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Útdráttur 

Kastljós umheimsins hefur á undanförnum árum beinst í auknum mæli að 

norðurslóðum. Samhliða loftlagsbreytingum hafa hugmyndir um auðlindaupptöku 

og nýjar siglingaleiðir fengið brautargengi. Það eru ekki aðeins ríki á 

norðurslóðum sem sýna svæðinu áhuga. Skiptar skoðanir eru á hlutverki 

utanaðkomandi aðila og hvaða áhrif þeir muni hafa á stöðugleika á norðurslóðum. 

Sérstaklega hefur áhugi Kínverja á svæðinu vakið eftirtekt og spurningar. 

Samband Kína við Ísland hefur að sama skapi vakið upp vangaveltur um hvort 

aukin samskipti ríkjanna spretti af afleiddum áhuga Kínverja á norðurslóðum. 

Markmiðið hér er að sannreyna þá tilgátu með því að greina norðurslóðastefnu 

Kínverja og þá sérstaklega með tilliti til Íslands. Með vísan í kenningar í 

alþjóðastjórnmálum verður einnig lagt mat á hvort hætta sé á að aukin samskipti 

ríkjanna geti ógnað öryggi Íslands. Unnin var tilviksrannsókn og var helst stuðst 

við fræðigreinar, skýrslur stofnana og blaðagreinar. Til að fá skýrari mynd af 

stefnu Íslands á norðurslóðum og gagnvart Kína voru tekin 15. viðtöl við 

stjórnmálamenn, þar á meðal ráðherra, og embættismenn.  

Færð verða rök fyrir því að áhugi Kínverja á auknum samskiptum við Ísland sé í 

beinum tengslum við norðurslóðastefnu þeirra. Hins vegar er ekki unnt að tengja 

öll samskipti ríkjanna við áhuga Kínverja á norðurslóðum, enda eru þau margþætt. 

Út frá kenningum í öryggisfræðum er komist að þeirri niðurstöðu að Íslandi stafi 

ekki bein öryggisógn af samskiptum sínum við Kína. Engu að síður þurfi að huga 

að ákveðnum þáttum sem kunna að veikja stöðu Íslands á alþjóðavettvangi. Hér 

má nefna að of náin tengsl við stórveldi kunna að skerða sjálfstæði utanríkisstefnu 

Íslands og veikja yfirráð yfir náttúruauðlindum landsins. Slíkar ógnir eiga þó 

ekkert sérstaklega við um samskipti við Kína frekar en önnur stórveldi. 
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Abstract 

In recent years, the Arctric has received growing world attention. Climate changes 

have stirred up ideas about new places to exploit natural resource and open up 

new shipping routes. Not only are the Arctic countries giving the region more 

attention but also several other ones such as China. There is no consensus on what 

role outsiders should play in the Arctic and what influences they could have on 

regional stability. China´s interest in the Arctic has, in particular, raised attention 

and questions. Its relationship with Iceland has also raised speculation that a 

deeper relationship between the two countries is directly linked to China´s interest 

in the Arctic.  

By analyzing China´s Arctic policy, with special emphasis on Iceland, my 

objective here is to put this theory to test and under empirical scrutiny. To do so I 

will use International Relations theories and security studies theories. I pay special 

attention to the question of whether increased cooperation between China and 

Iceland could pose a security threat to the latter. I use case study research method 

and, together with scholarly books, articles, reports, and newspapers on the topic, 

I rely on 15 interviews taken with politicians, including ministers and officials. 

I argue that China´s interest in deepening its relationship with Iceland is directly 

linked to its Arctic policy. Nevertheless, I stress that the diverse relationship 

between the two countries – including trade, science cooperation, and education – 

cannot be reduced to a single factor such as the Arctic.  

On the basis of security theory literature, I conclude that there are no direct 

security threats facing Iceland through its relationship with China. Yet, my point 

is that Iceland’s international position could be affected by a too close relationship 

with a world power. Iceland’s foreign policy could become less independent and 

its control over its natural resources could be weakened. Such threats do, of 

course, not only apply to cooperation with China but also other great powers. 
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Formáli 

Ástæða þess að rannsóknarefnið var valið sem 30 eininga lokaverkefni í 

meistaranámi mínu í alþjóðasamskiptum við Háskóla Íslands má rekja til 

skiptináms í öryggisfræðum við St. Andrews-háskóla veturinn 2010 – 2011. Eftir 

að hafa fengið innsýn í þessi fræði fór ég að skoða málefni Íslands út frá 

mismunandi hugmyndum um öryggi. Flestar öryggiskenningar taka einkum mið 

af stórveldum og samskiptum þeirra innbyrðis. Því fór ákaflega lítið fyrir 

umfjöllun um smáríki eins og Ísland. Í kennslunni var oft og tíðum lögð áhersla á 

uppgang Kína og hvernig Kínverjar hafa undanfarið sóst eftir auðlindum hvar sem 

þær eru að finna í heiminum. Þessi mál voru skoðuð út frá kenningum um öryggi 

og valdajafnvægi. Í framhaldinu kviknaði áhugi minn á að rannsaka áhrif 

samskipta milli „rísandi stórveldis“ og „smáríkis í kreppu“, ekki síst með tilliti til 

landfræðilegrar stöðu Íslands á norðurslóðum.  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Val Ingimundarsyni fyrir ákaflega góða og 

gagnrýna leiðsögn. Auk þess vil ég þakka öllum viðmælendum fyrir að gefa sér 

tíma til að hitta mig. Fjölskyldu og sambýlismanni kann ég einnig miklar þakkir 

fyrir uppörvun og stuðning en sérstakar þakkir fær systir mín Eva Marín fyrir 

yfirlestur og uppbyggjandi gagnrýni. 
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1. Inngangur 

Áhugi Kínverja á Íslandi hefur aukist svo um munar á undanförnum árum og 

spurningar hafa vaknað um ástæður þess. Kínverjar virðast vilja auka samstarfið 

við Ísland á öllum sviðum, hvort sem um er að ræða í vísindalegum, 

efnahagslegum eða pólitískum skilningi. Hér má til dæmis nefna 

jarðhitarannsóknir, rannsóknir á siglingum um norðurslóðir
1
, fjárfestingar 

kínverskra fyrirtækja hér á landi og fjölgun gagnkvæmra heimsókna. Unnt er að 

tengja ákveðna þætti í samskiptum Íslands og Kína beint við áhuga Kínverja á 

norðurslóðum, eins og til dæmis rannsóknir á siglingum um norðurslóðir. Aðrir 

þættir eru ekki eins skýrir og nauðsynlegt er að setja þá í stærra samhengi. Í því 

sambandi má vísa til viðræðna um fríverslunarsamning auk 

gjaldeyrisskiptasamnings sem undirritaður var milli landanna árið 2010. Að sama 

skapi verður að líta til þess að íslensk yfirvöld sjá ýmis tækifæri með auknu 

samstarfi við Kína, til dæmis í viðskiptum og rannsóknarsamstarfi. Þau líta einnig 

á það sem lið í að gera sig meira gildandi á alþjóðavettvangi. 

Þegar samskipti Íslands og Kína eru skoðuð verður að hafa í huga að Kína er 

rísandi stórveldi, en Ísland herlaust smáríki sem orðið hefur fyrir samfélagsáfalli í 

kjölfar bankahrunsins. Þessi valdamunur vekur spurningar sem skoða má með 

tilliti til kenninga í alþjóðastjórnmálum, ekki aðeins með vísan í efnahagslega 

þætti heldur einnig öryggisþætti og stöðu Íslands í alþjóðakerfinu. Út frá 

vangaveltum um öryggissjónarmið má velta fyrir sér hver viðbrögð helstu 

nágrannaríkja Íslands og annarra Norðurskautsráðsríkja yrðu við auknu samstarfi 

Íslendinga og Kínverja. Einnig er umhugsunarvert hvort samvinna landanna sé 

talin geta stuðlað að auknu vægi norðurslóða í heild eða hvort samvinnan geti ýtt 

undir spennu milli ríkja á svæðinu og í versta falli ógnað stöðugleika og öryggi 

Íslands. 

 

                                                           
1
 Fjölmargar skilgreiningar eru til um norðurslóðir og ekki er til nein algild skilgreining, ýmist er 
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1.1. Nálgun viðfangefnis og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna möguleg áhrif af áhuga Kínverja á Íslandi 

út frá kenningum öryggisfræða (e. security studies). Þegar fjallað er um 

samskiptin við Kína er nauðsynlegt að setja þau í samhengi við stefnu Kínverja á 

norðurslóðum almennt. Þótt Kínverjar hafi ekki haft mörg orð um hana á 

opinberum vettvangi hafa þeir beint sjónum sínum að svæðinu með margvíslegum 

hætti. Auk þess að sækja um fasta áheyrnaraðild hjá Norðurskautsráðinu hafa þeir 

stundað umfangsmiklar rannsóknir á norðurskautinu og eiga þeir stærsta ísbrjótinn 

sem ekki er knúinn kjarnorku.
2
 Ákveðnar vísbendingar eru um að Kínverjar séu 

markvisst að reyna að auka samskipti sín við Ísland, meðal annars til að reyna 

festa sig almennt í sessi á norðurslóðum og þá um leið í Norðurskautsráðinu. Í því 

sambandi má velta fyrir sér hvort áhersla Kínverja á Íslandi megi rekja til vilja 

þeirra til að komast inn „bakdyramegin“ í Norðurskautsráðið ef svo má að orði 

komast. Með því að afla sér stuðnings meðal fastra aðildarríkja aukist líkur á því 

að umsókn þeirra um áheyrnaraðild að ráðinu verði samþykkt. Hins vegar má 

benda á að afstaða Íslands hefur þar engin úrslitaáhrif. Því má ætla að Kínverjar 

þurfi ekki síður að styrkja samskipti sín við önnur Norðurskautsríki.  

Í ritgerðinni verða breytingar á samvinnu milli Íslands og Kína skoðaðar og áhugi 

Kínverja á Íslandi og norðurslóðum greindur með sögulegum hætti. Kínverjar 

vilja tryggja stöðu sína á norðurslóðum með rannsóknum og umsókn sinni um 

áheyrnaraðild að Norðurskautsráðinu. Hins vegar er óljóst að hve miklu leyti 

áhugi þeirra á Íslandi er í beinum tengslum við almennan áhuga þeirra á 

norðurslóðum. Þótt ýmsir hafi bent á að augljós fylgni sé þarna á milli hefur ekki 

verið sýnt fram á það með áreiðanlegum hætti.
3
 Við áhuga íslenskra stjórnvalda á 

norðurslóðum skarast hugmyndir um landfræðipólitík, réttinn til ákvarðanatöku á 

svæðinu og áherslur á „mjúk öryggismál“ til að tryggja hagsmuni Íslands. 

Undanfarið hafa íslensk stjórnvöld lagt aukna áherslu á norðurslóðir í 

utanríkisstefnu sinni. Sem dæmi má nefna að í mars 2011 var samþykkt 

þingsályktun á Alþingi um stefnu Íslands í málefnum norðurslóða. Málefnið hefur 

verið skilgreint sem forgangsverkefni. Megináherslan í stefnu Íslands er að 

                                                           
2
 Joseph Spears, „A Snow Dragon in the Arctic,“ War and Peace. 9. febrúar 2011 

http://ns.warandpeace.ru/en/news/view/55281/ (sótt 14. mars 2011). 
3
 Linda Jakobson, „China Prepares For An Ice-Free Arctic,“ Sipri: Insights on Peace and Security 

2 (2010): 2. 

http://ns.warandpeace.ru/en/news/view/55281/
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Norðurskautsráðið sé alþjóðlegur samráðsvettvangur fyrir svæðið og að allar 

helstu ákvarðanir um málefni svæðisins verði teknar á þeim vettvangi.
4
 Íslensk 

yfirvöld eru andvíg því að einhvers konar sáttmáli um stjórnun norðurskautsins 

verði gerður að fyrirmynd sáttmálans um suðurskautið frá árinu 1959, en hann 

kvað á um friðlýsingu suðurskautsins. Einnig hafa stjórnvöld reynt að koma í veg 

fyrir stofnanavæðingu strandríkjanna fimm.
5
 

Töluvert hefur verið skrifað á undanförnum árum af fræðigreinum og 

meistaranámsritgerðum sem fjalla um Ísland, öryggismál og norðurslóðir á ýmsan 

hátt. Sem dæmi má nefna skrif Vals Ingimundarsonar
6
 og Alyson Bailes.

7
 Í þeim 

greinum er þó ekki sérstaklega tekið fyrir samband Íslands og Kína eða hvernig 

það fléttast inn í norðurslóðastefnu. Námsritgerðir Atla Ísleifssonar,
8
 Gustav 

Péturssonar
9
 og Jóns Ágústs Guðmundssonar

10
 fjalla um öryggi og valdajafnvægi 

á norðurslóðum og eru viðfangsefni þeirra sett í samhengi við öryggi Íslands. 

Þáttur Kínverja er hins vegar ekki ræddur sérstaklega. Hér er því um 

frumrannsókn að ræða. Auk erlendra og íslenskra heimilda er stuðst við 

rannsóknir Wei-en Tan,
11

 Lassi Heininen
12

 og Oran R. Young.
13

 Þótt þær fjalli 

aðeins að takmörkuðu leyti um áhuga Kínverja á smáríki eins og Íslandi veita þær 

góða innsýn inn í stöðu mála á norðurslóðum almennt, valdajafnvægi á svæðinu 

og hvernig aukin áhugi utanaðkomandi aðila hefur áhrif á stöðugleika.  

                                                           
4
 Stefna Íslands í málefnum norðurslóða, þskj. 337, 337. mál, 2010-2011. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/139/s/1148.html (sótt 18. febrúar 2012). 
5
 Valur Ingimundarson, „Ísland og „norðurslóðir“ Sjálfsmyndastjórnmál, öryggismál og 

stórveldahagsmunir,“ Skírnir 184 (haust 2010), 264 og 270. 
6
 Valur Ingimundarson, „Iceland’s Post-American Security Policy, Russian Geopolitics, and the 

Arctic Question,“ RUSI Journal 154, nr. 4 (2009), 74–81; „Ísland og „norðurslóðir“ 

Sjálfsmyndastjórnmál, öryggismál og stórveldahagsmunir,“ Skírnir 184 (haust 2010); „Territorial 

Discourses and Identity Politics: Iceland’s Role in the Arctic,“ í Arctic Security in an Age of 

Climate Change, ritstj. James Kraska, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), bls. 174–

189. 
7
 Alyson Bailes, “Options for Closer Cooperation in the High North: What Is Needed?,” í Security 

Prospects in the High North: Geostrategic Thaw or Freeze?, ritstj. Sven G. Holtsmark and Brooke 

A smith-Windsor, (Róm: NATO Defence College, 2009), 28-57. 
8
 Atli Ísleifsson, „Hvít auðn, svart gull og opið haf: breytt landfræðipólitík norðurslóða,“ 

(meistaraprófsritgerð, Háskóli Íslands, 2009). 
9
 Gustav Pétursson, „The increased strategic importance of the High North and it´s security 

implications for Iceland,“ (meistaraprófsritgerð, Háskóli Íslands, 2009). 
10

 Jón Ágúst Guðmundsson, „Iceland´s Arctic Strategy: Security challenges and opportunities,“ 

(meistaraprófsritgerð, Háskóli Íslands, 2010). 
11

 Wei-en Tan, „After the Ice Melts: Conflict Resolution and the International Scramble for 

Natural Resources in the Arctic Circle,“ Journal of Politics and Law 3, nr. 1 (2010). 91-99. 
12

 Lassi Heininen, Arctic Strategies and Policies: Inventory and Comparative study (The Northern 

Research Forum & The University of Lapland: University of Lapland Press, 2011). 
13

 Oran R. Young, „Whither the Arctic? Conflict or cooperation in the circupolar north,“ Polar 

Record 45, nr. 232 (2009): 73-82. 

http://www.althingi.is/altext/139/s/1148.html
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Rannsóknarspurningar verkefnisins eru unnar í ljósi þessarar umræðu hér að ofan. 

Leitast verður við að skýra hversu sterk tengslin eru milli aukins áhuga Kínverja á 

norðurslóðum og Norðurskautsráðinu og áhuga þeirra á Íslandi. Einnig verður 

kannað hvort hægt sé að greina áherslubreytingar Kínverja á undanförnum áratug, 

til dæmis með auknum gagnkvæmum heimsóknum. Síðan verður ljósi varpað á þá 

hagsmuni sem Ísland hefur af samvinnu við Kínverja, hvaða hag íslensk yfirvöld 

sjá í samvinnu við Kínverja varðandi norðurslóðir og hvernig stefna íslenskra 

stjórnvalda á norðurslóðum tengist samvinnu ríkjanna, til dæmis með 

sameiginlegum rannsóknum á siglingaleiðum yfir norðurslóðir. Með tilliti til 

öryggisfræða verða möguleg áhrif af áhuga Kínverja könnuð, hvort sambandið 

geti ógnað stöðugleika á svæðinu og öryggi Íslands eða hvort það geti hugsanlega 

stuðlað að auknu öryggi Íslands og á svæðinu almennt?  

 

1.2. Aðferðafræði og aðferðir 

Hér verður stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research 

methods) til að greina viðfangsefnið. Andrew Bennet og Colin Ellman benda á að 

slíkar aðferðir henti vel þegar fjallað er um tilvik í alþjóðasamskiptum þar sem 

umfjöllunarefnin eru oft flókin og einkennast, eins og alþjóðakerfið sjálft, af 

ákveðnu stjórnleysi.
14

 Sú aðferð sem beitt verður nefnist tilviksrannsókn (e. case 

study), en undir hana falla einnig ýmsar aðferðir sem eiga ákveðna frumþætti 

sameiginlega. Hér er um að ræða empíríska rannsókn sem kannar 

samtímafyrirbæri í sínu rétta umhverfi, sérstaklega þegar skilin milli fyrirbæra og 

samhengis þeirra eru ekki ljós.
15

 Grunnurinn að tilviksrannsókn er oft skilgreindur 

á þá lund að hún eigi að skýra ákvarðanatöku með tilliti til þess hvers vegna 

ákvarðanir voru teknar, hvernig unnið var úr þeim og hverjar niðurstöðurnar 

voru.
16

 

Félagslegt samhengi hefur alltaf áhrif á það hvernig ákvarðanir eru teknar. Ekkert 

gerist í tómarúmi og taka verður tillit til þess hvernig fyrirbæri eða atburðir mótast 

                                                           
14

 Andrew Bennet og Colin Elman, „Case Study Methods in the International Relations Subfield,“ 

Comparative Political Studies 40 (2007): 171. 
15

 Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, 4 útg. (California: SAGE 

Publications, 2009), 18. 
16

 Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, 4 útg. (California: SAGE 

Publications, 2009), 17. 
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með tilliti til utanaðkomandi þátta. Í því samhengi verður hugað sérstaklega að 

hugtakinu „öryggisvæðingu“ (e. securitization) og því hvort öryggi sé í raun 

huglægt mat hvers og eins (e. constructed concept).
17

 Megináhersla verður þó 

lögð á hefðbundnar kenningar í alþjóðasamskiptum sem snerta öryggi í því skyni 

að skýra núverandi aðstæður og notast við ákveðin tilvik til að varpa ljósi á áhuga 

Kínverja á Íslandi og samskipti ríkjanna. 

