttöku kvenna í samfélaginu og í uppbyggingu samfélags eftir átök. Samhliða 

þessari ályktun og stefnubreytingu Íslensku friðargæslunnar var unnið að því að 

bjóða báðum kynjum jöfn tækifæri til þátttöku í verkefnum Íslensku friðargæslunnar 

og  jafnframt að verkefnin henti báðum kynjum (Utanríkisráðuneytið, 2008, bls. 5-6). 

 

4.4 Orðræða og ímynd íslensku friðargæslunnar  

Íslenska friðargæslan hefur bæði verið umdeild og hlotið töluverða gagnrýni fyrir 

hernaðarlegt útlit sitt seinustu árin en orðræða Íslensku friðargæslunnar hefur einmitt 

snúist að mestu um hernaðarlega ímynd hennar. Útlit friðargæsluliðanna og 

hernaðarlegt eðli verkefna hefur skipt miklu en svo virðist sem staða og ímynd 

Íslands sem herlaus þjóð skipti miklu máli fyrir þjóðina (Kristín Loftsdóttir og Helga 

Björnsdóttir, 2010, bls. 28). Það má segja að orðræðan um Íslensku friðargæsluna sé 

tvíþætt, annars vegar sú umræða sem hefur átt sér stað á Alþingi og hins vegar í 

fjölmiðlum. Stjórnmálaflokkurinn Vinstri hreyfing – grænt framboð (VG) hefur 

gagnrýnt Íslensku friðargæsluna hvað mest af hinum íslensku stjórnmálaflokkum. 

Verkefnaval friðargæslunnar hlaut harða gagnrýni af hálfu VG, sem þá sat í 

stjórnarandstöðu, þegar til stóð að senda friðargæsluliða í flugvallareftirlitið til Kabúl 

en það verkefni taldi VG vera í andstöðu við stefnu Íslendinga um herleysi þjóðar, en 

verkefnið í Kabúl þótti ekki sæma Íslensku þjóðinni vegna hernaðarlegs eðlis 

(Vopnum beitt til ýtrustu sjálfsvarnar, 2004, bls. 12), (Gunnar Páll Baldvinsson, 

2008, bls. 158-159). Í kjölfar sjálfsmorðssprengjuárásarinnar á íslensku friðargæslu-

liðana í lok árs 2004 í Kabúl varð gagnrýni stjórnarandstöðunnar (VG) enn 

harkalegri og talað var um íslensku friðargæsluna sem vísi að her. Upphófst umræða 

um mýkra verkefnaval friðargæslunnar en þingmenn virtust þó flest allir vera 

sammála um að Íslendingar ættu  vel menntað fólk og gæti sérþekking þeirra nýst við 

friðargæslustörf og að auki hefðum við margt fram að færa (Gunnar Páll 

Baldvinsson, 2008, bls. 158-161).  

Fjölmiðlar virtust sýna tvö andlit í umræðu sinni um Íslensku friðargæsluna. Annars 

vegar var dregin fram ímynd smáþjóðar sem er lánsöm að búa yfir vel menntuðu 

fólki sem gerði íslensku þjóðinni kleift að leggja alþjóðasamfélaginu lið, ummæli 
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sem þessi eiga einkum við þegar umræðan var um „mjúk“ verkefni. Þess má þó geta 

að litið var fremur jákvæðum augum á starfsemi íslensku friðargæsluliðanna í 

Bosníu-Herzegóvínu en þar störfuðu íslenskir heilbrigðisstarfsmenn innan norska og 

breska hersins og hlutu samkvæmt því hernaðartitla og klæddust hernaðarklæðum. 

Verkefni heilbrigðisstarfsmanna virtist samræmast vel ímynd þjóðarinnar út á við, en 

þarna voru íslenskir friðargæsluliðar að hjúkra þeim slösuðu (Íslenskt framlag til 

friðargæslu, 1994, bls. 24), (Gunnar Páll Baldvinsson, 2008, bls. 161-165). 