Rannsóknin er unnin með hliðsjón af kenningum um öryggi í alþjóðasamskiptum, 

einkum raunhyggju (e. realism), en einnig verður notast við frjálslynda 

stofnanahyggju (e. liberal institutionalism), smáríkjakenningar (e. small state 

theory), mótunarhyggju (e. constructivism) og kenningar um öryggisvæðingu (e. 

securitization). Markmiðið er að varpa ljósi á samskipti Íslands og Kína og greina 

valdajafnvægi á norðurslóðum. Til að skýra aukinn áhuga Kínverja á Íslandi 

verður auk fyrrnefndra kenninga notast við hugtakið landfræðipólitík (e. 

geopolitics). Slíkar hugmyndir hafa hlotið aukinn hljómgrunn í 

alþjóðasamskiptum eftir að hafa legið í dvala um hríð. Það á ekki síst við um 

hugmyndir Halfords Mackinders, sem almennt er talinn faðir þessara kenninga, 

sem hafa verið færðar í nútímabúning.
18

 Hér verður lögð áhersla á að 

landfræðilegt mikilvægi ríkja getur verið mismikið og breytilegt. Leiða má getum 

að því að vægi Íslands sé meira en smáríkjakenningar gefa almennt tilefni til 

sökum breytinga á norðurslóðum og landfræðilegs vægis landsins. Notast verður 

við smáríkjakenningar til að varpa ljósi á hegðun Íslands, hver tækifæri og ógnir 

þess eru. Einnig verður skoðað hvernig aukin samvinna Kínverja og Íslendinga 

fellur að smáríkjakenningum. Spyrja má hvort geti verið að íslensk stjórnvöld leiti 

að nýjum bandamanni? Kenningar um öryggisvæðingu verða hafðar til hliðsjónar 

þegar greind verða hugsanleg áhrif af samvinnu Kínverja og Íslendinga með tilliti 

til þess hvort utanaðkomandi ríki eða hugsanlega tilteknir innlendir aðilar á 

Íslandi muni túlka þessa samvinnu sem ákveðna öryggisógn. 

Þær leiðir sem almennt eru farnar til að safna gögnum í tilviksrannsókn eru skjöl, 

gagnasöfn, viðtöl, beinar athuganir, þátttökuathuganir og hlutir (e. physical 

                                                           
17

 Barry Buzan, People, States and Fear: The National Security Problem in International 

Relations, (Colorado:Lynne Rienner Publishers, 1983), 3-10. 
18

 Mark Bassin og Konstantin E. Aksenov, „Mackinder and the Heartland Theory in Post-Soviet 

Geopolitical Discourse,“ Geopolitics 11, nr. 1 (2006): 99-100. 

http://dx.doi.org/10.1080/14650040500524129 (sótt 5. september 2011). 

http://dx.doi.org/10.1080/14650040500524129
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artifacts).
19

 Einkum verður stuðst við þrjár af þessum aðferðum. Í fyrsta lagi 

verður stuðst við opinber skjöl. Fundargerðir Norðurskautsráðsins frá 

utanríkisráðherrafundum sem haldnir eru á tveggja ára fresti verða nýttar sem og 

fundargerðir frá fundum embættismannanefndar ráðsins sem haldnir eru að 

jafnaði tvisvar á ári. Notast verður við skjöl og skýrslur íslenskra stjórnvalda um 

málefni norðurslóða. Varðandi stefnu Kínverja verður vísað í opinber kínversk 

gögn eins og bækling kínverskra yfirvalda um friðsamlega þróun ríkisins (e. 

China´s Peaceful Development),
20

 utanríkisstefnu Kínverja gagnvart Íslandi sem 

kemur fram í China´s Foreign Affairs 2010
21

 og útgefna utanríkisáætlun Kínverja 

World Affairs Almanac 2009/2010,
22

 en þar eru málefni norðurslóða tekin fyrir. 

Vegna þess hversu lítið kínversk stjórnvöld hafa í reynd gefið út um þessi mál 

verður að mestu leyti byggt á skýrslum erlendra fræðimanna, stofnana og ríkja. 

Í öðru lagi verða gagnasöfn nýtt. Stuðst verður við útgefið efni og greiningar, til 

að mynda frá utanríkismálanefnd Evrópuþingsins (e. Directorate-General for 

external policies of the Union), friðarstofnuninni, SIPRI (e. Stockholm 

International Peace Research Institute). Þar hafa málefni tengd norðurskautinu og 

öryggi verið skoðuð. Einnig verður notast við blaðagreinar þar sem talsvert hefur 

verið skrifað um sókn Kínverja á norðurslóðir á undanförnum árum. Tölulegar 

rannsóknir um málefni norðurslóða verða nýttar í gegnum gagnasöfn, en eins og 

Robert Yin bendir á þá falla margir þættir þess að safna gögnum með notkun 

gagnasafna einnig undir skjalanotkun.
23

  

Þriðja aðferðin sem verður nýtt til gagnasöfnunar eru viðtöl. Viðtöl voru tekin við 

fyrrum sendiherra Íslands í Kína sem og núverandi sendiherra og embættismann 

sendiráðs Íslands í Kína. Rætt var við tvo ráðherra, stjórnmálamenn, einn af 

fulltrúum Íslands í þingmannanefnd Norðurskautsráðsins og fulltrúa þingflokka í 

utanríkismálanefnd. Einnig var tekið óformlegt viðtal við sendiherra Kínverja á 

Íslandi. Viðmælendur voru valdir með tilliti til þekkingar sinnar á utanríkismálum 

Íslands sem og samskiptum við Kína. Til að greina hvort ólík sjónarmið færu eftir 

                                                           
19

 Yin, Case Study Research: Design and methods, 102. 
20

 Information Office of the State Council: The People´s Republic of China, China´s Peaceful 

Development (Peking: Foreign Languages Press Co, 2011). 
21

 Utanríkisráðuneyti Alþýðulýðveldisins Kína, China‘s World Affair 2010, ábyrgðamaður. Yang 

Jiechi (Peking: Shijie zhishi Publising House, 2010). 
22

 Utanríkisráðuneyti Alþýðulýðveldisins Kína, World Affairs Almanac 2009/2010, ábyrgðamaður. 

Yang Jiechi (Peking: Shijie zhishi Publising House, 2010). 
23

 Yin, Case Study Research: Design and methods, 103. 
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því hvaða flokki viðkomandi tilheyrði var rætt að lágmarki við einn fulltrúa hvers 

þingflokks í utanríkismálanefnd. Viðmælendur óskuðu eftir nafnleynd nema 

Birgitta Jónsdóttir fulltrúi Hreyfingarinnar og sendiherra Kínverja á Íslandi Su Ge 

og var orðið við því.  

 

1.3. Greining á áhættumati 

Ýmislegt hefur verið skrifað um áhuga Kínverja á norðurslóðum og hugsanleg 

áhrif á stöðugleika á svæðinu. Eins og áður hefur komið fram hefur aftur á móti 

ekki verið gerð sérstök greining á því hvort aukin samskipti Kína og Íslands séu 

bein afleiðing af norðurslóðastefnu. Í þessu samhengi hefur heldur ekki verið gerð 

rannsókn á öryggisþætti Íslands. Þetta getur haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif. 

Þar sem rannsóknin tekur á þáttum sem ekki hafa verið skoðaðir áður getur hún 

verið þarft fræðilegt innlegg, sem og framlag til almennrar umræðu. Hið neikvæða 

er að þar sem lítið hefur verið fjallað um efnið eru ýmsir lykilþættir óvissir. Til 

dæmis gæti verið að áhugi Kínverja sé ekki eins mikill og látið er í veðri vaka eða 

lítil tengsl milli áhuga þeirra á norðurslóðum og Íslandi. Eins byggjast margar af 

kenningum um framtíðarstefnu Kínverja á norðurslóðum á ályktunum, þar sem 

afar takmarkað er fjallað um norðurslóðir í utanríkisstefnu Kínverja. Til að koma í 

veg fyrir oftúlkanir á gögnum verður reynt að styðjast við staðreyndir um veru 

Kínverja á norðurslóðum og þær settar í samhengi við kenningar. 

Deilt er um ýmis atriði sem snerta efnið. Til að mynda eru fræðimenn ekki 

sammála um raunveruleg áhrif þess að hernaðarleg viðvera hafi aukist á 

norðurslóðum. Sumir telja að aukið magn herskipa á norðurslóðum skipti ekki 

miklu máli nema til að auka almennt öryggi á svæðinu eins og fyrir 

siglingaumferð.
24

 Aðrir líta hins vegar svo á að nýtt vígbúnaðarkapphlaup 

stórveldanna sé í uppsiglingu sem gæti endað með átökum á svæðinu ef ekkert er 

aðhafst.
25

  

  

                                                           
24

 Lawson W. Brigham, „Think Again: The Arctic,“ Foreign Policy september/október (2010), 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/08/16/think_again_the_arctic (sótt 29. mars 2012). 
25

 Scott G. Borgerson, „Arctic Meltdown: The Economic and Security Implications of Global 

Warming,“ Foreign Affairs. 87, nr. 2 (2008): 65. 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/08/16/think_again_the_arctic
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2. Kenningar í alþjóðasamskiptum 

2.1. Raunhyggja 

Nútíma raunhyggja sprettur upp úr umróti seinni heimsstyrjaldarinnar. Hans 

Morgenthau er af mörgum talinn guðfaðir sígildrar raunhyggju. Í sögulegum 

skilningi á stefnan sér mun eldri talsmenn eins og Þúkýdídes, Machiavelli og 

Hobbes svo fáeinir séu nefndir. Áherslan á alþjóðlegt stjórnleysi, sjálfhjálp, 

hernaðarmátt og mikilvægi valdajafnvægis eru í raun aldagamlar hugmyndir.
26

 

Þessir gömlu kennismiðir voru allir að reyna svara mikilvægum spurningum síns 

samtíma. Hugmyndir Þúkýdídes ganga út á að útskýra valdabaráttu á milli Aþenu 

og Spörtu í fornöld. Hér er ekki um eiginlega kenningu um valdajafnvægi að ræða 

heldur sögulega skýringu þar sem leitað er svara við spurningum um athafnir 

ríkja. Niðurstaða Þúkýdídesar var þessi: „Hinir sterku gera það sem þeir vilja og 

hinir veiku þola það sem þeir verða“.
27

 Þetta þýðir í raun að stórar og valdamiklar 

þjóðir gera það sem þeim er í hag og hinar veikari verða að þola það eða farast. 

Samkvæmt Morgenthau gengur pólitísk raunhyggja út frá því að stjórnmál og 

samfélagið í heild sinni stjórnist af hlutlausum lögum sem eigi rætur að rekja til 

eðli mannsins. Þannig er lögð áhersla á mannlegt eðli og á framvindu sögunnar 

eins og hún á sér stað. Morgenthau leggur höfuðáherslu á valdagræðgi og þörfina 

fyrir að stjórna öðrum sem sé ríkjandi þáttur í mannlegu eðli.
28

 Þessar hugmyndir 

eru að sumu leyti börn síns tíma, og ekki má taka það bókstaflega að stórveldi ráði 

ævinlega ferðinni í alþjóðakerfinu. Samt má fullyrða að þær eigi fyllilega rétt á sér 

í alþjóðakerfi nútímans þrátt fyrir margvíslega alþjóðasamvinnu og yfirþjóðlegar 

stofnanir. Í því samhengi má til dæmis nefna ákvarðanir bandarískra yfirvalda um 

að ráðast inn í Afganistan og Írak. 

                                                           
26

 David A. Baldwin, „Neoliberalism, Neorealism, and World Politics,“ í Neorealism and 

Neoliberalism: The Contemporary Debate, ritsj. David A. Baldwin, (New York: Columbia 

University Press, 1993), 11. 
27

 Michael W. Doyle, Ways of War and Peace. (New York: W.W. Norton & Company, 1997), 81. 
28

 Karen A. Mingst og Jack L. Snyder, Essential Readings in World Politics, 3. útg. (New York: 

W.W. Norton & Company, 2008), 57. 
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Kenningar nýraunhyggju komu fram á sjónarsviðið fáeinum áratugum á eftir 

nútíma raunhyggju, en þá höfðu aðstæður breyst. Þegar bók Kenneth Waltz, 

Theory of International Politics, kom út árið 1979 hafði kalda stríðið verið 

ráðandi í alþjóðasamskiptum í áratugi og gereyðingarógn kjarnorkuvopna verið 

viðvarandi. Að mati Waltz, sem er helsti hugsuður nýraunhyggjustefnu, var fyrri 

kenningum ábótavant þar sem sjónum var um of beint að eðli ríkja og þannig 

mannlegu eðli. Waltz taldi að áherslan ætti öll að vera á kerfin sem slík og 

uppbyggingu þeirra. Hann taldi að formgerðin skipti meira máli en aðgerðir, 

hvernig eitthvað væri gert fremur en hvað væri gert.
29

 Í rannsókninni verður helst 

stuðst við raunhyggjukenningar og vísað til þeirra hvort sem um er að ræða 

nýraunhyggju eða klassíska raunhyggju.  

Sérstaklega á níunda áratugnum og fram undir lok kalda stríðsins voru kenningar 

nýraunhyggju ráðandi í alþjóðsamskiptum. Á sama tíma, og allt til aldamótanna 

var nýfrjálslyndisstefna einnig ríkjandi. Báðar þessar kenningar hafa haft 

umtalsverð áhrif, meðal annars á utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Þetta eru ekki 

aðeins kenningar heldur einnig hugmyndafræði sem mótar fræðin og heimssýn 

einstaklinga og hefur áhrif á rannsóknir og stefnu stjórnvalda. 

 

2.2 Frjálslyndisstefna 

Kenningar kenndar við frjálslyndisstefnu má rekja allt aftur til hugmynda John 

Locke seint á 17. öld og þær hafa haft mikil áhrif á sambandið milli stjórnvalda og 

almennings. Ólíkt raunhyggju þá líta fylgismenn frjálslyndisstefnu ekki á 

alþjóðakerfið sem stjórnlausa heild heldur leggja áherslu á að koma inn í 

alþjóðakerfið reglu, frelsi, réttlæti og umburðarlyndi. Frjálslyndisstefnan hefur 

verið túlkuð sem andsvar við raunhyggju þrátt fyrir að hafa sjaldan átt jafn miklu 

fylgi að fagna. Í andstöðu við raunhyggju, þar sem áhersla er lögð á stríð og 

tortryggni milli ríkja, byggist hún á sjálfstjórn, hógværð, málamiðlunum og friði.
30

 

Þar er einnig gengið út frá því að mennirnir séu góðir og stríð séu mistök af hálfu 

spilltra stofnana eða komin til vegna misskilnings milli leiðtoga. Þrátt fyrir að 

                                                           
29

 Robert O. Keohane, Neorealism and Its Critics (New York: Columbia University Press, 1986), 

14 og 21. 
30

 Stanley Hoffman, Janus and Minerva: Essays on the Theory and Practice of International 

Politics (Michigan: Westview Press, 1987), 396. 
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hafa verið gagnrýnd mikið sem fræðigrein á seinni hluta 20. aldar, ekki síst vegna 

þess að hún gat ekki gefið fullnægjandi skýringar á atburðum eins og helförinni, 

hvarf frjálslyndisstefnan ekki af sjónarsviðinu heldur tók innri breytingum og 

þróaðist frá áttunda áratugnum yfir í nýfrjálshyggjukenningar.
31

 

Nýfrjálshyggjukenningar eru nútímaútgáfur af frjálshyggju. David Baldwin 

skilgreinir fjórar tegundir nýfrjálshyggju sem hefur áhrif á alþjóðasamskipti 

nútímans: viðskipti (e. commercial), lýðveldi (e. republican), félagsleg (e. 

sociological) og frjálslynd stofnanahyggja (e. institutionalism).
32

 Nýfrjálslynd 

stofnanahyggja á rætur sínar að rekja til kenningarlegs samruna á fimmta og sjötta 

áratugnum sem og til upphafs hugmynda um svæðisbundinn samruna á þeim 

sjöunda. Kenningar stofnanahyggju eru um margt líkar nýraunhyggju. Megin 

munurinn er fólginn í því hversu ólík áhersla er lögð á samvinnu í alþjóðakerfinu. 

Samkvæmt nýraunhyggju er samvinna einungis möguleg þegar ríkin hagnast á því 

og því skipta átök og samkeppni mun meira máli. Hins vegar líta talsmenn 

nýfrjálslyndrar stofnanahyggju á stofnanir sem eins konar tæki til að ná fram 

samvinnu og miðla málum milli ríkja. Þannig séu stofnanir milliliðir í samskiptum 

ríkja og, það sem meira er, að ríki eigi að vinna saman og jafnvel afsala sér hluta 

af fullveldinu til að stuðla að aukinni efnahagslegri velmegun. Sem dæmi ber fyrst 

að nefna Evrópusambandið sem er einskonar staðalímynd nýfrjálslyndrar 

stofnanahyggju. Auk ESB eru fjöldamörg dæmi þess að ríki vinni saman innan 

fjölþjóðastofnana eins og Norðurskautsráðsins eða NATO og framselji jafnvel 

hluta af valdi sínu með því að fylgja lögum settum af alþjóðastofnunum eins og 

Sameinuðu þjóðunum.
33

 

Norðurskautsráðið hefur vissulega ekki mikið vægi á við margar aðrar alþjóðlegar 

stofnanir en engu að síður er ráðið mikilvægt dæmi um vilja ríkja til að vinna 

saman á grundvelli hugmyndafræði frjálslyndishyggju. Vaxandi vilji er fyrir því 

meðal aðildarríkjanna að styrkja ráðið í sessi og vinna að því að alþjóðlegar 

ákvarðanir um málefni norðurslóða séu teknar þar. 

                                                           
31

 Karen A. Mingst og Jack L. Snyder, Essential Readings in World Politics, 3. útg. (New York: 

W.W. Norton & Company, 2008), 69. 
32

 Steven L. Lamy, „Contemporary Mainstream Approaches: Neo-Realism and Neo-Liberalism,“ í 

The Globalization of World Politics, 3. útg. ritstj. John Baylis og Steve Smith (New York: Oxford 

University Press, 2004), 212. 
33

 Paul F. Diehl, „Introduction,“ í The Politics of Global Governance: International Organizations 

in an Interdependent World, 3. útg, ritstj. Paul F. Diehl (London: Lynne rienner Publishers, 2005), 
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2.3. Mótunarhyggja 

Á tímum kalda stríðsins var alþjóðakerfið skilgreint út frá ríkjum og því 

tvípólaríkjaskipulagi sem ríkti. Eftir því sem leið að lokum kalda stríðsins voru 

sífellt fleiri fræðimenn sem töldu nauðsynlegt að skilgreiningin á öryggi yrði 

víkkuð og það viðurkennt að öryggisógnir gætu stafað af fleiru en ríkinu.
34

 

Mótunarhyggja átti ekki miklu fylgi að fagna í upphafi, en hún kom fyrst fram á 

sjöunda áratugnum sem mótsvar við hefðbundnum kenningum. Það var ekki fyrr 

en á níunda áratugnum sem mótunarhyggja fór að ryðja sér til rúms bæði á sviði 

alþjóðasamskipta almennt en sérstaklega í öryggismálafræðum. Þeir sem 

aðhylltust mótunarhyggju notuðu tímamótaatburði eins og lok kalda stríðsins og 

árásirnar á tvíburaturnana 11. september 2001 til að kalla eftir endurmati á sviði 

öryggisfræða.
35

  

Eftir lok kalda stríðsins lýsti Ken Booth, einn af ráðandi kennismiðum 

mótunarhyggju, því yfir að nauðsynlegt væri að víkka út skilgreininguna á 

öryggishugtakinu. Fyrir því færði hann tvenns konar rök. Í fyrsta lagi vegna þess 

hversu hefðbundnir kenningaskólar um öryggi voru farnir að hafa takmarkað 

skýringargildi á mörgum sviðum. Hefðbundnar kenningar skýra til dæmis ekki 

þegar öryggisklemma (e. security dilemma) ríkir, hvernig ríki verða sífellt háðari 

hvort öðru í öryggismálum, hvers vegna öryggi skorti þrátt fyrir aukinn vígbúnað 

og einnig hvernig vinna skuli úr þeim efnahagslegu byrðum sem lagðar eru á ríki í 

varnarmálum. Í öðru lagi taldi Booth nauðsynlegt að víkka út öryggishugtakið þar 

sem sífellt fleiri vildu telja aðra þætti til öryggismála. Fyrir flesta einstaklinga og 

þjóðir eru mestu öryggisógnirnar ekki vaxandi umsvif hersins í nágrannaríkinu 

heldur óhefðbundnari ógnir eins og efnahagslegt hrun, stjórnarkreppur, 

mannfjöldavandamál, erjur milli kynþátta, margskonar umhverfisógnir, 

hryðjuverk, glæpir og sjúkdómar.
36
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2.3.1. Öryggisvæðing 

Öryggisvæðing (e. securitization) er oft flokkuð undir kenningar mótunarhyggju 

þótt ekki séu allir á einu máli um það.
37

 Öryggisvæðing er kennd við 

kenningaskóla Kaupmannahafnarháskóla og er þá vísað til hóps fræðimanna en þó 

helst Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap de Wilde, Lenu Hansen og fleiri sem settu 

fram áhrifamiklar kenningar um öryggi (e. security).
38

 

Samkvæmt Kaupmannahafnarkenningaskólanum gengur öryggi út á að lifa af og 

öryggisvæðing á sér stað þegar litið er þannig á að af ákveðnu vandamáli stafi 

tilvistarleg ógn við tiltekið fyrirbæri. Þetta fyrirbæri er oft og tíðum ríki eða 

samfélag en getur jafnvel verið umhverfið eða efnahagskerfið. Með því að vísa til 

orðsins öryggi geta þeir sem fara með völdin lýst yfir ákveðnu neyðarástandi með 

málgjörningi (e. speech act) og þannig gert ýmsar ráðstafanir sem annars yrðu 

ekki samþykktar. Til dæmis gætu þeir skert réttindi borgaranna í nafni þess að 

vernda þá fyrir tiltekinni öryggisógn.
39

 Samkvæmt kenningum um 

öryggisvæðingu verður málefni aðeins að ógn við öryggi ef það hefur verið 

öryggisvætt, en það þarf ekki endilega að þýða að af málefninu stafi tilvistarleg 

ógn fyrir til dæmis ríkið, heldur frekar að yfirvöldum hafi tekist að fá það 

viðurkennt meðal almennings að af málefninu stafi slík ógn.
40

 

Í tengslum við hugmyndir um öryggisvæðingu má skoða hvort mögulegt sé að 

áhugi Kínverja á Íslandi verði beinlínis öryggisvæddur af ákveðnum ríkjum. Þótt 

það ætti sér ekki endilega stað á Íslandi getur verið að sum nágrannaríki Íslands 

sjái aukið samstarf Íslendinga og Kínverja sem hugsanlega ógn við öryggi þeirra. 

Nú þegar hafa ýmis ríki gagnrýnt áhuga Kínverja á norðurslóðum og eru sum 

stórveldin innan Norðurskautsráðsins eins og Kanada og Rússland á móti því að 

Kínverjum sé heimiluð áheyrnaraðild að ráðinu.
41

 Þess ber þó að geta að þau eru 
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ekki aðeins mótfallin áheyrnaraðild Kínverja heldur einnig annarra aðila eins og 

Evrópusambandsins.
42

 

Einnig má velta fyrir sér hvort hætta sé á að siglingar um norðurskautið verði 

öryggisvæddar. Til að spá fyrir um það væri hægt að gera greiningu á orðræðu 

stjórnmálamanna hér á landi til að kanna hvort það eigi sér stað ákveðin 

tilhneiging í þá áttina að færa siglingar um norðurskautið úr almennri pólitískri 

umræðu yfir í að vera mál sem varðar öryggi landsins. Samkvæmt 

öryggisvæðingarkenningunni þýddi það að leyfilegt væri að taka ólýðræðislegar 

ákvarðanir um málið út frá því að það stafi meiriháttar ógn við öryggi landsins. 

 

2.4. Smáríkjakenningar 

Ísland fellur í flestum ef ekki öllum tilvikum undir skilgreiningu á smáríki. Robert 

Rothstein skilgreinir það á þennan hátt: „smáríki (e. small power) er ríki sem 

viðurkennir að það geti ekki tryggt öryggi sitt með því að notast eingöngu við sinn 

eigin mátt, og að í grunninn sé nauðsynlegt að treysta á aðstoð annarra“.
43

 Það 

sem skeri úr um hvort ríki sé smáríki sé hvernig fólkið og stofnanir í ríkinu sjálfu 

skilgreina sig. Robert Keohane skilgreinir smáríki með því að leggja ekki jafn 

mikla áherslu á mat almennings á getu ríkisins, heldur sé smáríki „ríki þar sem 

leiðtogarnir telja að ekki undir neinum kringumstæðum, hvort sem það er 

starfandi eitt eða í smáum hóp, geti viðkomandi ríki haft teljandi áhrif á 

alþjóðakerfið“.
44

 Keohane leggur þannig áherslu á leiðtoga og hvaða hlutverk þeir 

sem stjórna telja að ríkin séu fær um að leika. Ákveði leiðtogar viðkomandi ríkis 

að ríkið skuli skilgreint sem smáríki þá sækja þeir frekar í stuðning 

alþjóðastofnana og annarra bandalaga til að styrkja tilvist smáríkisins og fá 

viðurkenningu á alþjóðavettvangi. 

Fræðimenn hafa skilgreint fjölda hegðunarmynstra sem smáríki eru talin beita eða 

ætlast er til að þau notist við í utanríkisstefnu sinni. Meðal annars eiga smáríki 
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almennt að láta hnattræn málefni að mestu afskipt og takmarka þátttöku sína við 

viðfangsefni sem snerta þeirra nærsvæði eða í samvinnu við sína nánustu 

nágranna. Smáríki hafa einnig tilhneigingu til að leggja áherslu á alþjóðleg gildi, 

virða fjölþjóðasamninga og ganga í fjölþjóðasamtök þegar þau hafa þess nokkurn 

kost, með það að takmarki að stuðla að samstarfi og forðast átök við aðra. Einnig 

er búist við að smáríki eyði hlutfallslega stórum hluta af fjármunum 

utanríkisstefnu sinnar í að tryggja og viðhalda tilverurétti sínum sem og pólitísku 

öryggi. Þótt smáríki kjósi oft að vera hlutlaus í alþjóðasamskiptum eiga þau einnig 

að hafa tilhneigingu til að treysta á stórveldi sér til verndar.
45

 Þessi listi hér að 

ofan yfir einkenni smáríkja er nokkuð langur og mótsagnakenndur eins og það að 

smáríki hafi bæði tilhneigingu til að sækja í vernd frá stórveldum en að sama 

skapi að vera hlutlaus. 

Þátttaka í ESB og NATO eru notuð sem dæmi um það þegar smáríki komast á 

lagalegan og diplómatískan stall með stærri ríkjum. Innan þessara stofnana hafa 

mörg velstæð smáríki náð að stuðla að svæðisbundinni samvinnu til að styrkja 

þeirra eigin markmið og áhrif.
46

 Þessar skilgreiningar eiga misjafnlega vel við 

Ísland. Sérstaða landsins í samanburði við önnur smáríki er um margt 

eftirtektarverð. Sökum landfræðilegrar legu landsins á tímum kalda stríðsins má 

nefna að Ísland naut mun meira vægis á alþjóðlegum vettvangi en stærð þess hefði 

átt að gefa tilefni til. Að auki leggja íslenskir stjórnmálamenn oft upp með það að 

tala aldrei um Ísland sem smáríki til að minnka ekki vægi þess á 

alþjóðavettvangi
47

 sem er í mótsögn við skilgreiningu Keohanes á smáríkjum um 

áhersluna á skilningi leiðtoga ríkisins. Hins vegar er gott að notast við kenningar 

um smáríki sem útgangspunkt þegar verið er að fjalla um Ísland í alþjóðakerfinu 

því landið er eftir sem áður smáríki og umheimurinn sér landið sem slíkt, jafnvel 

þótt íslensk yfirvöld telji sig oft standa jafnfætis í samningaviðræðum við mun 

stærri og öflugri ríki.  
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3. Kínverjar á norðurslóðum 

3.1. Norðurskautsráðið sem samvinnuvettvangur 

Norðurskautsráðið var formlega stofnað með Ottawa-yfirlýsingunni árið 1996. 

Það átti að þjóna sem samráðs- og samhæfingarvettvangur meðal 

norðurskautsríkjanna átta og samtaka þeirra sex helstu frumbyggjahópa sem búa á 

norðurslóðum. Í upphafi var megintilgangur ráðsins að stuðla að þróun og 

umhverfisvernd norðurskautsins. Átta ríki eiga fasta aðild að ráðinu: Bandaríkin, 

Danmörk (Grænland og Færeyjar), Ísland, Finnland, Kanada, Noregur og 

Rússland.
48

 Þeir frumbyggjahópar sem eiga fulltrúa í ráðinu hafa rétt á við fulltrúa 

ríkjanna, án þess þó að hafa atkvæðisrétt. Engu að síður er slík formleg aðild 

frumbyggja innan viðlíka fjölþjóðasamtaka einstök.
49

  

Ljóst er að ríkin hafa ekki viljað hafa samstarfið of formlegt þar sem ekki er til 

staðar lagaleg stofnskrá auk þess sem ákvarðanataka innan ráðsins er ekki 

bindandi. Nauðsynlegt er að ná samhljóða samþykki um málefni. Samt sem áður 

hefur vægi ráðsins aukist jafnt og þétt á undanförnum árum, ekki aðeins á sviði 

vísindarannsókna heldur einnig sem umræðuvettvangur fyrir aðildarríkin um 

fjölbreytt málefni allt frá félagslegum málum er tengjast svæðinu til tæknilegrar 

og efnahagslegrar samvinnu. Sem dæmi má nefna að Norðurskautsráðið 

samþykkti fyrsta lagalega bindandi samninginn í maí 2011 um leit og björgun á 

norðurslóðum, þar sem leitarsvæðinu er skipt í átta hluta milli aðildarríkjanna.
50

 

Annað nýlegt dæmi um eflingu ráðsins er að síðan haustið 2011 hefur verið unnið 

að fyrstu samskiptaáætluninni fyrir ráðið sem á að gilda fyrir bæði innri og ytri 
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samskipti. Með áætluninni er ætlunin að skerpa á tilgangi og athöfnum ráðsins.
51

 

Hugmyndafræði frjálslyndrar stofnanahyggju á þannig sífellt betur við um 

samstarf ríkja á norðurslóðum. En þar sem ríkin velja sér samskiptaleiðir gegnum 

stofnanavettvang eru tvíhliða samskipti og samningar ekki liðin tíð. Því bendir 

ekkert til þess að ríkin á norðurslóðum séu tilbúin til að afsala réttindum er varðar 

fullveldi. 

Samfara auknum áhuga á norðurslóðum hefur Norðurskautsráðið verið undir 

þrýstingi, innan sem utan, að opna fyrir frekari þátttöku ríkja sem ekki tilheyra 

ráðinu. Frá upphafi hefur áheyrnaraðild verið leyfð með ákveðnum skilyrðum. Nú 

hafa auk ýmissa stofnana sex ríki fulla áheyrnaraðild: Frakkland, Þýskaland, 

Pólland, Spánn, Holland og Bretland.
52

 Hins vegar eru fleiri ríki sem vilja bætast í 

hópinn. Allt frá árinu 2006 hafa til dæmis Kína, Suður-Kórea, Japan, Ítalía og 

framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sóst eftir fastri áheyrnaraðild, en án 

árangurs. Ríkin hafa aftur á móti haft „ad-hoc“ áheyrnaraðild sem þýðir að þau 

þurfa að sækja um í hvert skipti sem þau vilja vera viðstödd 

utanríkisráðherrafund. Þau ríki sem bættust í hóp umsóknarríkja um fasta 

áheyrnaraðild í desember 2011 og janúar 2012 voru Singapúr, Indland og 

Brasilía.
53

 Sem dæmi um hversu alvarlega sum ríkin taka umsóknir um 

áheyrnaraðild er að Singapúr sendi fulltrúa sína meðal annars til Íslands til að 

kynna umsókn sína að ráðinu og forsendurnar fyrir því hvers vegna þeir væntu 

stuðnings frá Íslendingum. Var þá vísað til þess að Singapúr er skipaþjóð sem 

stefnir að því að nýta nýjar siglingaleiðir um norðurslóðir auk þess að vera mjög 

framarlega á sviði hafnargerðar.
54

 

Út frá ákvörðunartökuferlinu á ráðherrafundunum er nauðsynlegt að sækja um að 

fá að sitja fundi í raun eini munurinn á „ad-hoc“ og fastri áheyrnaraðild, því að 

einungis norðurskautsráðsríkin átta hafa kosningarétt. Engu að síður sækja 

utanaðkomandi ríki mjög stíft að fá fasta áheyrnaraðild og er Kína þar engin 
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undantekning. Kínverjar eða aðrir umsækjendur fengu ekki umsókn sína um fasta 

áheyrnaraðild afgreidda á síðasta ráðherraráðsfundi sem haldin var í Nuuk vorið 

2011. Kínversk yfirvöld hafa ekki tjáð sig opinberlega um ákvörðun ráðsins um 

að taka ekki afstöðu til umsóknar Kínverja. Hins vegar er talið að kínverskir 

ráðamenn hafi tekið niðurstöðu málsins illa.
55

 Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins fór ekki eins dult með vanþóknun sína á afstöðu ráðsins og 

létu fulltrúar sambandsins það berlega í ljós á Evrópufundum með þingmönnum 

ríkja úr Norðurskautsráðinu að þeim væri stórlega misboðið að hafa ekki fengið 

fasta áheyrnaraðild árið 2011.
56

 

Í maí 2010 var haldinn sérstakur fundur fulltrúa utanríkisráðherra 

norðurskautsráðsríkjanna (e. deputy foreign ministers meeting). Með fundinum 

átti að skilgreina betur tilgang ráðsins og hvernig taka ætti á vaxandi áhuga 

utanaðkomandi ríkja á þátttöku í starfi þess. Í lokaskýrslu
57

 frá þeim fundi er ljóst 

að fulltrúar ríkjanna átta hafa ólíka sýn á hvort fjölga eigi áheyrnarfulltrúum eða 

auka áhrif utanaðkomandi aðila. Aðeins fjórir minntust á nauðsyn þess að auka 

vægi utanaðkomandi aðila með meiri aðkomu að ráðinu. Bandaríkjamenn, Danir, 

Svíar og Kanadamenn minntust ekkert á þetta atriði. Aðeins var lögð áhersla á 

áframhaldandi samstarf ríkjanna innan ráðsins til að bregðast við þeim aðstæðum 

sem upp gætu komið. Aftur á móti töldu Finnar að ráðið styrktist ef tekin yrði upp 

samvinna við aðra aðila en þó aðeins innan norðurslóðasvæðisins (e. region). 

Þessi afstaða ætti ekki að koma á óvart þar sem Finnar hafa stutt dyggilega 

aðkomu Evrópusambandsins að ráðinu. Rússar lýstu yfir vilja til að gera ráðið 

sýnilegra á alþjóðavettvangi og að skilgreina hlutverk áheyrnaraðildarríkjanna. 

Rússar mæltust hins vegar ekki til þess að nýjum ríkjum yrði veitt áheyrnaraðild 

enda hafa þeir ásamt Kanadamönnum verið hvað mest á móti því. Norðmenn og 

Íslendingar voru opnastir fyrir því að styrkja þyrfti ráðið á sem flesta vegu með 

því að auka skilvirkni þess og samskipti út á við. Þeir lýstu einnig yfir stuðningi 

við þá hugmynd að ráðið kæmi sér upp fastaskrifstofu (e. permenant secretariat) 

og grunnfjárlögum. Að lokum töldu Norðmenn að nauðsynlegt væri að 

Norðurskautsráðið tæki ekki aðeins frumkvæði á norðurslóðum heldur einnig á 
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alþjóðavettvangi. Af öllum aðildarríkjunum voru íslensk og norsk stjórnvöldu þau 

einu sem fjölluðu sérstaklega um að þau styddu áheyrnarumsókn fjarlægra ríkja 

eins og Kína. Íslendingar hafa einnig lýst yfir stuðningi við umsóknir 

framkvæmdastjórnar ESB, Japan, Ítalíu og Suður-Kóreu.
58

 

Á síðasta ráðherraráðsfundi í Nuuk 2011 voru teknar ákvarðanir í takt við tilmæli 

Íslendinga og Norðmanna í skýrslunni frá 2010. Íslendingar sóttust eftir því að 

hafa fastaskrifstofuna staðsetta í Reykjavík, en Norðmenn buðu fram Tromsö í 

sama tilgangi. Því má rekja stuðning við stofnun fastaskrifstofu í skýrslunni árið 

áður ekki aðeins til hugmynda í ætt við frjálslynda stofnanahyggju og viljans um 

að styrkja ráðið heldur einnig sem ákveðna hagsmunagæslu af hálfu landanna. 

Þótt Bandaríkjamenn styddu á bak við tjöldin framboð Íslendinga um að hafa 

skrifstofuna staðsetta í Reykjavík fremur en Norður-Noregi þá fékk framboð 

Íslendinga ekki brautargengi.
59

 Samþykkt var að staða fastaskrifstofu yrði sett á 

laggirnar ekki síðar en 2013 í Tromsö. Í Nuuk var einnig ákveðið að koma á 

fjárlögum til að standa undir kostnaði við umsýsluna og framkvæma stefnumótun 

á stöðu umsókna um áheyrnaraðild.
60

 Gefnar voru út leiðbeiningar um hvernig 

standa skyldi að afgreiðslu umsókna um áheyrnaraðild á næsta ráðherraráðsfundi 

sem haldinn verður vorið 2013. Helstu skilmálarnir eru þeir að áheyrnaraðild skuli 

veitt svo fremi sem umsóknaraðili samþykki þann tilgang sem 

Norðurskautsráðinu var ætlaður með Ottawa-yfirlýsingunni og virði að fullu 

fullveldi og réttindi norðurskautsríkjanna innan þeirra lögsögu og 

lagagrundvöllinn sem gildir um norðurskautið samkvæmt hafréttarsamningi 

Sameinuðu þjóðanna. Það á hins vegar eftir að útfæra þessar leiðbeiningar betur 

og ekkert bindandi hefur verið ákveðið. Hugsanlega fæst endanleg útfærsla á 

þessum efnum á embættismannafundi haustið 2012. 

Þótt Kínverjar hafi ekki lýst öðru yfir en að þeir hyggist fara eftir leikreglum 

ráðsins og virða öll réttindi norðurskautsríkjanna er varða fullveldi og lagalega 
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skilmála sem til staðar eru
61

 er ekki víst að Kínverjum verði veitt staða 

áheyrnarfulltrúa vorið 2013. Nú er jafnvel talið eins líklegt að möguleikar 

Kínverja hafi minnkað á að fá áheyrnaraðild með pólitískum þvingunum sínum 

við Norðmenn. Allt frá því að kínverska aðgerðarsinnanum Liu Xiaobo voru veitt 

Friðarverðlaun Nóbels í október 2010 hafa samskipti ríkjanna sem fyrir þann tíma 

voru orðin mjög mikil, verið í algjöru lágmarki. Hingað til hafa Norðmenn reynt 

að rökræða við Kínverja til að lágmarka skaðann í samskiptum ríkjanna, en hafa 

gefið í skyn að þeir séu að missa þolinmæðina. Hefur því jafnvel verið haldið 

fram að gefi Kínverjar sig ekki og taki aftur upp eðlileg samskipti þá muni þeir 

útiloka Kína frá Norðurskautsráðinu. Þrátt fyrir að ekkert hafi fengist staðfest um 

þessa frétt frá norskum yfirvöldum vilja þau heldur ekki neita henni.
62

 Svo gæti 

því farið að Kínverjar þyrftu að velja á milli afstöðu sinnar varðandi 

mannréttindamál í sínu eigin landi og áheyrnaraðildar að Norðurskautsráðinu. Á 

þessari stundu er óljóst hvernig málinu lyktar. Norðmönnum er mjög í mun að 

viðhalda góðum samskiptum við Kínverja og það torveldar þeim að standa í vegi 

fyrir því að Kínverjar fái fulla áheyrnaraðild. Til að undirstrika áhyggjur 

Norðmanna af þessu má nefna að haft var samband við einn áhrifamikinn 

íslenskan stjórnmálamann til að kanna hvort Íslendingar væru í aðstöðu til að 

liðka fyrir samskiptunum þá jafnvel með því að koma með Norðmönnum á fundi í 

Kína.
63

 Að telja að Ísland sé í aðstöðu til að hafa áhrif á samskipti Kína og 

Norðmanna samrýmist seint smáríkjakenningum þar sem gengið er út frá því að 

smáríki láti sig lítið varða málefni á alþjóðavettvangi og öll helstu 

utanríkissamskipti séu við nágrannaríkin. Í raun er erfitt að skýra þessa hugmynd 

út frá kenningum í alþjóðasamskiptum nema þá helst með tilliti til raunhyggju og 

þá að Kínverjar hafi ríka hagsmuni af því að eiga góð samskipti við Ísland. Þannig 

sé smáríki í norðri ef til vill í aðstöðu til að hafa áhrif á samskipti mun stærri ríkja. 