Fjölmiðlar gagnrýndu hinsvegar þau verkefni sem talin voru „hörð“ eins og 

flugvallarverkefnið í Kabúl en verkefni af þessu tagi þótti ekki sæma ímynd 

þjóðarinnar og vera þess efnis að Íslendingar þóttu ekki búa yfir nægilegri 

hernaðarþekkingu eða þjálfun. Þegar slík umræða átti sér stað birtu fjölmiðlar myndir 

af íslensku friðargæsluliðunum í fullum hernaðarskrúða með vopn og það var því 

mjög svo karllæg og hernaðarleg mynd af starfsemi friðargæslunnar sem birtist 

almenningi (Gunnar Páll Baldvinsson, 2008, bls. 161-167). Árásin á íslensku 

friðargæsluliðana í Kabúl árið 2004 fangaði athygli erlendra fréttamiðla eins og The 

New York Times. Í upphafi greinarinnar kom fram að íslenskir lögreglumenn bæru 

ekki vopn og að ekki væri til íslenskur her en í kjölfarið var þeirri spurningu varpað 

fram hvort íslenska friðargæslan jafngilti her og hvort íslensku friðargæsluliðarnir 

væru að breytast í hermenn (Lyall, 2004). Það vakti töluverða athygli þegar 

Fréttablaðið birti könnun um viðhorf almennings til Íslensku friðargæslunnar í 

nóvember 2004. Þar kom í ljós  að ríflega helmingur landsmanna voru hlynnt 

þátttöku Íslendinga í friðargæslu en það þótti koma verulega á óvart að um 60 

prósent landsmanna teldi að íslenska friðargæslan væri her og starfsmenn hennar 

væru hermenn (Sveinn Guðmundsson, 2004, bls. 18). 

 Eins og Gunnar Páll Baldvinsson einn höfunda bókarinnar Uppbrot Hugmyndakerfis 

(2008) ritar virðist orðræðan í þjóðfélaginu fyrst og fremst hafa snúist um ímynd 

Íslands út á við, herlausa smáþjóð sem er ,,gefandi“ fremur en að kanna hvort 

verkefni Íslensku friðargæslunnar höfðu skilað einhverjum árangri eða hverskonar 

áhrif viðvera þeirra hefur haft á þeim svæðum sem friðargæslan vann á (Gunnar Páll 

Baldvinsson, 2008, bls. 163-164).  

Miklar breytingar hafa augljóslega verið á starfsemi íslensku friðargæslunnar frá því 

að Íslendingar tók sín fyrstu skref í átt að friðargæslu. Verkefni breyttust eftir þörf og 

aðstæðum í heiminum hverju sinni. Ekki er annað að sjá að Íslendingar reyna sitt 
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besta til að bregðast við kröfum alþjóðasamfélagsins. Að búa við frið eins og 

Íslendingar þekkja það er ekki sjálfgefið og þarf því stöðugt að vinna og hlúa að  

honum, þetta þekkja íslenskir friðargæsluliðar frá fyrstu hendi af reynslu sinni á Srí 

Lanka. Aukin reynsla, jákvæð sem og neikvæð hefur hjálpað til við stefnumótun og 

markmið íslensku friðargæslunnar. Orðræðan um friðargæsluna virðist hafa skilað 

sér í breyttri ímynd friðargæslunnar sem stuðlar að jöfnum tækifærum karla og 

kvenna sem og verkefnum sem henta betur báðum kynjum og stefnu Íslands sem 

herlausrar þjóðar.  

 

5.0 Ísland sem herlaust land 

Í kjölfar umfjöllunar í kafla 4.4 virðist ímynd Íslands sem herlauss lands skipta miklu 

máli og að verkefni  íslensku friðargæslunnar beri ekki hernaðarlegt yfirbragð. Því er 

réttast að kanna nánar stöðu Íslands sem herlausa þjóð. Hér að neðan fær lesandinn 

stutta kynningu á því  hvernig vörnum landsins hefur verið háttað sökum herleysis og 

hvernig Ísland hyggst tryggja stöðu sína áfram sem herlausa þjóð.  

 Birgir Loftsson, sagnfræðingur bendir svo skemmtilega á í bók sinni Hernaðarsaga 

Íslands (2006), að þó að ekki sé til Íslenskur her þá:  

Hins vegar hefur Ísland aldrei verið óvarið land eða herlaust, þótt ýmsir nú á 

tímum hafi haldið því fram (Birgir Loftsson, 2006, bls. 259). 