Hins vegar verður að hafa í huga að þótt einhverjir Norðmenn hafi vonast til að 

svo væri þá þarf sú alls ekki að vera raunin. 
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3.2. Áhugi og umsvif Kínverja á norðurslóðum  

Alþýðulýðveldið Kína er fjölmennasta ríki veraldar, auk þess að vera annað 

stærsta hagkerfi heims. Þá er Kína bæði stærsti útflytjandi og orkuneytandi í 

heiminum.
64

 Landið hefur nánast óþrjótandi orkuþörf sem hefur leitt til þess að 

Kínverjar eru búnir að staðsetja sig nánast hvar sem er í heiminum, þar sem 

orkuauðlindir eru að finna. Þar af leiðandi ætti áhugi Kínverja á norðurskautinu 

ekki að koma á óvart, en þar fara saman hugsanlegar styttri siglingaleiðir að helstu 

mörkuðum Kínverja og náttúrurauðlindum sem gætu verið allt að 22% af 

óstaðfestum orkuauðlindum heimsins.
65

 Þessi áhugi kristallast í hugmyndafræði 

raunhyggju þar sem hagsmunir viðkomandi ríkis móta heimsýn og stefnu 

stjórnvalda.  

Þótt miklir hagsmunir séu í húfi fyrir Kínverja þá hefur enn sem komið er ekki 

verið mótuð skýr opinber áætlun í Peking varðandi málefni norðurslóða. Í 

heildarúttekt kínverskra stjórnvalda á utanríkismálum sínum fyrir árin 2009-2010 

(e. World affairs almanac 2009/2010) er fjallað um málefni norðurslóða á átta 

blaðsíðum af 1230 og aðeins tíundaðar staðreyndir um svæðið.
66

 Stefna 

stjórnvalda varðandi norðurskautið er því ennþá óljós. Samkvæmt Lindu Jakobson 

virðast kínversk yfirvöld ætla bíða með að taka ákvörðun um stefnumótun 

varðandi svæðið til að valda ekki spennu í samskiptum við önnur ríki á svæðinu.
67

 

Þessi greining kemur heim og saman við skoðanir fræðimannsins Chen Gang sem 

segir að stjórnvöld haldi sig enn til hlés á norðurskautinu og séu varkár í öllum 

sínum aðgerðum.
68

 Stefna kínverskra stjórnvalda er þannig undir áhrifum 

raunhyggjukenninga. Með því að halda sig til hlés er komið í veg fyrir að verstu 

spár raunsæissinna, eins og Scott Borgeirsson, sem hefur fjallað um norðurslóðir 

út frá hugmyndum um valdastjórnmál, gangi eftir. Með öðrum orðum geti of 
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mikill áhugi Kínverja á norðurslóðum leitt til tortryggni milli ríkja sem gætu 

magnast upp í átök á svæðinu.
69

 

Kínversk stjórnvöld hafa hingað til lagt megináherslu á rannsóknir á 

norðurslóðum með það sem yfirlýst markmið að skoða hvaða áhrif bráðnun 

norðurskautsíssins getur haft á Kína í loftslags- og umhverfismálum. 

Gulafljótsstöðin (e. Yellow River Station), fyrsta kínverska rannsóknarstöðin á 

norðurskautinu, var opnuð haustið 2003 á Svalbarða. Auk þess að stunda 

rannsóknir út frá Svalbarða ár hvert hafa verið farnir fjórir rannsóknarleiðangrar 

með kínverska ísbrjótnum Snjódreka (Xuelong) frá árinu 1997. Nú þegar hafa 

verið skipulagðir þrír leiðangrar um norðurskautið á árunum 2012 – 2015. Þeir 

verða farnir með Snjódreka og nýjum kínverskum ísbrjóti sem ekki er hafin smíði 

á en áætlað er að verði tilbúinn árið 2013 og að öllum líkindum mun hljóta nafnið 

Ísdreki (Binglong).
70

 Þó nokkuð hefur verið fjallað um gerð þessa nýja ísbrjóts á 

alþjóðavettvangi. Þótt hann sé umtalsvert minni en Snjódreki er áætluð smíði hans 

túlkuð sem enn eitt merki þess að Kínverjar séu að auka umsvif sín á 

norðurslóðum. Þegar Ísdreki verður kominn í notkun mun Kína hafa nútímalegri 

og stærri ísbrjóta en bæði Bandaríkin og Kanada.
71

 Samkvæmt heimildarmanni 

verður ísbrjóturinn smíðaður í Kína eftir finnsku módeli, en einnig er talið líklegt 

að Íslendingar komi eitthvað nálægt hönnun skipsins þar sem rætt hefur verið við 

fyrirtækið Marorku um að hanna vélbúnaðinn.
72

 

Eins og áður segir hafa kínversk yfirvöld verið afar varkár í yfirlýsingum sínum 

um fyrirætlanir sínar á norðurslóðum. Til að mynda er engin kínversk stofnun sem 

rannsakar sérstaklega stjórnmál og stefnumótun á norðurslóðum. Þessi mál eru þó 

greinilega til skoðunar. Árið 2007 komu kínversk stjórnvöld umfangsmiklu 

rannsóknarteymi á laggirnar sem starfaði í tvö ár og rannsakaði og greindi tíu 

málefni tengd norðurslóðum. Meðal þess sem var kannað var mat á innbyrðis 
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samskiptum ríkjanna á svæðinu, hernaðarlegar ógnir og landfræðilegt mikilvægi 

svæðisins. Niðurstöður rannsóknarinnar voru ekki gerðar opinberar.
73

 

Hins vegar er nokkur fjöldi fræðimanna sem lagt hefur áherslu á stefnumótun og 

landfræðipólitík norðurslóða og ekki hægt að segja að þeir séu allir jafn varkárir 

og kínversk yfirvöld í yfirlýsingum sínum. Samkvæmt Qu Tanzhou 

forstöðumanni kínversku norður- og suðurheimskautastofnunarinnar (e. CCA) er 

það ekki einungis loftslags- og umhverfismál á norðurslóðum sem skipta miklu 

máli fyrir Kína heldur einnig allt það magn af óþekktum orkuauðlindum heimsins 

sem talið er að sé að finna í Norður-Íshafi. Rannsóknir á norðurskautinu séu 

einungis upphafið að afskiptum Kínverja af svæðinu þar sem þessar auðlindir eru 

að dómi Tanzahou „hnattrænar auðlindir en ekki svæðisbundnar“.
74

 Skoðanir Guo 

Peiqing hjá Sjávarháskóla Kína (e. Ocean University of China) eru svipaðar, en að 

hans mati hefur allt sem gerist á norðurskautinu með réttindi og hagsmuni Kína að 

gera. Telur Peiqing varhugavert fyrir kínversk yfirvöld að taka of hlutlausa 

afstöðu til málefna norðurskautsins.
75

 Eins er Li Zhenfu hjá Dalian Maritime 

University mjög gagnrýnin á varfærna stefnu stjórnvalda. Eins og hún orðaði það 

mun „hver sá sem stjórnar siglingaleiðunum um norðurskautið, stjórnar 

efnahagskerfi heimsins og nýrri alþjóðlegri áhrifaleið“.
76

 

Alla jafna er talin vera stíf ritskoðun á viðhorfum sem ekki eru yfirvöldum 

þóknanaleg í Kína. Það hefur vakið spurningar um hvers vegna kínversk yfirvöld 

hleypi jafn róttækum viðhorfum upp á yfirborðið. Því hefur haldið fram að 

tangarhald yfirvalda á stjórnsýslunni og hinu akademíska umhverfi sé alls ekki 

jafn mikið og margir halda.
77

 Önnur skýring er sú að fræðimönnum og 

undirstofnunum ríkisins leyfist að tjá sig umfram ríkjandi stefna þegar orðræðan 

er innan ákveðinna marka og með tilvísunum í föðurlandsást og metnað fyrir hönd 

Kína.
78

 Hvað sem þessum mismunandi sjónarmiðum líður er slík orðræða mjög í 
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anda raunhyggju þar sem fræðimennirnir hamra á því að tryggja hagsmuni Kína 

umfram allt annað. 

Miðað við landfræðilega legu er Kína augljóslega ekki norðurskautsríki. Hins 

vegar virðast viðhorf ýmissa kínverskra fræðimanna og fjölmiðla vera á þá leið að 

landið eigi rétt á að hafa afskipti af málefnum norðurskautsins.
79

 Helst deila menn 

um hversu mikill þessi réttur sé. Li Zhenfu telur nauðsynlegt fyrir Kínverja að 

gera margþætta áætlun varðandi siglingaleiðirnar um norðurskautið, þar sem 

landið yrði ráðandi aðili.
80

 Aðrir kínverskir fræðimenn eins og Mei Hong og 

Wang Zengzhen eru ekki jafn sannfærðir um getu Kínverja til að gera sig gildandi 

á svæðinu og telja líkurnar á að hægt sé að alþjóðavæða norðurskautssvæðið (e. 

internationalize Arctic waters) hverfandi. Engu að síður telja þeir mikilvægt fyrir 

yfirvöld að vera virkir þátttakendur í stefnumótun um málefni norðurslóða og 

líklegt er að kínversk yfirvöld deili þessum skoðunum.
81

 Víst er að þau vilja 

stemma stigu við að stórveldin á norðurslóðum nái ráðandi stöðu á svæðinu hvað 

varðar auðlindir og siglingaleiðir á kostnað utanaðkomandi ríkja.
82

 Kínversk 

yfirvöld hafa sóst eftir að auka bein samskipti sín við ríkin í nágrenni 

norðurskautsins sem og fjölþjóðasamskipti innan alþjóðlegra stofnana eins og 

Norðurskautsráðsins. Ýmis tækifæri eru í stöðunni varðandi opnun 

siglingaleiðarinnar og ónýttar auðlindir á norðurslóðum, en engu að síður eru 

margar hindranir sem Kínverjar þurfa að yfirstíga ef þeir ætla ná fótfestu á 

svæðinu. 

 

3.2.1. Opnun siglingaleiða: Orðræða um efnahagstækifæri  

Leitin að nýjum flutningaleiðum milli Evrópu og Kína yfir norðurskautið má rekja 

allt aftur til 15. aldar þegar ævintýramenn fóru í leiðangra bæði meðfram strönd 

Rússlands, svonefnda norðausturleið, og norðvesturleiðina sem liggur að mestu 

meðfram strönd Kanada. Þótt draumurinn um að sigla yfir norðurskautið sé 

aldagamall er það aðeins nýlega sem þessar siglingaleiðir urðu hugsanlegur kostur 
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fyrir almennar siglingar.
83

 Á undanförnum árum hefur norðurskautsísinn bráðnað 

mun hraðar en vísindamenn höfðu áður spáð fyrir um. Er nú svo komið að nýjustu 

spár gera ráð fyrir að siglingaleiðirnar tvær geti verið opnar yfir sumartímann á 

næstkomandi árum.
84

 Sérfræðingar eru hins vegar ekki á einu máli um hvað þetta 

muni þýða fyrir almennar siglingar um svæðið og hversu miklu máli þetta gæti 

skipt til dæmis fyrir viðskipti Kínverja við Vesturlönd. Ef hugað er að nálægð við 

markaði þá styttir norðausturleiðin meðfram strönd Rússlands siglingaleiðina milli 

Sjanghæ og Hamborgar um 6,400 km, miðað við þegar siglt er gegnum 

Malakkasund og Súezskurðinn.
85

 Norðausturleiðin er að sama skapi ekki umsetin 

sjóræningjum eins og Adenflói hefur verið undanfarið.  

En þótt engir sjóræningjar séu á svæðinu er ekki öruggt að það yrði ódýrara að 

sigla um norðurskautið, þegar mat tryggingarfélaga er haft í huga, vegna þess að 

hættan vegna ísjaka eykst samfara minnkandi íshellu skautsins og veður geta oft 

verið válynd. Eins er ljóst að þrátt fyrir að norðausturleiðin sé 40% styttri er ekki 

gefið að það sparist sem því nemur við að sigla þá leið. Taka þarf til greina að 

ferðirnar myndu helst henta sérútbúnum skipum byggðum fyrir siglingar í ís sem 

kosta mun meira en hefðbundin skip. Aukið eldsneyti þarf til þegar siglt er í 

gegnum ís og siglt er mun hægar en í suðrænni höfum. Engu að síður eru ýmsir 

sannfærðir um að um talsverðan sparnað yrði að ræða og fljótlegri siglingar.
86

 

Kínverjar hafa sýnt siglingaleiðunum yfir norðurslóðir mikinn áhuga því styttri 

leið að helstu mörkuðum er mikið hagsmunamál fyrir ríki á borð við Kína sem 

leggur mikla áherslu á útflutning. Út frá raunhyggjukenningum er áhugi Kínverja 

eðlilegur þar sem það þjónar efnahagslegum hagsmunum ríkisins að stuðla að 

rannsóknum og auknum samskiptum á svæðinu. 
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Aðrir hafa meiri efasemdir um opnun nýrra skipaleiða og benda á að enn sé alls 

óvíst með ísbráðnunina. Þótt ísinn hafi bráðnað á miklum hraða á undanförnum 

árum getur hægt á þeirri þróun. Það geta því komið hæðir og lægðir, þrátt fyrir að 

allt stefni í að ísinn hverfi yfir sumartímann í framtíðinni. Miðað við þær 

siglingaaðstæður sem búist er við að verði næstu árin, ef ekki áratugi, myndi það 

ekki henta að flytja vörur um norðurslóðir sem þyrftu að skila sér á markaði á 

tiltölulega skömmum tíma. Það að siglingaleiðin sé einungis hugsanlega opin 

örfáa mánuði á ári hlýtur einnig að draga úr hagkvæmni þess fyrir 

siglingafyrirtæki að fara út í kostnaðarsamar aðgerðir við að útbúa sérhæfð skip 

sem eru fær um að sigla um svæðið.
87

 Þótt skipin séu sérútbúin til íssiglinga er 

engu að síður mikil hætta af ísjökum sem brotnað hafa frá íshellunni og líkur eru á 

að ísbrjótar þyrftu oft að vera í för með tilheyrandi kostnaði. Engu að síður hefur 

fjöldi verslunarskipa sem siglt hafa í gegnum norðaustursiglingaleiðina án 

aðstoðar frá ísbrjótum vaxið mjög. Frá því að vera aðeins tvö skip árið 2009 og 

fjögur árið 2010 í 34 skip árið 2011.
88

 Hvort þessi þróun er tilviljun eða ekki 

verður tíminn að leiða í ljós, en hlutfallsleg aukning milli ára er engu að síður 

mikil. Hins vegar má draga í efa trúverðugleika forsætisráðherra Rússlands 

Vladimir Putins þegar hann gekk svo langt að lýsa því yfir árið 2011 að þess yrði 

ekki langt að bíða að norðaustursiglingaleiðin yrði komin í beina samkeppni við 

Súez skurðinn.
89

 Líklega voru þessar yfirlýsingar meira sagðar til að hleypa kappi 

í þjóðerniskennd hins almenna Rússa frekar en raunhæf markmið næstu ára. 

Annar þáttur sem getur aukið kostnaðinn enn frekar eru þær kvaðir sem Kanada 

og Rússland setja á siglingar um svæðin. Norðvesturleiðin liggur samkvæmt 

skilgreiningu Kanadamanna nær alfarið innan landhelgi Kanada og ætti því 

umferð þar um að fylgja þeim reglum sem þeir setja um siglingar um svæðið. 

Aftur á móti eru ekki allir sammála þessari skilgreiningu og lagalegar deilur 

norðurskautsríkjanna um stöðu norðvesturleiðarinnar eru enn óleystar. 

Bandaríkjamenn telja að norðvesturleiðin sé á alþjóðlegu hafsvæði og 
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Kanadamenn séu því ekki í aðstöðu til að setja reglur um siglingar á svæðinu.
90

 

Norðausturleiðin liggur aðeins að litlum hluta innan landhelgi Rússlands, en er 

engu að síður nánast öll innan efnahagslögsögu landsins. Með því að vísa til 234. 

greinar Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna telja Rússar sig hafa formlega 

lögsögu yfir svæðinu. Þeir sem sigla þar um þurfi því að lúta reglum Rússlands er 

meðal annars varða eftirlit með siglingum og skyldubundna fylgd ísbrjóta.
91

 234. 

greinin gefur strandríkjum rétt innan efnahagslögsögu sinnar sem er ísilögð 

mestan hluta ársins að koma á lögum og reglum ef þau eru ekki eru sett til að 

mismuna aðilum. Tilgangurinn er að draga úr eða koma í veg fyrir umhverfisslys 

á svæðum sem eru erfið yfirferðar vegna válynds veðurs og íss. Flest ríki hafa 

viðurkennt upp að vissu marki rétt Rússa til að fara með stjórnina yfir þessu 

svæði. Málið er þó umdeilt. Bandaríkjamenn halda því til dæmis fram að svæðið 

milli rússneskra eyjaklasa og meginlandsins sé á alþjóðlegu hafsvæði og skipum 

því frjálst að sigla þar um.
92

 

Að skylda skip til að sigla í fylgd ísbrjóta eins og Rússar hafa gert getur valdið 

óánægju og óþarfa spennu í samskiptum milli ríkja. Út frá raunhyggjukenningum 

má vísa til þess að Rússar séu hugsa um sína eigin hagsmuni. Þeir vilji styrkja 

stöðu sína umfram önnur ríki á svæðinu og fá um leið tekjur af siglingunum í stað 

þess að vinna til dæmis innan Norðurskautsráðsins samkvæmt hugmyndafræði 

frjálslyndrar stofnanahyggju og reyna komast að sameignlegri ákvörðun um 

eftirlit með siglingum á svæðinu. Á móti má benda á að það sé ef til vill ekki 

aðeins neikvætt að Rússar hafi umsjón með siglingunum á þennan hátt, því að 

með ströngu eftirliti og siglingum í fylgd ísbrjóta eru meiri líkur á að hægt sé að 

koma í veg fyrir slys sem annars gætu haft mjög alvarlegar afleiðingar í för með 

sér, ekki aðeins fyrir áhafnir skipa heldur einnig fyrir allt lífríki á norðurskautinu 

svo ekki sé minnst á fiskistofna í Norður-Atlantshafi. Á þann hátt má segja að 

þrátt fyrir að stuðla að sínum hagsmunum í anda raunsæisstefnu séu Rússar 

jafnframt að auka öryggi allra á svæðinu. 
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3.2.2. Auðlindakapphlaup í uppsiglingu? 

Sérfræðingar eru almennt sammála um að töluvert magn náttúruauðlinda sé að 

finna á norðurskautinu. Spár um ónumdar (e. undiscovered) olíu- og gasauðlindir 

á svæðinu eru hins vegar mjög ólíkar. US Geological Survey mat það sem svo 

árið 2008 að á norðurskautinu gæti verið allt að 13% allra olíu og allt að 30% af 

öllu gasi í heiminum.
93

 Hér verður ekkert fjallað um þær hættur sem munu steðja 

að umhverfinu og náttúrulífinu með stórfelldri orkuvinnslu á svæðinu. Í stað þess 

verður sjónum beint að hugsanlegum auðlindum, getunni til að ná í þær og 

spurningunni um hverjir verði í aðstöðu til þess. 

Franski olíurisinn Total birti vorið 2011 greiningu á stöðu mála í orkugeiranum í 

heiminum. Í kynningu á skýrslunni var tekið skýrt fram að vandamálið væri ekki 

að of lítið væri til af auðlindum í heiminum heldur væri tími svokallaðrar ódýrrar 

olíu liðinn (e. time of cheap oil is finished). Nóg væri til af orkuauðlindum, en til 

að ná í þær þyrfti hins vegar til mikla tækni og gífurlegar fjárfestingar. Auk þess 

væru ekki allar auðlindirnar aðgengilegar fyrir alþjóðleg olíufyrirtæki.
94

 Þessar 

niðurstöður eru mjög lýsandi fyrir stöðu mála á norðurskautinu. Þótt vitað sé að 

auðlindirnar séu til staðar hefur enn ekki borgað sig að fara út í kostnaðarsamar 

aðgerðir til að ná í þær og erfitt hefur reynst fyrir olíufyrirtæki að fá leyfi til að 

stunda vinnslu á svæðinu. Einnig hefur vantað upp á að tæknin sé til staðar til að 

sækja auðlindirnar. Með hækkandi orkuverði og endalokum ódýrrar olíu munu 

orkufyrirtæki og ríki sjá sér hag í því að þróa tæknina sem vantar og líklega 

verður meiri vilji til þess að leggja í kostnaðarsamar og áhættumeiri aðgerðir en 

áður. Miðað við spá Total yrði hagkvæmt að vinna óaðgengilegar auðlindir á 

norðurskautinu ef olíuverðið héldist á bilinu 75 til 100 dollarar fatið. Undanfarið 

hefur fatið af olíu selst á mörkuðum á um það bil 100 dollara.
95

 Hins vegar kostar 

framleiðsla á olíu sem Samtök olíuframleiðenda, OPEC, vinna og fellur undir þá 

skilgreiningu að vera ennþá ódýr og aðgengileg um 20 til 30 dollara fatið. 

Framtíðarspár um verð á olíu og gasi eru aðeins á einn veg, stígandi upp á við.
96
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Vissulega geta komið til ýmsar sveiflur á mörkuðum sem geta ýkt verðbreytingar 

til dæmis sökum efnahags lægða eða styrjaldarátaka. Þrátt fyrir það gera langtíma 

áætlanir ráð fyrir því að verð muni haldast áfram hátt og fara hækkandi með 

árunum. 

Kínverjar hafa ekki farið varhluta af þróun orkuverðs í heiminum, ekki frekar en 

önnur ríki. Þeir eiga hins vegar nokkuð langt í land með að þróa þá 

djúpsjávarbortækni sem þarf til að geta unnið orkuauðlindir á norðurskautinu. 

Kínverjar myndu því þurfa að vinna með erlendum fyrirtækjum eða í fjölþjóðlegri 

samvinnu. Jakobson tekur dæmi um hugsanlegt samstarf milli Kínverja og Rússa 

þar sem mikið af auðlindum er innan rússneskrar lögsögu. Rússa skortir hins 

vegar bæði fjármagn og tæknikunnáttu. Því gæti orðið til samvinna milli ríkjanna 

með kínversku fjármagni og vestrænni eða brasilískri tæknikunnáttu.
97

 

Norðurskautsríkin, og þá sérstaklega svonefnd strandríki fimm, hafa unnið 

gagngert að því að tryggja hagsmuni sína varðandi auðlindir á svæðinu. Ríkin 

fimm sem um ræðir eru Kanada, Danmörk (Grænland), Rússland, Noregur og 

Bandaríkin. Þessi ríki eiga landsvæði sem liggja að Norður-Íshafi. Hin þrjú ríkin 

innan ráðsins, þar með talið Ísland, eiga ekki land sem liggur að Norður-Íshafinu 

þótt íslensk stjórnvöld hafi verið nokkuð virk í því að endurskilgreina 

landfræðilega legu sína varðandi þessi mál til að teljast eitt af strandríkjum 

norðurslóða.
98

 Árið 2008 hittust utanríkisráðherrar strandríkjanna fimm og eftir 

þann fund var gefin út svonefnd Ilulissat-yfirlýsing.
99

 Þar undirstrikuðu ríkin að 

ekki mundi reynast nein þörf á því að þróa nýtt lagalegt kerfi eða stofnun til að 

stjórna norðurhöfum og að verndun svæðisins væri í grunninn á ábyrgð 

strandríkjanna fimm. Fundarhöld strandríkjanna sýna skýrt hvernig 

hugmyndafræði raunhyggju á við. Þau stofna til samráðsvettvangs með það að 

leiðarljósi að sýna fram á pólitískt forræði sitt yfir svæðinu og útiloka aðra frá 

þeim vettvangi. Þannig vinna þau saman sem hafa hag af því en taka ekki tillit til 

þess samstarfsvettvangs sem fyrir er á svæðinu. Það að strandríkin fimm skyldu 
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hittast sérstaklega styggði aðrar aðildarþjóðir Norðurskautsráðsins, enda töldu þær 

að með því væri verið að grafa undan vægi ráðsins í heild sinni sem og aðstöðu 

þeirra sjálfra til að hafa áhrif á gang mála. Íslensk stjórnvöld gengu harðast fram í 

því að mótmæla þessum fundi sem og öðrum samskiptum þar sem fullgild 

aðkoma hinna þriggja aðildarríkjanna, Íslands, Svíþjóðar og Finnlands, auk 

frumbyggjanna hefur verið útilokuð.
100

  

Vissulega má segja að strandríkin hafi með niðurstöðum sínum lagt áherslu á að 

útiloka aðrar þjóðir frá þeim möguleika að gera tilkall til náttúrurauðlinda á 

norðurskautinu. Samkvæmt Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna (e. UNCLOS) 

hafa strandríkin óvéfengjanlegan rétt yfir þeirra landhelgi og efnahagslögsögu (e. 

EEZ), sem nær 200 sjómílur út frá strandlengju hvers ríkis. Samkvæmt þessum 

ákvæðum er staða strandríkjanna sterk þar sem talið er að meginþorri þeirra 

náttúruauðlinda sem finna megi á svæðinu sé innan efnahagslögsögu ríkjanna.
101

 

Þrátt fyrir það eiga þau enn eftir að skera úr um ýmis deilumál sín á milli þar sem 

kröfur þeirra á lögsögu yfir svæðum skarast. Einnig flækir það málið að 

Bandaríkjamenn hafa enn ekki staðfest Hafréttarsáttmálann, þótt þeir virði hann í 

verki. Noregur, Kanada, Danmörk og Rússar hafa hins vegar ekki látið staðar 

numið við 200 sjómílurnar heldur krafist þess að landgrunnsréttindi þeirra séu virt 

samkvæmt 76. grein Hafréttarsáttmálans.
102

 Að meta landgrunnsréttindi út frá 

hafsbotninum utan 200 sjómílna er ákaflega flókið og ekki viðurkennd aðferð 

meðal margra þjóða þar sem sannanir á landgrunnsréttindum eru komnar undir 

jarðfræðilegum rannsóknum neðansjávar á framlengingu á landgrunni ríkja. Í 

ágúst 2009 sendi Hafréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna tilmæli til Norðmanna þar 

sem nefndin samþykkti að mestu kröfur Norðmanna.
103

 Ef svo fer að kröfur 

strandríkjanna nái í gegn mun um 88% af öllu norðurskautinu heyra undir lögsögu 

þeirra.
104

 Eftir sem áður yrði Norður-Íshafið skilgreint sem úthaf (e. high seas) og 
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réttindi ríkjanna ná einungis til þeirra auðlinda sem er að finna á hafsbotninum. 

Jafnframt væri skipum og flugvélum frjálst að athafna sig þar.
105

 Þótt flest ríki 

virði Hafréttarsáttamála Sameinuðu þjóðanna eru skiptar skoðanir varðandi 

almenn réttindi strandríkjanna. Ríki utan Norðurskautsráðsins hafa til dæmis sum 

hver krafist þess á vettvangi alþjóðastofnana að norðurskautið sé sameiginleg 

arfleifð heimsins (e. common heritage of mankind). Til að mynda samþykktu 108 

ríki árið 1970 að djúpsævi heimsins ætti að varðveita í friðsamlegum tilgangi og 

væri sameiginleg arfleifð mannkyns.
106

 Á þeim forsendum gætu strandríkin ekki 

útilokað utanaðkomandi ríki frá auðlindum á svæðinu eða siglingaleiðum.  

Eins og áður hefur komið fram eru ýmsir kínverskir fræðimenn samþykkir þeirri 

skilgreiningu að norðurskautið sé sameiginleg arfleifð heimsins. Þeir telja meðal 

annars að stjórnvöld í Kína eigi að nota tækifærið sem nú gefst og viðurkenna 

stjórnmála-, efnahags- og hernaðargildi norðurskautsins og endurmeta rétt Kína til 

svæðisins og að aðlaga stefnu sína.
107

 Vandamálið er að það gæti reynst 

kínverskum stjórnvöldum afar erfitt að taka upp þá stefnu að krefjast slíkra 

réttinda þar sem gullna reglan í Peking er að virða sjálfræði og fullveldi annarra 

ríkja í innanlandsmálum.
108

 Að auki standa kínversk yfirvöld í deilum við 

nágrannaríki sín um efnahagslögsögu og landgrunnsréttindi. Því hafa yfirvöld 

verið afar varfærin í yfirlýsingum sínum. Hu Zhengyue, aðstoðarutanríkisráðherra 

Kína, sagði í ræðu sem hann hélt árið 2009 á ráðstefnu á Svalbarða að yfirvöld 

hygðust virða réttindi strandríkjanna á efnahagslögsögu þeirra og kröfur um 

landgrunnsréttindi. Í sömu ræðu ítrekaði þó Zhengyue að strandríkin skyldu varast 

að útiloka aðra frá auðlindum norðurslóða, enda þyrfti að taka til greina tengslin 

milli landgrunnsréttinda og þess sjávarbotns sem teldist til alþjóðlegs svæðis. 

Þannig ættu strandríkin ekki eingöngu að huga að réttindum sínum heldur einnig 

taka tillit til sameiginlegra réttinda alþjóðasamfélagsins.
109

 Því er ekki óhugsandi 

að stjórnvöld í Kína reyni leynt og ljóst að koma því þannig fyrir að norðurskautið 
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verði túlkað sem sameiginleg arfleifð heimsins. Hvort það tekst er aftur á móti 

óljóst og mun líklega aðallega fara eftir því hversu virk norðurskautsríkin verða 

við að gæta sinna hagsmuna og að viðhalda þeim lagatúlkunum um svæðið sem 

nú er unnið eftir. Til að koma í veg fyrir að norðurslóðir verði skilgreindar í anda 

frjálslyndisstefnu sem „sameiginleg arfleifð heimsins“ kann það að vera betri 

kostur fyrir strandríkin að einbeita sér að því að styrkja þann stofnanavettvang 

sem fyrir er á svæðinu og þá helst Norðurskautsráðið. Ástæðan er sú að viðleitni 

strandríkjanna til að koma í veg fyrir að utanaðkomandi ríki hafi áhrif á þróun 

mála á norðurslóðum kann að snúast upp í andhverfu sína. Ef áhrifamiklum 

ríkjum er alfarið haldið utan við ákvarðanatökuna þá er alltaf hætta á því að þau 

muni taka sig saman og taka ákvarðanir um norðurslóðir á sínum vettvangi. Það 

gerðist með málefni suðurskautsins, en deilur um það voru leystar innan 

Sameinuðu þjóðanna og svæðið friðlýst. Aðildarríki Norðurskautsráðsins vilja alls 

ekki þá lausn fyrir norðurslóðir.
110

 Þess vegna má færa rök fyrir því að strandríkin 

séu í betri aðstöðu til að standa vörð um hagsmuni sína innan ramma frjálslyndrar 

stofnanahyggju, þar sem utanaðkomandi aðilar geta tekið þátt en verða þó að 

fylgja reglum ráðsins. 

 

3.3. Kína og strandríkin: Tvíhliðasamskipti 

Samskipti Kínverja við norðurskautsríkin hafa aukist jafnt og þétt á undanförnum 

árum, bæði á hinu efnahagslega og póltíska sviði. Það eru ekki aðeins Kínverjar 

sem hafa beitt sér fyrir slíku tvíhliða samstarfi. Það hefur verið gagnkvæmur vilji 

til þess meðal þeirra ríkja sem í hlut eiga. Þar spilar inn í hugmyndafræði 

raunhyggju þar sem báðir aðilar telja sig hafa hag af samstarfinu. Kínverjar vilja 

auka þekkingu sína og vægi á norðurslóðum. Efnahagslegir hvatar vega þyngst frá 

sjónarhóli norðurskautsríkjanna, en aðrir þættir eins og vísindasamstarf og 

menngun skipta einnig máli.  

Stofnað hefur til dæmis verið til á vísindalegrar samvinnu og komið á pólitískum 

samráðsvettvangi við Bandaríkin og Kanada varðandi málefni norðurslóða. Í 

febrúar 2012 skrifuðu forsætisráðherra Kanada og forseti Kína undir fjölþætta 

tvíhliðasaminga um viðskipti, tækni, menntun, orku og landbúnað. Við það 
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tækifæri lýsti forseti Kína því yfir að vilji væri til að auka samstarfið við Kanada 

enn frekar til að mynda á sviði dóms- og lagakerfis, fjármála og 

heimskautarannsókna.
111

 Frá árinu 2009 hafa kínversk og bandarísk yfirvöld hist 

árlega til að styrkja efnahagslega samvinnu og stefnumótun milli ríkjanna tveggja 

(e. US-China strategic and economic dialogue). Varðandi málefni norðurslóða ber 

hæst samstarf kínverskra vísindamanna við bandarísku veðurfarsstofnunina 

NOAA (e. National oceanic and atmospheric administration) fyrir rannsóknir á 

gróðurhúsaáhrifum, fiskistofnum og sjávareftirliti.
112

 

Árið 2010 tóku Kínverjar einnig upp vísindalega samvinnu við Rússa á sviði 

norðurslóða, en enn sem komið er hefur því ekki fylgt pólitískt samstarf. Á sama 

tíma var komið á mjög nánu samstarfi milli Kínverja og Norðmanna á sviði 

rannsókna og stjórnmála.
113

 Í ágúst 2010 lýsti utanríkisráðherra Norðmanna Jonas 

Gahr Støre því yfir að þar sem Kínverjar væru orðnir áberandi í rannsóknum á 

svæðinu hittust embættismenn ríkjanna reglulega til að ræða málefni svæðisins. 

Áhugi Norðmanna á samstarfi við Kínverja kemur ekki á óvart þar sem Kínverjar 

eru í hópi þeirra fimm ríkja sem standa fremst í rannsóknum á svæðinu og auk 

þess hafa norðurslóðir verið allt frá 2005 skilgreindar sem hernaðarlega 

mikilvægasta svæðið í utanríkisstefnu Norðmanna.
114

 Eins og áður hefur komið 

fram eru samskipti Noregs og Kína þó í algjöru lágmarki um þessar mundir.  

Nýverið lýstu Danir yfir auknum áhuga á aðkomu Kínverja að málefnum 

norðurslóða. Sendiherra Dana í Peking tilkynnti í október 2011 að Kínverjar ættu 

bæði náttúrulegra og vísindalegra hagsmuna að gæta á norðurslóðum.
115

 Að sama 

skapi hafa grænlensk yfirvöld lýst yfir miklum vilja til að vinna með Kínverjum 

með það að markmiði að auka fjárfestingu og þróun í landinu. Í viðtali við 
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kínverskt dagblað lýsti Kuupik Kleist, forsætisráðherra Grænlands, því yfir að 

samvinna við Kínverja væri litin mjög jákvæðum augum af grænlenskum 

stjórnvöldum.
116

 Líklegt er að landið verði mun vinsælli áfangastaður ferðamanna 

en það er nú. Kínverjar virðast vera meðvitaðir um þessa þróun og hafa 

heimsóknir frá Kína til Grænlands aukist umtalsvert á liðnum árum.  

Hvort Grænlendingar muni vera leiðandi í samvinnu við Kínverja eða hvort Danir 

muni hafa þar hönd í bagga á eftir að koma í ljós. Síðan Grænlendingar fengu 

sjálfstjórn (d. selvstyre) árið 2009 hafa þeir haft möguleikann á því að kjósa um 

fullt sjálfstæði landsins.
117

 Ef svo færi þá myndi Danmörk ekki hafa neinna beinna 

hagsmuna að gæta á norðurslóðum og Grænland taka alfarið við utanríkismálum 

sínum. Enn sem komið er eru engin skýr teikn á lofti þess efnis að Grænlendingar 

hyggist verða sjálfstæðir á næstu árum. Þjóðin er fámenn, aðeins um 57 þúsund, 

og samfélagsstofnanir enn veikar. Kenningar eru uppi um að finnist mikil olía 

undan ströndum Grænlands myndu Grænlendingar verða fljótir til að kjósa 

sjálfstæði. Aðrir eins og Nikolaj Petersen færa rök fyrir því að fremur myndi 

samstarf Grænlendinga og Dana styrkjast ef svæðið yrði mikilvægt í 

efnahagslegum og pólitískum skilningi því til þess að tryggja hagsmuni 

Grænlendinga þurfi ekki aðeins pólitíska getu heldur einnig mannauð og stofnanir 

sem þá skorti. Petersen telur því líklegt að staða Dana á norðurslóðum muni frekar 

styrkjast í framtíðinni þrátt fyrir nýtt stjórnarfyrirkomulag ríkjanna.
118

 Líklega er 

skynsamlegt fyrir Grænlendinga að reyna halda eins miklu sjálfstæði og þeir geta 

en á sama tíma að hafa skjól af Dönum. Sjálfstjórnin felur í sér að Dönum ber að 

hafa samráð við Grænlendinga um öll alþjóðamál sem varða hagsmuni 

Grænlands, einnig öryggis- og varnarmál.
119

 Þannig má segja að Grænlendingar 

séu komnir með sæti við aðalsamningaborðið, þótt þeir hafi ekki getu til að 

fjármagna það eða nægilegan mannauð. Forsætisráðherra Grænlands fór til dæmis 
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í opinbera heimsókn til Noregs árið 2011 þar sem gengið var frá ýmsum 

samningum varðandi umhverfis- og olíumál.
120

 Svo virðist sem Grænlendingar 

halli sér í meira mæli að Noregi en áður og að sama skapi að Norðmenn taki 

grænlensk yfirvöld alvarlega. Nefna má að í febrúar 2012 talaði utanríkisráðherra 

Norðmanna Jonas Gahr Støre um strandríkin sex. Hann átti ekki við Ísland sem 

eitt af þeim strandríkjum eins og íslensk yfirvöld hafa barist fyrir, heldur tilgreindi 

hann bæði Danmörku og Grænland.
121

 

Grænland mun án efa verða mikilvægt í þróun mála á norðurslóðum, þar sem talið 

er að þar muni finnast mikið magn af olíu og gasi, auk ýmissa annarra náttúru 

auðlinda eins og málma og vatn og einnig jarðnæði.
122

 Danir munu vilja viðhalda 

konungssambandinu þar sem það er þeim í hag. Þar af leiðandi munu 

Grænlendingar ef til vill geta aukið enn sjálfstjórn sína án þess að Danir setji sig 

upp á móti því. Afstaða Dana er vel skiljanleg ef aðeins er hugsað út frá 

landfræðipólitík. Að sama skapi er líklegt að Danir verði tilbúnir til að liðsinna 

Grænlendingum eftir fremsta megni til að viðhalda stöðu sinni almennt á 

norðurslóðum og í Norðurskautsráðinu fremur en að tapa landfræðilegri stöðu 

sinni á svæðinu.  
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4. Samskipti Kína og Íslands 

Í stað þess að segja að Ísland gegni tilteknu hlutverki í stefnu Kínverja á 

norðurslóðum er ef til vill nærri lagi að segja að Kínverjar hafi ákveðna 

utanríkisstefnu sem mótar áhuga þeirra á Íslandi. Norðurslóðir gegna þar 

vissulega mikilvægu hlutverki, en segja hins vegar ekki alla söguna. Til dæmis er 

áhugi Kínverja á norðurslóðum og Norðurskautsráðinu tiltölulega nýtilkominn, 

tengsl Íslands og Kína eiga sér mun lengri sögu. Hér verður farið yfir þróun 

samskiptanna og hvað sérstaklega hefur breyst á nýliðnum árum. Hugað verður að 

þeirri spurningu hvort norðurslóðir séu lykilbreytan, það er hvort tilraunir 

Kínverja til að auka samstarfið á sem flesta vegu við Íslendinga sé liður í stefnu 

þeirra að koma fætinum inn fyrir dyrnar á norðurslóðum eða hvort fleiri ástæður 

liggi þar að baki.  