Við siðbreytingu sá danska krúnan um varnir landsins þar sem herskip voru send til 

verndar landhelgi og verslun, þó hafi ekki verið staðsett danskt setulið á landinu.  

Ísland var lögformlega undir hervernd dönsku krúnunnar til ársins 1940 þegar 

Íslendingar tóku utanríkismálin í sínar hendur en Danir sáu sig ekki lengur fært um 

að sinna þeim skyldum vegna styrjaldar í heiminum (Birgir Loftsson, 2006, bls. 259). 

5.1 Fullveldið Ísland  

Með fullveldi Íslands árið 1918 fetaði Ísland í fótspor hinna Norðurlandanna og tók 

upp hlutleysisstefnu í alþjóðlegum öryggismálum og var þessi stefna Íslendinga 

ástæða þess að þeir stóðu utan Þjóðabandalagsins (e. League of Nations) á sínum 

tíma þar sem aðild að bandalaginu samrýmdist ekki hlutleysisstefnu þjóðarinnar. Það 

kom á daginn að hlutleysisstefna Norðurlandanna virtist ekki vera nægileg til að 

vernda land og þjóð frá hernámi annarra ríkja og var engin trygging gegn átökum 
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(Varnamálastofnun, 2010, bls. 12). Bretar hernámu Ísland árið 1940 og ári síðar tóku 

Bandaríkjamenn við. Herverndarsamningur var gerður milli Íslands og 

Bandaríkjanna og markaði sá samningur nýja tíma í varnarmálum Íslands. Árið 1946 

gerðist Ísland aðili að Sameinuðu þjóðunum og einn af stofnaðilum 

Atlantshafsbandalagsins árið 1949. Árið 1951 var tvíhliða varnarsamningur 

undirritaður milli Íslands og Bandaríkjanna á grundvelli Norður-

Atlantshafssamningsins en með þessum aðgerð-um sneri Ísland baki sínu við 

hlutleysisstefnunni ( Utanríkisráðuneytið, 1999, bls. 8). Ísland hefur aldrei ráðið yfir 

sínum eigin her og byggjast Varnamálalög Íslendinga nr. 34/2008 á þeirri 

aðalforsendu að Íslendingar séu herlaus þjóð og ekki standi til að breyta því (Össur 

Skarphéðinsson, 2011, bls. 49). Ísland ber þá sérstöðu innan NATO að vera eina 

herlausa aðildarríkið en eitt af 24 herlausum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna 

(Íslenska friðargæslan, 2008, bls. 5). Vert er að taka fram að  skuldbindingar Íslands 

gagnvart NATO einkennast af því að Ísland sé herlaust land (Varnamálastofnun, 

2010, bls. 25). Nú þegar Íslendingar eiga í aðildarviðræðum að inngöngu í 

Evrópusambandið er einnig vakin athygli á herleysi þjóðarinnar. Fram kom á fyrsta 

sameiginlega fundi ESB og Íslands í október 2010  að ESB:  

ber virðingu fyrir því að Ísland sé herlaust land og lofar framlag Íslands til 

borgaralegra hættustjórnunaraðgerða samkvæmt sameiginlegri stefnu ESB í 
utanríkis- og öryggismálum; viðurkennir öryggishagsmuni Íslands til lengri 

tíma sem felast í að varðveita þá hefð að Ísland sé herlaust land og tilheyri 

sterkri evrópskri fjölskyldu sem stuðlar að friði og rekur stefnu gegn 

útbreiðslu gereyðingarvopna (Sameiginleg Þingmannanefnd ESB og Íslands, 
2010, bls. 2). 

 

Í apríl 2011 lagði Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra fram þingsályktunartillögu 

um að mótuð yrði þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland. Skipuð yrði þingmannanefnd til 

að móta og gera tillögu að stefnu sem tryggir öryggi Íslands sem herlausrar þjóðar. 

Þó að Ísland sé fámenn og herlaus þjóð þá er framlag hennar á sviði öryggismála þó 

nokkuð á alþjóðavettvangi. Ísland leggur ríka áherslu á afvopnunarmál sem og á 

friðsama lausn deilumála, ásamt því að vera málsvari fyrir mannréttindum ásamt 

borgaralegu framlagi á sviði mannúðarmála, þróunarmála og uppbyggingarstafs 

(Össur Skarphéðinsson, 2011, bls. 47).  