4.1 Breytt stefna Kínverja gagnvart Íslandi 

Stjórnmálasamband Íslands og Alþýðulýðveldisins Kína hófst formlega í 

desember 1971. Kínverjar opnuðu sendiráð hérlendis ári síðar, en Íslendingar fólu 

sendiherra sínum í öðru landi að fara með málefni varðandi samskipti við Kína, 

enda voru þau takmörkuð í upphafi. Ísland opnaði loks sendiráð í Peking árið 

1995. Í samskiptum ríkjanna hefur mikið vatn runnið til sjávar á þessum rétt 

rúmlega 40 árum. Til að mynda hefur tvíhliðaverslun milli ríkjanna vaxið um tæp 

þúsund prósentustig og nú er svo komið að Kína er stærsta viðskiptaland við 

Ísland í Asíu. Í takt við aukin viðskipti hafa opinber samskipti ríkjanna aukist. 

Ákveðin kaflaskipti áttu sér stað á tíunda áratugnum þegar heimsóknir 

embættismanna og leiðtoga ríkjanna urðu mun tíðari en áður. Á stuttu tímabili 

heimsóttu bæði Jiang Zemin, forseti Kína, og Li Peng forsætisráðherra Kína 

Ísland heim. Frá tíunda áratugnum hafa fjölmargir íslenskir embættismenn og 

leiðtogar heimsótt Kína. Nefna má til dæmis þau Halldór Blöndal og Salome 

Þorkelsdóttir þegar þau gegndu embætti forseta Alþingis og Davíð Oddsson þegar 
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hann var forsætisráðherra Íslands.
123

 Vigdís Finnbogadóttir fór í umdeilda 

heimsókn árið 1995 þegar hún sótti kvennaráðstefnu í Peking. Ólafur Ragnar 

Grímsson hefur frá því hann fór í sína fyrstu opinberu heimsókn til Kína árið 2005 

farið þangað margoft bæði í boði þarlendra yfirvalda sem og athafnaforkólfa 

hérlendis fyrir efnahagshrunið 2008.
124

 

Í opinberum heimsóknum Ólafs Ragnars hefur verið tekið á móti honum með 

slíkri viðhöfn að eftir því hefur verið tekið í erlendum fjölmiðlum.
125

 Það hefur 

verið rakið beint til áhuga Kínverja á norðurslóðum. Forsetinn hefur sjálfur 

upplýst að í samtölum hans við kínverska leiðtoga hafi komið skýrt fram að 

Kínverjar vilji styrkja samstarfið milli ríkjanna með skírskotun til norðurslóða, 

ekki síst og áhrifa þess að siglingaleiðir yfir Norður-Íshafið opnist.
126

  

Íslensk stjórnvöld hafa lagt á það áherslu allt frá árinu 2008 að auka og styrkja 

tengsl sín við Kínverja með áherslu á nýjar siglingaleiðir.
127

 Íslenskir ráðamenn 

og embættismenn telja að siglingarnar séu ein af megin forsendunum fyrir því að 

Kínverjar sýna Íslandi jafn mikinn áhuga og raun ber vitni. Í viðtölum vísuðu 

margir þeirra til þess að þrátt fyrir að talið væri að þessar siglingaleiðir verði ekki 

nothæfar nema í takmarkaðan tíma á ári í jafnvel áratugi þá skipti það ekki 

höfuðmáli. Kínverjar hugsi mun lengra fram í tímann heldur en almennt gengur 

og gerist á Vesturlöndum. Vísaði einn viðmælandi til þess að í samræðum sínum 

við háttsettan kínverskan stjórnmálamann um siglingaleiðirnar þá hefði sá hinn 

sami bent honum á að Kínverjar teldu 50 til 70 ár ekki langan tíma.
128

 Hvort sem 

rétt reynist þá virðist það vera sannfæring margra, og þá ekki aðeins viðmælenda, 

að stefnumótun Kínverja einkennist af langtímastefnumótun.  

Á undanförnum árum hafa leiðtogar Kína og Íslands mótað áætlanir um hvernig 

auka megi enn frekar tvíhliða tengsl og styrkja í sessi þau samskipti sem fyrir eru. 
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Hefur forseti Íslands til að mynda tekið á móti fleiri sendinefndum frá Kína á 

undanförnum tíu árum heldur en frá öllum Evrópuríkjunum samanlagt.
129

 

Hugsanlega skekkir það myndina hversu fjölmennir Kínverjar eru og hversu 

vinsælt það er í Kína að ferðast erlendis sem og almennur áhugi Ólafs Ragnars á 

að styrkja tengsl ríkjanna. Engu að síður er áhugavert að sendinefndirnar skuli 

vera fleiri en sendinefndir frá Evrópu samanlagt. Í apríl 2012 kom Wen Jiabao 

forsætisráðherra Kína í opinbera heimsókn ásamt fjölmennu fylgdarliði og voru 

undirritaðir sex samningar meðal annars um aukið samstarf á norðurslóðum, ekki 

síst á vísindasviðinu.
130

  

Samskipti Kína og Íslands hafa tekið á sig ýmsar myndir. Íslendingar studdu til að 

mynda aðild Kína að Alþjóðaviðskiptastofnuninni og voru fyrsta þjóðin í Evrópu 

til að viðurkenna Kína sem markaðshagkerfi. Að sama skapi hefur stuðningur 

Kínverja við Ísland vegið þungt því auk stuðnings innan 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í kjölfar hrunsins haustið 2008 studdu Kínverjar 

Íslendinga við útfærslu landhelginnar og framboð Íslands til Öryggisráðs 

Sameinuðu þjóðanna.
131

 Þótt dæmin um stuðning Kínverja séu flest hver nýleg þá 

eru engu að síður áratugir síðan Íslendingar stóðu í deilum við Breta og fleiri útaf 

útfærslu landhelginnar. Það að Kínverjar hafi stutt við bakið á Íslendingum á þeim 

tíma gefur tilefni til að taka kenningar um nýtilkomin áhuga þeirra á Íslandi með 

fyrirvara. Hins vegar er greinilegt að hann hefur aukist til muna á undanförnum 

árum. Reyndar voru gagnkvæmar heimsóknir mun tíðari við lok síðustu aldar; 

síðan dró úr þeim en svo hefur þeim aftur fjölgað á undanförnum árum. Ef til vill 

má tengja síðari bylgju heimsókna við umsókn Kínverja um áheyrnaraðild að 

Norðurskautsráðinu.
132

 Í apríl 2012 lýsti vara-utanríkisráðherra Kína, Song Tao 

því yfir að Kína sæktist eftir samstarfi við Ísland á þeim grundvelli að „Kína vilji 
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stuðla að friði, stöðugleika og sjálfbærri þróun á norðurslóðum“.
133

 Tengslin milli 

áhuga Kínverja á Íslandi og á norðurslóðum eru því alltaf að verða greinilegri. 

 

4.2. Ísland, Kína og Norðurskautsráðið 

Eins og áður hefur komið fram er ýmislegt óljóst varðandi áhuga Kínverja á 

norðurslóðum og pólitíska stefnumótun þeirra þar. Fræðimenn eru almennt 

sammála um að kínversk stjórnvöld hafi tekið ákvörðun um að hafa hægt um sig á 

svæðinu til að valda ekki óróa hjá öðrum ríkjum. Kínverskar rannsóknir hafi því 

aðallega beinst að áhrifum af loftlagsbreytingum og mögulegum 

umhverfisáhrifum bráðnunar norðurskautsíssins fyrir Kína.
134

 Engu að síður hafa 

Kínverjar sóst ákaft eftir því að þróa ýmis sambönd við ríki norðurslóða og leitast 

við að fá að taka þátt í fjölþjóðasamtökum eins og Norðurskautsráðinu.
135

 Hvort 

sem miðað er við kenningar nýfrjálslyndrar stofnanahyggju eða raunhyggju þá er 

sú stefna skiljanleg þar sem pólitísk staða Kínverja á svæðinu er veik. Kína hefur 

engin landfræðileg réttindi eins og þau fimm ríki sem eiga land að Norður-

Íshafinu og á ekki aðild að Norðurskautsráðinu. Samkvæmt alþjóðalögum eru 

réttindi Kínverja á norðurskautinu því afar takmörkuð og helsta friðsamlega tækið 

fyrir Kínverja til að gera sig gildandi á svæðinu er að starfa samkvæmt 

hugmyndafræði frjálslyndrar stofnanahyggju með því að stuðla að þáttöku sinni í 

Norðurskautsráðinu. Engu að síður sýnir sá vilji að Kínverjar reyna að vinna að 

hagsmunum sínum, sem er lýsandi hegðun í anda raunhyggju.  

Þannig má útskýra nánari tengsl Kínverja og Íslendinga. Að sama skapi er það 

nauðsynlegt fyrir Kínverja að styrkja með almennum hætti samskipti sín við 

noðurskautsríkin ef Kína á að eiga einhvern möguleika á að fá fasta áheyrnaraðild 

að Norðurskautsráðinu. En stuðningur Íslendinga er mikilvægur. Það að Ísland tali 

fyrir því að ráðið sé styrkt á þá vegu að fleiri ríki komi þar að borði er mikils virði 

fyrir málstað Kínverja. Staða Íslands er hins vegar ef til vill ekki það sterk innan 
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ráðsins. Eins og áður hefur komið fram þá hefur Ísland, ásamt Finnlandi og 

Svíþjóð, verið útilokað frá strandríkjasamvinnu hinna fimm norðurskautsríkjanna.  

Það eru skiptar skoðanir á því innan íslenska stjórnkerfisins hvernig taka eigi á 

þeim vanda. Sumir telja heppilegra að Ísland einbeiti sér að sinni eigin baráttu 

innan ráðsins helst með því að styrkja átta ríkja samvinnuna eða í það minnsta 

stuðla að því að Ísland yrði skilgreint sem eitt af strandríkjunum og haft með í 

þeim hópi í stað þess að leggja áherslu á að ráðið stækkaði út á við með fleiri 

áheyrnarfulltrúum. Aðrir eru þeirrar skoðunar að með því að leggja áherslu á 

aukið vægi fleiri ríkja og að festa starfssemi Norðurskautsráðsins betur í sessi á 

alla vegu myndi staða Íslands innan ráðsins styrkjast. Með þeim rökum má ætla að 

gagnkvæmur ávinningur sé af því að Ísland styddi áheyrnaraðild Kínverja. Það 

sjónarmið hefur einnig verið sett fram að yrði umsóknarferlið sjálft skilgreint 

betur og formfest þá myndu líkurnar aukast á að allir aðilar Norðurskautsráðsins 

samþykktu fyrirliggjandi umsóknir um áheyrnaraðild. Eins og staðan væri nú færi 

staðfesting á áheyrnaraðild í grunninn eftir pólitískum vilja aðildarríkjanna og 

hvort þau teldu það einfaldlega þjóna hagsmunum sínum að hafa ríki eins og Kína 

við borðið.
136

 Því má segja að samstarf ríkjanna sé mjög í anda raunhyggjustefnu; 

þau vinna saman því það þjónar hagsmunum þeirra og halda öðrum fyrir utan 

meðan þau telja það vera sér í hag.  

Sumir íslenskir embættismenn telja að ráðið myndi ekki aðeins styrkjast með fleiri 

áheyrnaraðilum. Það myndi einnig letja strandríkin fimm í að hittast sérstaklega 

þar sem þau væru þá ekki eingöngu að sniðganga hin þrjú Norðurskautsráðsríkin 

og fulltrúa frumbyggja heldur einnig Kína, Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins og fleiri áhrifamikil ríki.
137

 Aftur á móti má benda á að 

hingað til hefur áheyrnaraðild Breta, Frakka og Þjóðverja og „ad-hoc“ 

áheyrnaraðild fyrrnefndra aðila ekki komið í veg fyrir að strandríkin fimm fundi 

saman. Það myndi þó hugsanlega breytast ef áheyrnaraðildin yrði formfest betur 

og hlutverk áheyrnaraðilanna skilgreint. Samkvæmt smáríkjakenningum er það 

rökrétt fyrir smáríki á borð við Ísland að róa að því öllum árum að styrkja ráðið. 

Hins vegar minnkar skýringargildi smáríkjakenninga þegar kemur að samskiptum 

Kínverja og Íslendinga varðandi Norðurskautsráðið. Þar sem þær gera ráð fyrir að 
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alla jafna leggi smáríki litla áherslu á tvíhliða samskipti og þá sérstaklega ekki við 

ríki sem ekki eru nánir bandamenn eða nágrannaríki. Samkvæmt sömu kenningu 

eiga smáríki almennt ekki að telja sig geta haft áhrif á alþjóðakerfið eða 

alþjóðastofnanir. Þetta sjónarmið virðist hins vegar ekki eiga við um íslensk 

yfirvöld eða viðhorf Kínverja gagnvart Íslandi og gefur því landinu meira vægi en 

smáríkjakenningar gefa tilefni til. 

 

4.3. Aukin umsvif Kínverja á Íslandi 

Kínverjar hafa, ásamt því að sækjast eftir hefðbundnum orkugjöfum, verið í 

markvissri leit að nýjum orkugjöfum til að fullnægja aukinni orkuþörf sinni. 

Íslensk þekking á jarðhitasviði hefur því verið eftirsótt á kínverskum 

orkumarkaði. Ætlunin er að stórauka græna orkunýtingu í Kína. Þegar hafa 

kínversk orkufyrirtæki hafið samstarf með Geysir Green Energy og árið 2010 var 

tveimur jarðvarmaverkefnum komið á laggirnar í samstarfi við Sinopec Star. 

Ætlunin var að stækka til muna þau svæði í Kína sem fengju hita frá slíkum 

virkjunum.
138

 Í tengslum við opinberra heimsókn Wen Jiabao til Íslands í apríl 

2012 var undirrituð samstarfsyfirlýsing milli Orku Energy Holding ehf og Sinopec 

Star um að samstarfið yrði aukið enn frekar og farið í sameiginlega 

jarðvarmavirkjanir innan og utan Kína á næstu árum. Enn fremur var undirritað 

samkomulag milli Íslands og Kína um að löndin störfuðu saman á sviði 

jarðhitamála í þróunarlöndunum.
139

 Því er líklegt að samstarf Kínverja við 

Íslendinga muni halda áfram að dafna á þessu sviði.  

Kínverjar hafa einnig sýnt áhuga á að fjárfesta í álverksmiðjum. Til dæmis komu 

tvær sendinefndir frá Kína til Íslands árið 2010 að skoða aðstæður á Bakka.
140

 

Árið 2011 eignaðist fyrirtækið BlueStar, með kaupum á norska stóriðjufyrirtækinu 

Elkem AS., járnblendiverksmiðjuna á Grundartanga. Allt frá því að kaupin lágu 

fyrir var ljóst að kínversk yfirvöld, sem stór eignaraðili að BlueStar vildu stækka 
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járnblendið.
141

 Í áðurnefndri heimsókn Jiabao til Íslands var undirrituð 

sameiginleg viljayfirlýsing íslenska ríkissins og fyrirtækisins BlueStar um 

byggingu kísilmálmvinnslu, allt að 65 þúsund tonn og framhaldsvinnslu á efni til 

framleiðslu sólarrafhlaða, allt að 12 þúsund tonn.
142

 Ef þessi viljayfirlýsing nær 

fram að ganga má gera ráð fyrir því að framkvæmdirnar nemi jafnvel einum 

milljarði dollara eða um 120 milljarða íslenskra króna og um leið skapi nokkur 

hundruð ný störf á Grundartanga.
143

 

Þetta eru vissulega dæmi sem ekki tengjast norðurslóðum beint rétt eins og mörg 

önnur dæmi sem hægt er að nefna um aukna samvinnu. Konfúsíusarstofnun 

Háskóla Íslands var stofnuð árið 2008 fyrir tilstuðlan kínverska 

menntamálaráðuneytisins. Stofnunin hefur það yfirlýsta markmið að stuðla að 

aukinni fræðslu á meðal Íslendinga um tungu, menningu og samfélag í Kína.
144

 

Það eru skiptar skoðanir á því hversu eðlilegt sé að erlent ríki fjármagni fræðilega 

kennslu, þar sem það gæti skaðað sjálfstæði stofnunarinnar.
145

 Hvað sem því líður 

má spyrja hvort aukin samvinna ríkjanna á flestum sviðum þjóni því markmiði 

Kínverja að auka áhrif sín á norðurslóðum. 

Í opinberri heimsókn flokksritara stjórnmálanefndar miðstjórnar kínverska 

kommúnistaflokksins, He Guoqiangs, til Íslands 2010 var gerður 

tvíhliðasamningur um að koma á laggirnar samstarfsfyrirtæki á sviði jarðhitaorku. 

Einnig var undirrituð ályktun um samstarfsverkefni tengd íslenskri 

vatnsaflsvirkjun. Líklega er þó mikilvægasti og umtalaðasti samningurinn sem var 

undirritaður af þessu tilefni 66 milljarða íslenskra króna 

gjaldeyrisskiptasamningur.
146

 Það er sérstaklega eftirtektarvert að Kínverjar höfðu 

áður aðeins gert viðlíka samning við sjö önnur ríki. Að sama skapi voru bæði 

forseti Kína Ju Jintao og forsætisráðherra Kína Wen Jiabao í beinum samskiptum 
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við forsætisráðherra Íslands Jóhönnu Sigurðardóttur til að tryggja 

samningsgerðina. Sendiherra Kínverja, Su Ge, staðfestir að það sé afar óvenjulegt 

að jafn háttsettir menn komi nálægt slíku. Hann vildi hins vegar ekki tengja það 

við meintan áhuga Kínverja á norðurslóðum. Samningurinn hafi aðeins verið 

gerður til að styðja við vinaþjóð.
147

 Su Ge telur að samningurinn hafi gagnast 

Kínverjum að sama skapi þar sem báðar myntirnar eigi það sameignlegt að vera 

ekki viðurkenndar á alþjóðamörkuðum.
148

 

Út frá kenningum raunhyggju má reikna með að eitthvað meira hafi komið hér til 

en eingöngu vinarþel Kínverja, sérstaklega þegar horft er til þess að háttsettustu 

menn Kína komu að tilurð samningsins. Að baki því að auka vægið í samskiptum 

við Íslendinga getur legið sú ástæða að Kínverjar vilji verða sýnilegri á 

norðurslóðum. Auk þess er ekki ósennilegt að samningurinn tengist 

viðskiptatækifærum og hugsanlegum samningum við Evrópuríki. Ísland er það 

lítið og á kínverskan mælikvarða eru þetta ekki stórkostlegar upphæðir. Þannig má 

spyrja sig hvort gjaldeyrisskiptasamningur við Ísland sé ekki nokkurs konar 

fortilraun áður en gengið er í samningaviðræður við stærri ríki. 

 

4.3.1. Sendiráðið mikla í norðri  

Árið 2007 kom beiðni frá kínverskum yfirvöldum um að fá nýja byggingarlóð í 

miðborginni undir húsnæði sendiráðsins. Kínverjar töldu þáverandi sendiráð orðið 

of lítið og vildu fá leyfi fyrir fjögur til fimm þúsund fermetra lóð. 

Reykjavíkurborg varð ekki við lóðarbeiðninni þótt utanríkisráðuneytið talaði máli 

Kínverja og að lokum fjárfestu Kínverjar í nýju húsnæði í desember 2009.
149

 

Jafnvel áður en nýja húsnæðið var keypt var það orðið áberandi í umræðunni að 

Kínverjar væru með stærsta sendiráðið á Íslandi. Ritað var um það í erlendum 

fjölmiðlum árið 2008,
150

 en einnig hafa íslenskir fjölmiðlar og ráðamenn margir 

hverjir verið sannfærðir um að Kínverjar hafi verið með stærsta sendiráðið á 

Íslandi í þó nokkurn tíma. Þessu til stuðnings stóðu flestir þeir íslensku 
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stjórnmála- og embættismenn sem rætt var við í tengslum við samningu þessarar 

ritgerðar í þeirri trú að svo væri þótt sumir hverjir væru ekki vissir í sinni sök. 

Einn stjórnmálamaður taldi til dæmis fyrir víst að sendiráð Kínverja á Íslandi væri 

stærsta sendiráð þeirra á Norðurlöndum og að starfsmennirnir væru á þriðja 

hundrað.
151

 Hins vegar vildu fæstir viðmælendur tengja stærð sendiráðsins beint 

við stefnu Kínverja á norðurslóðum. Flestir voru varfærnir í ályktunum sínum og 

töldu ástæðuna fyrir stóru sendiráði þá að Kínverjar vildu almennt eiga góð 

samskipti við Íslendinga, þótt vissulega ætti áhugi þeirra á norðurslóðum einhvern 

þátt að máli. 

Raunin er að húsnæðið sem hýsir sendiráðið er ákaflega stórt í fermetrum talið 

eða alls 4.188 fm² og því næstum tvöfalt stærra en sendiráð Bandaríkjamanna sem 

er næst stærst eða 2.290 fm².
152

 Ýmsar ástæður kunna að liggja fyrir því, eins og 

sú venja að starfsmenn búi í sendiráðinu. Einnig hafði leyfi fengist frá yfirvöldum 

í Peking fyrir ákveðnu fjármagni til að fjárfesta í nýju húsnæði áður en gengi 

krónunnar tók að falla fyrir efnahagshrunið 2008. Einn embættismaður hélt því 

fram að það hefði gert Kínverjum kleift að kaupa mun stærra húsnæði en 

upphaflega var gert ráð fyrir.
153

 Síðari skýringin stenst þó ekki skoðun þegar 

hugað er að því að það kom fram í fréttum árið 2007, þegar húsnæðisbólan og 

gengi krónunnar voru í sögulegum hæðum, að kínversk yfirvöld vildu fá leyfi 

fyrir fjögur til fimm þúsund fermetra byggingarlóð, nema lóðin í kringum 

sendiráðið hafi átt að vera þeim mun stærri.  

Hvað varðar stærð kínverska sendiráðsins í erlendum starfsmönnum talið er það 

ekki stærsta sendiráðið hér á landi heldur það þriðja stærsta samkvæmt tölum frá 

janúarmánuði 2012.
154

 Rússar eru með langfjölmennasta sendiráðið eða alls 39 

erlenda starfsmenn. Bandaríkjamenn koma næstir með 21 starfsmann. Kínverjar 

eru með 13 starfsmenn. Síðan koma Indland og Evrópusambandið með 10 

starfsmenn hvor. Það vekur ekki aðeins athygli að stærð kínverska sendiráðsins 

hefur verið ýkt í umræðunni, heldur einnig að enginn Íslendingur starfaði þar 

hvorki í janúar 2009 né janúar 2011. Á tímabilinu 2009 – 2011 störfuðu næstum 

40 Íslendingar hjá því bandaríska, fimm árið 2011 hjá Evrópusambandinu og 
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sama ár einn hjá indverska sendiráðinu. Af 14 stærstu sendiráðunum voru aðeins 

kínverska og rússneska sendiráðið sem ekki höfðu neina íslenska starfsmenn. 

Samkvæmt gögnum utanríkisráðuneytisins er ljóst að kínverska sendiráðið er alls 

ekki það fjölmennasta og jafnvel minna en tölurnar gefa til kynna miðað við að 

engir íslenskir starfsmenn starfa hjá sendiráðinu. Hins vegar gæti þetta hafa breyst 

þar sem ekki liggja fyrir upplýsingar um fjölda íslenskra starfsmanna í erlendum 

sendiráðum fyrir janúar 2012.
155

 Þess ber einnig að geta að nýja húsnæðið undir 

sendiráð Kínverja er ekki tilbúið að fullu og hafa 39 kínverskir verkamenn starfað 

þar tímabundið við framkvæmdir. Það verður þó að teljast hæpið að telja þessa 

starfsmenn með þegar verið er að meta stærð sendiráða.  

Með beiðni Kínverja um stærri byggingarlóð árið 2007 fór sá misskilningur af 

stað að kínverska sendiráðið yrði það fjölmennasta á Íslandi. Tímasetningin var 

sett í bein tengsl við stefnu Kínverja á norðurslóðum.
156

 Við þetta ruddu 

hugmyndir raunsæissinna sér braut og kaupin voru sett í samhengi við 

heimsvaldastefnu og að stærð sendiráðsins væri hluti af stærri áformum Kínverja 

á norðurslóðum. Þótt engin fótur sé fyrir kínversku risasendiráði þá er 

fermetrastærðin á nýja sendiráðshúsnæðinu engu að síður eftirtektarverð, þar sem 

tækifæri er til staðar til að fjölga starfsmönnum umtalsvert. Ekki má gleyma því 

að beiðnin fyrir mun stærri byggingarlóð en nokkur önnur sendiráð á Íslandi var 

lögð fram tveimur árum áður. Það kæmi því ekki á óvart að starfsmönnum 

fjölgaði eftir því sem starfsemin flyst meira yfir í hið nýja húsnæði.  

Það er ekki við því að búast að sendiráðið verði það fjölmennasta í náinni framtíð 

nema algjör stefnubreyting verði meðal kínverskra stjórnvalda. Líklegra er að þau 

viðhaldi núverandi stefnu sinni og haldi áfram að auka viðskipti sín og samskipti 

almennt á Íslandi jafnt og þétt án þess þó að gera það á of áberandi hátt. Það 

virðist vera stefna kínverskra stjórnvalda að vera áberandi í hófi. Hvað varðar 

samvinnu um málefni norðurslóða verða starfsmenn utanríkisráðuneytisins nánast 

ekkert varir við starfsmenn kínverska sendiráðsins. Mest eru samskipti 

utanríkisráðuneytisins á því sviði við önnur Norðurlönd, norðurskautsríkin og 

stóru Evrópuþjóðirnar eins og Frakka, Þjóðverja og Breta. Þannig hafa mörg 
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önnur ríki en Kína sýnt fram á vilja í að auka samstarf sitt við Ísland sérstaklega í 

sambandi við norðurslóðir.
157

  

 

4.3.2. Rammasamningur um norðurslóðasamstarf 

Þótt starfsmenn utanríkisráðuneytisins hafi lítið orðið varir við kínverska 

sendiráðsfulltrúa um málefni norðurslóða þá var í heimsókn Jiabao í apríl 2012 

engu að síður samþykktur viðamikill tvíhliða rammasamningur um samstarf á 

norðurslóðum sem lýtur til dæmis að sviði sjávar-, norðurslóðarannsókna og 

samgöngumála. Samningurinn hafði verið í undirbúningi síðan Össur 

Skarphéðinsson hitti utanríkisráðherra Kína árið 2010. Út frá málþingi sem haldið 

var á Íslandi árið 2011 þar sem kínverskir og íslenskir vísindamenn komu saman 

og töluðu um rannsóknir á norðurslóðum. Þá hófst vísindasamstarf sem með 

rammasamningnum er ætlunin að skapi vettvang fyrir frekara samstarfi.
158

 Skoða 

á möguleika þess að koma á fót sameiginlegu rannsóknasetri á Íslandi. Þar með 

yrði vísindasamstarf ríkjanna tveggja stofnanavætt í fyrsta sinn. Íslensk stjórnvöld 

hafa þó ekki skuldbundið sig til að veita fjármagni til slíks seturs enn sem komið 

er. Íslenskir vísindamenn eiga fá tækifæri til að vinna að rannsóknarleiðöngrum 

og samstarfsverkefnum og þar mundu ísbrjótar Kínverja verða notaðir til að 

sameiginlegra rannsókna.
159

 Þá mun rannsóknarskipið Snjódreki sem jafnframt er 

stærsti ísbrjótur Kínverja vera væntanlegur til Íslands í haust í tengslum við þetta 

vísindasamstarf. Það vekur athygli að Snjódreki komi alla leið til Íslands því 

hingað til hefur ísbrjóturinn stundað rannsóknir Kyrrahafsmegin við norðurskautið 

og verður þetta fyrsta ferð hans yfir Atlantshafið.
160

 Þannig er táknrænt að hann 

skuli koma til Íslands og að sama skapi áhugavert að það hafi verið gert opinbert 

daginn eftir heimsóknina.
161

 Hugsanlega hefðu yfirvöld átt að bíða með að gera 

sumar áætlanir sem fyrir liggja um samstarf ríkjanna opinberar, einfaldlega til að 

reyna stemma stigu við samsæriskenningar í anda landfræðistjórnmála og 

raunhyggju. Þegar hafa erlendir fjölmiðlar skrifað um áhyggjur umheimsins vegna 
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heimsóknar Jiabao til Íslands og það að örþjóð í Norður-Atlantshafi hafi verið 

valin sem fyrsti viðkomustaður í Evrópuferð forsætisráðherrans.
162

  

Viðlíka tvíhliðasamstarf er fjarri því að vera í anda smáríkjakenninga. Það ber 

vitni um sjálfstraust eða óskhyggju að Íslendingar telji sig geta sóst eftir slíkri 

samvinnu á jafnræðisgrundvelli en ekki með aðstoð fjölþjóðastofnana. Að sama 

skapi samræmast smáríkjakenningar um samskipti milli stórveldis og örríkis ekki 

því að stórveldi sækist eftir slíkum samskiptum á jafnræðisgrundvelli. Þar kann ef 

til vill að skipta máli sú hefð Kínverja að koma eins fram við öll ríki sem þeir eiga 

í samskiptum við.
163

 Í reynd má segja að þessir samningar séu meira í anda 

raunhyggju þar sem tvö ríki vinna að því að stuðla að sínum eigin hagsmunum. 

 

4.3.3. Viðræður um fríverslunarsamning 

Árið 2005 samþykktu utanríksráðherra Íslands og utanríkisviðskiptaráðherra Kína 

gerð sameiginlegrar hagkvæmnikönnunar á forsendunum fríverslunarsamnings 

milli landanna. Út frá niðurstöðum þeirrar könnunar hófust samningaviðræður 

Íslands og Kína árið 2007. Bakslag kom í viðræðurnar við hrunið 2008 og enn 

sem komið er ber nokkuð mikið í milli, meðal annars vegna þess að Kínverjar 

vilja ekki samþykkja að fella niður tolla á tilteknum sjávarafurðum sem 

framleiddar eru hér á landi. Einnig má nefna að Íslendingar eru ekki tilbúnir til að 

verða við kröfu Kínverja um tímabundinn aðgang að íslenskum vinnumarkaði.
164

 

Að sama skapi setur það Kínverja í erfiða stöðu að Ísland hafi sótt um aðild að 

ESB. Ef Ísland gengur í Evrópusambandið mun fríverslunarsamningurinn falla úr 

gildi.
165

 Hugsanlega munu viðræðurnar aftur komast á skrið eftir að Össur 

                                                           
162

 Mia Shanley, „China´s Wen in Iceland, eyes on Arctic riches,“ reuters.com, 20. apríl 2012. 

http://uk.reuters.com/article/2012/04/20/uk-china-europe-idUKBRE83J0LU20120420 (sótt 21. 

apríl 2012). 
163

 Information Office of the State Council: The People´s Republic of China, China´s Peaceful 

Development (Peking: Foreign Languages Press Co, 2011), 20-21  
164

 Svar utanríkisráðherra við fyrirspurn Gunnars Braga Sveinssonar um mat á ávinningi Íslands af 

fríverslunarsamningum við Kína og Bandaríkin, þskj. 608, 220. mál, 2010-2011. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/139/s/0608.html(sótt 25. mars 2012). 
165

 Marc Lanteigne, „Northern Exposure: Cross-Regionalism and the China-Iceland Preferential 

Trade Negotiations,“ The China Quarterly 202 (2010): 377. 

http://uk.reuters.com/article/2012/04/20/uk-china-europe-idUKBRE83J0LU20120420
http://www.althingi.is/altext/139/s/0608.html


  

55 
 

Skarphéðinsson fundaði með Chen Deming, viðskiptaráðherra Kína í apríl 2012 

og mæltist til þess að haldin yrði ný lota í fríverslunarviðræðunum.
166

 

Það liggur fyrir að forsendur Íslands til að gera fríverslunarsamning við Kína er 

aðgangur að stórum markaði og aukin viðskiptatækifæri íslenskra fyrirtækja 

þarlendis, sérstaklega fyrir fiskafurðir. Það voru Íslendingar sem komu fyrst 

hugmyndum sínum á framfæri við kínversk yfirvöld.
167

 Hverjar forsendur 

Kínverja eru fyrir gerð fríverslunarsamings eru ekki eins augljósar. Helstu 

ástæðuna er líklega að finna nokkuð sunnar en breyttar aðstæður á norðurslóðum 

eða hjá Evrópusambandinu. Kínverjar hafa sóst eftir því í auknum mæli að gera 

fríverslunarsamninga við valin ríki eftir að Kína varð aðili að 

Alþjóðaviðskiptastofnuninni árið 2001. Þrátt fyrir stóraukin viðskipti Kína við 

Evrópuríkin hefur gengið treglega fyrir Kínverja að stofna til fríverslunarsamings 

við Evópusambandið, þar sem sambandið hefur ekki viljað viðurkenna Kína sem 

markaðshagkerfi af margvíslegum ástæðum. Því er ekki ólíklegt að Kínverjar hafi 

einfaldlega snúið sér að Íslandi í staðinn.
168

 Marc Lanteigne bendir á að Ísland sé 

hentugt sem tilraunaland. Hér er um að ræða lítinn markað, en þó með sterk 

sambönd við Evópusambandið auk þess að hafa þegar samþykkt Kína sem 

markaðshagkerfi. Þannig má leiða getum að því að vilji kínverskra yfirvalda til að 

auka ítök sín í efnahagslífi Evrópu og læra betur inn á vestrænt kerfi, þó ekki væri 

nema með hjáleiðum, sé meginforsenda þess að þarlend yfirvöld sjái hag sinn í 

því að stofna til viðræðna um fríverslunarsamning við Ísland.
169

 Rétt eins og með 

rammasamningnum um rannsóknir á norðurslóðum er skýringargildi 

smáríkjakenninga lítið þegar kemur að skýra ástæður fyrir gerð 

fríverslunarsamnings milli Íslands og Kína. Mun nær er að vísa til 

raunhyggjukenninga þar sem ríkin reyna stuðla að hagsmunum sínum með 

samskiptum á þessu sviði. 

Hvort sem niðurstaða fæst í viðræðurnar eða ekki gefur það Íslandi ákveðið vægi 

að efna til viðamikilla samningaviðræðna við stórveldi, enda ekki í samræmi við 

almennar kenningar um hvernig smáríki hegða sér. Það má hins vegar spyrja hvort 
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stærðarmunurinn sé einfaldlega of mikill og hvort Ísland gæti staðið verr að vígi 

en ella ef fríverslunarsamningurinn yrði að veruleika, til dæmis með því að hugsa 

til þess hversu mikið ójafnvægi ríkir á milli framleiðslukostnaðar hverskonar milli 

ríkjanna. Síðan verður að hafa í huga að gerð fríverslunarsamninga hefur fengið 

víðtækari tilgang hjá yfirvöldum í Peking en aðeins efnahagslegan, þeir þjóna 

einnig sem einhverskonar viðskipta-utanríkisstefna (e. commercial diplomacy). 

Með því að bjóða aðgang að eftirsóttum markaði er ekki aðeins reynt að hafa áhrif 

á viðskipti heldur einnig utanríkismál og stefnumótun almennt.
170

 Með tilliti til 

þessa má ætla að Kínverjar hefðu betri tök á að hafa áhrif á önnur málefni 

hérlendis til dæmis sem snerta málefni norðurslóða beint ef 

fríverslunarsamningurinn yrði að veruleika. Þetta er ákveðinn veikleiki sem 

raunhyggjukenningar spá fyrir um að geta komið upp, því ef staða annars aðilans 

er sterkari en hins þá er alltaf ákveðin hætta á að sterkari aðilinn muni misnota sér 

samningsaðstöðu sína á kostnað veikari aðilans.  

 

4.3.3. Nubo og Grímsstaðir á Fjöllum 

Það vakti ekki aðeins mikla athygli á Íslandi þegar fréttir bárust þess efnis í lok 

ágúst 2011 að fjárfestingarfyrirtækið Beijing Zhongkun Investment Group með 

Huang Nubo í forsvari hygðist kaupa hlut í jörðinni Grímsstöðum á Fjöllum, alls 

30.639 hektara landsvæðis. Kaupverð jarðarinnar nam einum milljarði króna og 

svaraði landið sem til stóð að kaupa um 0,3% af flatarmáli Íslands. Þótt 

kaupverðið hafi hljómað mjög hátt í eyrum flestra var aðeins verið að greiða 

44.400 kr fyrir hektarann. Hins vegar er erfitt að meta hvort það sé óeðlilegt verð 

þar sem stór hluti af jörðinni er óræktanlegt landsvæði og því ekki hægt að bera 

saman við sölu á hefðbundnum jörðum.
171

 Það var ekki aðeins stærð jarðarinnar 

og verðið sem fékkst fyrir sem vakti athygli heldur einnig staðsetning þess og 

hrjóstrugt umhverfið. Nubo lýsti því sjálfur yfir að ætlunin væri að byggja upp 

ferðamannaaðstöðu, sem væri um 20.000 fermetrar að stærð, á Grímsstöðum. Þar 

á meðal yrði fimm stjörnu hótel með yfir 100 herbergjum og svítur fyrir 
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fjölskyldur og hópa. Enn fremur átti að byggja upp umhverfisvænan golfvöll, 

aðstöðu til hestamennsku, lítinn flugvöll og bjóða upp á útsýnisflug með loftbelg. 

Síðan yrðu skipulagðar mislangar gönguferðir allt uppí tíu daga um svæðið. 

Áætlað var að heildarkostnaður við framkvæmdirnar á Grímsstöðum yrðu um 100 

milljónir dollara og annað eins á höfuðborgarsvæðinu fyrir hótel og skrifstofur 

tengdum fyrirtækinu sem átti að verða tilbúið árið 2014.
172

 Þannig hljóðaði 

heildarfjárfesting Nubos upp á um 200 milljónir Bandaríkjadala eða rúma 25 

milljarða íslenskra króna. 