Ísland hefur lagt mikinn metnað í að tryggja stöðu sína sem herlausa þjóð í 

alþjóðasamfélaginu og virðist ímynd Íslands útivið sem friðsamari þjóð vera þjóðinni 

mikils virði sem og eitthvað til að vera stolt af. Með fimmta kafla til hliðsjónar þá 
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virðist orðræðan í kafla 4.4 um hernaðarlegt yfirbragð íslensku friðargæslunnar 

skýrast.      
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6. Niðurstöður 

Í þessari ritgerð hefur verið farið stuttlega yfir kenninguna um lýðræðislegan frið 

ásamt almennri kynningu á hlutverki og starfsemi friðargæslu sem og hlutverk 

Íslensku friðargæslunnar með tilliti til stöðu Íslands sem  herlausa þjóð. 

Kenningin um lýðræðislegan frið þykir mjög áhrifamikil innan friðargæslunnar og 

ein grunn „stoð“ að friðargæslu eins og við þekkjum hana í dag. Lýðræðisríki virðast 

vera almennt friðsamari í samskiptum sín á milli heldur en í samskiptum 

lýðræðisríkja við ólýðræðisríki og öfugt. Því virðist sem svo að með því að reyna að 

koma á lýðræði séu hlutaðeigendur að reyna að tryggja varanlegan frið innan þess 

ríkis ásamt því að gera alþjóðasamfélagið að friðsamari og öruggari stað.  

Verkefnasvið friðargæslu er mjög fjölbreytt og yfirgripsmikið. Verkefni sem 

borgarlegir sérfræðingar vinna að í friðargæsluverkefnum er ekki síður mikilvægur 

partur af starfsemi friðargæslu eins og herafli getur verið, en samvinna þessara 

tveggja er oft krafist við ýmis verkefni. Íslenska friðargæslan býr hinsvegar yfir 

þeirri sértöðu að vera einungis með borgarlega sérfræðinga á sínum snærum.  

Fjölbreytt verkefni Íslensku friðargæslunnar á fyrstu árum stofnanirnar virðist hafa 

skilað sér á seinustu árum í betri stefnumótun friðargæslunnar. Þessi svo kölluðu 

„hörð“ friðargæsluverkefni virðast ekki falla eins vel að stefnu Íslands sem herlausrar 

þjóðar eins og „mýkri“ verkefnin virðast gera. „Mjúku“ verkefnin virðast að sama 

skapi falla betur að þeirri þjóðarímynd sem íslenska þjóðin vill að hún beri, sem 

friðsöm, herlaus smáþjóð.  

Höfundur telur að við vinnslu ritgerðarinnar komi í ljós að Ísland, sem herlaus 

smáþjóð á fullt erindi í friðargæsluverkefni í alþjóðasamfélaginu og þannig svarað 

rannsóknaspurningunni; Íslenska friðargæslan: Hvaða erindi á herlaus smáþjóð í 

friðargæsluverkefni á alþjóðarvettvangi? Á jákvæðan máta. Sérstaða Íslendinga í 

friðargæsluverkefnum virðist ekki liggja í hernaðartengdum verkefnum sökum 

hernaðarleysi þjóðar og ekki næg þekking á eðli hernaðarverkefna. Íslendingar hafa 

margt til brunns að bera í borgarlegum verkefnum innan friðargæslu enda þjóðin 

lánsöm að búa yfir vel menntuðu fólki sem er tilbúið að leggja máli friðar lið.      
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7. Lokaorð 

Við gerð ritgerðarinnar öðlaðist höfundur góða innsýn inn í starf friðargæsluliða og 

hvernig unnið er að friðaruppbyggingu í heiminum í dag. Höfundur telur mikilvægt 

fyrir smáríki eins og Ísland að láta „ljós sitt skína“ og vera ekki síðri stærri ríkjum í 

að sýna frumkvæði og metnað þegar kemur að því að kanna ótroðnar slóðir, eins og 

frumkvæði Íslendinga að flugvallarverkefnunum  í Kosóvó og Afganistan. Höfundur 

vonast til  aukinnar umræðu um friðargæslustarfsemina í heild sinni á komandi árum 

á Íslandi.  
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