Að ætla að byggja upp umsvifamikla ferðaþjónustu og golfvöll á Grímsstöðum á 

Fjöllum vakti furðu margra og fljótt komu upp samsæriskenningar þess efnis að 

eitthvað meira lægi að baki kaupunum en einbeittur Íslandsáhugi eins og talsmenn 

Nubos héldu fram. Ögmundur Jónasson sagði í viðtali við Financial Times í ágúst 

2011 að hafa þyrfti varann á þar sem ljóst væri að kínversk yfirvöld væru á 

höttunum á eftir landi hvar sem er í heiminum. Því þyrfti að horfa á þessi kaup í 

alþjóðlegu ljósi.
173

 Í umfjöllun um málið í greinum Financial Times
174

og fleiri 

erlendra miðla eins og BBC
175

 og The Independent
176

 var sérstaklega fjallað um 

stærð landakaupanna og tengsl Nubo við kínverska kommúnistaflokkinn. Áður en 

hann fór út í viðskipti starfaði hann í áróðursmálaráðuneytinu og er af mörgum 

talin innmúraður í kínversk stjórnmál. Einnig var bent á að gagnrýnendur 

kaupanna óttuðust að Kínverjar myndu nýta landakaupin til að ná ítökum hér á 

landi og styrkja stöðu sína í þessum heimshluta í tengslum við auknar siglingar á 

norðurslóðum og auðlindanýtingu. Nokkrir viðmælendur tóku undir þessi 

sjónarmið og töldu eðlilegt að staldrað væri við þegar fjárfestir sem hefði augljós 

tengsl við ríkisvaldið ætti í hlut, hvort sem þar væri um að ræða Kína eða annað 

stórveldi. Inn í þetta fléttuðust alltaf stórveldahagsmunir sem smáríki á borð við 

Ísland þyrftu að vera á varðbergi gagnvart.
177

 Aðrir töldu eins víst að þarna væri 
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einfaldlega um að ræða fjárfesti sem hefði áhuga á Íslandi og verið bent á ódýrt 

land miðað við stærð og með mikla framtíðarmöguleika, til dæmis vegna 

hækkandi jarðaverðs á alþjóðavísu og mikils vatns sem þar er að finna í jörðu.
178

  

Með tilliti til raunhyggju kenninga er ef til vill ekki erfitt að draga ályktanir um að 

eitthvað meira liggi að baki kaupum Nubos þegar horft er til mögulegrar arðsemi 

fjárfestingarinnar. Svæðið verður seint þekkt fyrir veðursæld þannig að golf eða 

útreiðatúrar eru líklega ekki mjög hentug afþreying á Grímsstöðum. Einnig má 

spyrja sig hvort kyrrðin og friðsældin yrði ekki lítil ef sá fjöldi ferðamanna sem 

þyrfti til að halda staðanum uppi myndi í raun sækja svæðið heim. Þetta þarf hins 

vegar ekki að þýða að kaupin séu þaulskipulögð af kínverskum yfirvöldum, þótt 

augljóst sé að Nubo gæti aldrei farið út í fjárfestingar sem væru þarlendum 

yfirvöldum ekki þóknanleg.
179

 Allir viðmælendur voru sammála um þetta þótt 

enginn þeirra segðist telja að Nubo væri beinlínis handbendi þarlendra yfirvalda. 

Sendiherra Kínverja á Íslandi benti á að væru kínversk yfirvöld viðriðin málið og 

vildu ná með því fótfestu á Íslandi þá væru mun betri staðir til að kaupa sem lægju 

við hafnir eða væru í nálægð við höfuðborgarsvæðið. Því taldi hann að Nubo hefði 

allt eins verið sannfærður um fjárfestingu sem hann hefði annars ekki farið út í.
180

 

Beiðnin um undanþágu fyrir kaupunum sem barst frá íslenskum talsmanni Nubos 

fyrir hönd fjárfestingarfélags Nubos þótti hroðvirknislega gerð og án 

nauðsynlegra upplýsinga. Ráðuneytið þurfti að kalla eftir frekari gögnum sem 

skiluðu sér seint og á meðan var ráðuneytið gagnrýnt fyrir að draga lappirnar í 

málinu.
181

 Kaupunum var síðan hafnað af innanríkisráðuneytinu í nóvember 2011 

á grundvelli þeirra laga sem nú eru í gildi. Umsókn fjárfestingafélagsins þótti ekki 

uppfylla kröfur laga um eignarrétt og afnotarétt fasteigna nr. 19/1966.
182

 Líklega 

voru yfirvöld beggja landanna að reyna koma í veg fyrir að svona atvik gerðist 

aftur, með undirritun samkomulags milli Íslandsstofu og Þróunarbanka Kína um 

ráðgjöf um fjárfestingar, við heimsókn Jiabao í apríl 2012. Með samkomulaginu 
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er ætlunin að auðvelda íslenskum fyrirtækjum fjárfestingar í Kína svo og 

fjárfestingar kínverskra fyrirtækja á Íslandi.
183

 

Því fer fjarri að yfirvöld hafi verið sammála um að hafna bæri kaupunum og sótti 

iðnaðarráðuneytið hart að veitt yrði undanþága fyrir þeim. Það voru ekki aðeins 

ráðuneytin sem tóku ólíka afstöðu til málsins. Afstaða viðmælenda var einnig afar 

ólík, bæði meðal stjórnmála- og embættismanna. Þeir sem voru samþykkir því að 

hafna kaupunum bentu allir á að það hefði ekkert með það að gera að kaupandinn 

væri Kínverji heldur það að regluverkið gæfi einfaldlega ekki tilefni til þess að 

kaupin yrðu samþykkt. Það þótti hins vegar flækja málið enn frekar að 

kaupandinn væri Kínverji þar sem það gaf tilefni til ásakana um kynþáttafordóma 

og útlendingahatur. Eins taldi einn viðmælandi að lögin um eignarrétt og 

afnotarétt fasteigna hefðu einfaldlega fallið úr gildi ef innanríkisráðuneytið hefði 

samþykkt undanþáguna þar sem umfangið á kaupunum var slíkt að allar aðrar 

beiðnir um undanþágu fyrir aðila utan EES sem á eftir fylgdu yrðu sjálfkrafa 

samþykktar.
184

 

Þegar þetta er ritað er ekki loku fyrir það skotið að ferðamenn geti farið og notið 

norðurljósanna á Grímsstöðum á Fjöllum þar sem sveitarfélög á Norðausturlandi 

standa í viðræðum við fjárfestingafélag Nubos um að sveitarfélögin kaupi 

Grímsstaði og leigi síðan jörðina til langtíma til félagsins.
185

 Einnig vinnur 

ívilnunarnefnd á vegum iðnaðarráðuneytisins nú hörðum höndum ásamt Invest 

Iceland við að koma þessum samningum í gegn.
186

 Þrátt fyrir það er ekki öruggt 

að Grímsstaðir fari í langtímaleigu Kínverja. Til dæmis voru skiptar skoðanir 

meðal viðmælenda um hvort þessi leið væri á annað borð möguleg. Meðan sumir 

töldu einna víst að málið yrði afgreitt þannig voru fleiri fullir efasemda. Einn 

viðmælandi taldi líklegt að ekki væri eins freistandi fyrir kínverska fjárfesta að 

leigja jörðina og að kaupa hana. Það hefði einfaldlega freistað að kaupa svona 

stórt land þar sem það að eiga land er ákaflega torsótt í heimalandinu.
187

 Eins 

benti annar á að innanríkisráðuneytið myndi fara að lögum í þessu máli eins og 

                                                           
183

 Forsætisráðuneytið, „Samningar undirritaðir að viðstöddum forsætisráðherrum Íslands og Kína 

í dag í Þjóðmenningarhúsi,“ fréttatilkynning 20. apríl 2012. 

http://www.forsaetisraduneyti.is/frettir/nr/7145 (sótt 21. apríl 2012). 
184

 Viðtal við þingmann á Alþingi, 12. apríl 2012. 
185

 mbl.is, „Fundar með Huang í Kína,“ mbl.is, 9. febrúar 2012. 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/02/09/fundar_med_huang_i_kina/ (sótt 23. Mars 2012). 
186

 Viðtal við embættismann utanríkisráðuneytisins, 20. apríl 2012. 
187

 Viðtal við embættismann utanríkisráðuneytisins, 10. apríl 2012. 

http://www.forsaetisraduneyti.is/frettir/nr/7145
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/02/09/fundar_med_huang_i_kina/


  

60 
 

áður og horfa til þess að sveitarfélög megi ekki skuldsetja sig umfram 150% af 

heildartekjum.
188

 Ef staða sveitarfélaganna sem um ræðir á Norðausturlandi er 

ekki nægilega sterk fjárhagslega þá eru allar líkur á því að ráðuneytið myndi hafna 

kaupunum á grundvelli þessara laga. Ekki reyndist unnt að fá upplýsingar um 

fjárhagstöðu þeirra níu sveitarfélaga sem í hlut eiga til að sannreyna þessa 

kenningu. Hins vegar má reikna með, miðað við afstöðu innanríkisráðherra sem 

komið hefur skýrt fram í fjölmiðlum,
189

 að ef lög eru til staðar sem hindra að 

kaupin gangi í gegn þá verði þau notuð. 

Það hefur ýmislegt verið villandi í umræðunni um kaupin meðal annars það að 

einstaklingurinn Huang Nubo vilji kaupa jörðina, en hið rétta er að þrjú tengd 

fjárfestingafélög standa að baki kaupunum sem Nubo á meirihluta í.
190

 Einnig má 

velta því upp hvers vegna jafn illa var staðið að umsókninni og heimildir herma. 

Hugsanlega er ekki jafn mikil alvara að baki kaupunum og ætla mætti fyrir hönd 

kínversku fjárfestanna. Ef svo væri má leiða getum að því að öll forvinna gagnvart 

lögfræðilegum álitamálum hefði verið unnin betur, nema þeir Íslendingar sem 

unnu að málinu hafi einfaldlega vanmetið flækjustigið. Eins má spyrja hvort 

þáttur íslenska sendiráðsins í Kína og utanríkisráðuneytisins hafi verið stærri en 

ætla mætti í fyrstu, en auk þeirra virðist iðnaðarráðuneytið vera allt af vilja gert til 

að afgreiða þetta mál í samstarfi við Kínverjana. Starfsmenn íslenska sendiráðsins 

í Kína hafa talað máli Nubos
191

 og utanríkisráðherra hefur hitt hann í tengslum við 

þessa fjárfestingu.
192

 Á meðan hafa öll samskipti við innanríkisráðuneytið verið í 

gegnum þriðja aðila. Þannig má ekki vanmeta þátt íslenskra ráðuneyta eða 

sannfæringarmátt íslenskra vina Nubos. Málið er því allt mun pólitískara séð frá 

Íslandi en ætla mætti í fyrstu og enn er alls óljóst um hvort fjárfestingafélag 

Nubos muni leigja jörðina. Hver sem niðurstaðan verður þá er líklegt að 

málalyktir valdi deilum innan og utan stjórnarflokkanna. Kenningar 

alþjóðasamskipta hafa fæstar mikið skýringargildi í þessu máli. Einna helst má 

vísa til hugmynda mótunarhyggju um að ekkert gerist að sjálfu sér og 

einstaklingar, eða í þessu tilviki ólíkir ráðamenn, hafi áhrif á aðstæður og skilning 
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á viðkomandi máli. Með tilliti til þeirra skilnings eru skiptar skoðanir um hvort 

líta eigi á kaupin sem hluta af stærra samhengi og þá sem ákveðna ógn fyrir 

Ísland, til dæmis í efnahagslegum skilningi, eða hvort þau séu eingöngu 

viðskiptalegs eðlis. Þannig skýrir mótunarhyggjan hvernig ákveðin tilvik geti 

bæði verið skilgreind sem ógn eða tækifæri allt eftir því í hvaða samhengi þau eru 

sett.  
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5. Stefna Íslands á Norðurslóðum 

Í þingsályktun um stefnu Íslands í málefnum norðurslóða fjalla fyrstu fjögur 

atriðin af tólf um að styrkja alþjóðasamstarfið og það regluverk sem fyrir er á 

svæðinu.
193

 Þannig er megináherslan lögð á styrkingu Norðurskautsráðsins, að 

unnið sé samkvæmt fyrirmælum Hafréttarsáttmálans, unnið gegn loftlagsvá og 

stuðlað sé að auknu vægi Íslands innan ráðsins og á norðurslóðum almennt. Segja 

má að þetta séu þau grunnatriði í stefnu stjórnvalda á norðurslóðum, þar sem 

þingsályktunin var samþykkt einróma af öllum flokkum. Einnig lögðu þeir 

embættismenn utanríkisráðuneytisins sem rætt var við áherslu á þessi atriði. Þrátt 

fyrir að almenn sátt ríki um stefnu stjórnvalda, höfðu embættismenn og fulltrúar 

stjórnmálaflokkanna ólíka afstöðu um hvernig staðið skyldi að forgagnsröðun 

mála varðandi norðurslóðir, til dæmis hversu mikil áhersla skyldi lögð á 

mögulegar þjónustustöðvar hérlendis fyrir auðlindaupptöku á austurströnd 

Grænlands og á Jan Mayen svæðinu, á umskipunarhafnir eða auðlindaupptöku á 

Drekasvæðinu. Ólík afstaða kom einnig fram um hvaða áherslur, ef nokkrar 

skyldu vera, í samstarfi Íslendinga og Kínverja. 

Eins og staðan er nú eru flestir sammála um að engin hernaðarleg ógn steðji að 

Íslandi. Þótt Ísland hafi stutt hernaðarviðveru NATO á norðurslóðum ásamt 

Norðmönnum þá styður Ísland ekki hernaðaruppbyggingu á svæðinu.
194

 

Samkvæmt íslenskum embættismanni eru öll átta ríkin innan norðurskautsráðsins 

sammála um að íhlutun NATO sé ekki æskileg á svæðinu.
195

 Afstaða annarra 

viðmælenda gagnvart veru NATO á svæðinu var þó æði ólík og fór oft eftir hvar 

þeir voru staðsettir á flokkalitrófinu. Meðan viðmælandi úr VG var alfarið á móti 

íhlutun NATO hvers konar á svæðinu þá taldi fulltrúi Sjálfstæðisflokksins að 

bandalagið myndi stuðla að auknu borgaralegu öryggi á svæðinu og væri í raun 
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eina verkfærið sem hægt væri að notast við ef til stórslysa kæmi.
196

 Þótt 

hugmyndir séu uppi um aðkomu hernaðarbandalagsins er verið að fjalla um 

borgaralegt öryggi en ekki hernaðarlegt. Með vísun til stórslysa hefur hugtakið um 

öryggi á norðurslóðum verið víkkað út í anda mótunarhyggju, það er að megin 

ógnin á norðurslóðum fyrir Ísland eru ekki hernaðarátök heldur umhverfisslys og 

siglingaöryggi.
197

 

 

5.1. Hvað vilja Íslendingar fá með samvinnu við Kínverja? 

Í stefnu íslenskra stjórnvalda á norðurslóðum er ekki fjallað sérstaklega um Kína 

eða önnur utanaðakomandi ríki. Aðeins er tilgreind nauðsyn þess fyrir hagsmuni 

Íslands að treysta samninga og auka samstarf almennt við önnur ríki og 

hagsmunaaðila. Sérstaklega er tilgreint að treysta eigi samstarfið við 

nágrannaríkin Færeyjar og Grænland.
198

 Eins og áður hefur komið fram hafa 

samskipti Íslands og Kína aukist jafnt og þétt undanfarin ár og virtust 

viðmælendur nokkuð sammála um að almenn aukin viðskipti við Kínverja á sem 

flestum sviðum væri frumforsenda Íslendinga fyrir samstarfi við Kína. Hins vegar 

komu fram ýmsar hugmyndir meðal íslenskra stjórnmála- og embættismanna um 

hvernig aukið samstarf milli Kína og Íslands gæti að sama skapi hagnast Íslandi 

eða almennt styrkt stöðu Íslands á norðurslóðum. Þessar hugmyndir eru í anda 

raunhyggju þar sem verið er að reyna höfða til Kínverja um samstarf þar sem 

sameignlegir hagsmunir eru til staðar.  

 

5.1.1. Umskipunarhafnir og þjónusta á Íslandi 

Í skýrslum utanríkisráðuneytisins er talið að Ísland sé góður kostur fyrir 

umskipunarhafnir þegar norðaustursiglingaleiðin er sigld.
199

 Á undanförnum árum 

hafa hugmyndir um uppsetningu umskipunarhafna víðsvegar á landinu orðið 

sífellt meira áberandi, samanber skýrslu starfshóps utanríkisráðuneytisins um 
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mögulegar siglingar um Norður-Íshafið: Fyrir stafni haf sem kom út árið 2005 og 

skýrslu á vegum Rannsókna- og þróunarmiðstöðvar Háskólans á Akureyri: 

Umskipunarhöfn á Íslandi fyrir Íshafssiglingar, sem unnin var 2007 fyrir 

utanríkisráðuneytið.
200

 Í fyrri skýrslunni er lítið fjallað um mögulegar 

staðsetningar á slíkum höfnum, en þrír staðir eru nefndir til sögunnar: Eyjafjörður, 

Reyðarfjörður og Hvalfjörður. Í seinni skýrslunni er gerð úttekt á kostum þess að 

staðsetja umskipunarhöfn á þessum þrem stöðum auk Dýrafjarðar. Að auki hafa 

sveitarstjórnir á Norðausturlandi skoðað möguleikann á hafnarstæði í Gunnólfsvík 

við Finnafjörð. Ætlaði sveitarstjórn Langanesbyggðar að setja inn í aðalskipulag 

sitt sumarið 2011, höfn sem hefði orðið sú stærsta á landinu auk alþjóðaflugvallar. 

Hugmyndin er að þarna yrði umskipunarhöfn og einnig þjónusta fyrir gas- og 

olíuvinnslu. Sveitarfélögin voru byrjuð að kynna hugmyndir sínar fyrir erlendum 

fjárfestum jafnt sem stórveldum og fengu til að mynda kínverska sendiherrann í 

heimsókn til að ræða áform sín.
201

 Ekkert varð þó úr þessum hugmyndum þar sem 

Skipulagsstofnun taldi áætlanirnar ekki raunhæfar.
202

 

Fleiri en Skipulagsstofnun eru ekki sannfærðir um hagkvæmni þess að staðsetja 

umskipunarhafnir á Íslandi til að þjónusta siglingar frá norðaustursiglingaleiðinni. 

Það er ekki aðeins sú staðreynd að enn er allt óvíst með framtíðarhorfur siglinga á 

þessu svæði heldur einnig það að strendur Íslands eru í samkeppni við önnur 

svæði sem mörg hver henta ef til vill betur fyrir umskipunarhafnir. Skipafyrirtæki 

í Noregi telja firði Norður-Noregs og þá helst Kirkenes og Finnmörk henta vel 

fyrir umskipunarhafnir
203

 og að sama skapi leggja rússnesk skipafyrirtæki áherslu 

á Múrmask og aðrar hafnir hjá sér.
204

 Þarna ráða vissulega hagsmunir viðkomandi 

ríkja, en engu að síður má færa rök fyrir því að Ísland sé ekki eins heppilegt fyrir 

umskipunarhafnir þegar norðaustursiglingleiðin er sigld. Ætla má til dæmis að 
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hagkvæmara sé að sigla sem stysta leið í íslausum sjó á stórum og sérútbúnum 

skipum í staðinn fyrir að sigla alla leið til Íslands áður en umskipað er í önnur 

skip. Á þetta sérstaklega við þegar förinni er heitið til Evrópu. Sé miðað við 

Rotterdam sem leiðarenda lengist ferðalagið til Íslands norðaustursiglinguna um 

800 til 1800 km, allt eftir því hvar höfnin væri staðsett á landinu.
205

 

Ef siglingar væru mögulegar þvert yfir norðurskautið þá yrði Ísland augljóslega 

betur í sveit sett þegar kemur að siglingum milli Evrópu og Asíu. Háttsettur 

stjórnmálamaður segir það markmið Kínverja að koma upp umskipunarhöfn á 

Íslandi. Að hans mati hafa Kínverjar í hyggju að sigla gríðarstórum og styrktum 

skipum sem kæmust þvert yfir pólinn án ísbrjóta. Þessi skip myndu sigla á 

ákveðna staði, til að mynda koma við í Alaska, og halda svo áfram beint til 

Íslands þar sem yrði umskipunarhöfn.
206

 Þótt viðkomandi hafi ekkert fast í hendi 

þá segist hann hafa skilið Kínverjana á þennan hátt. Hugsanlega eru því 

hugmyndir um umskipunarhafnir ekki aðeins óskhyggja sveitarstjórna afskekktra 

sveitarfélaga á Íslandi. Þá má leiða getum að því að heimsókn kínverska 

sendiherrans á Norðausturland í fyrra hafi ekki verið nein tilviljun. Hvort áætlanir 

um að sigla þvert yfir norðurskautið séu yfir höfuð raunhæfar á enn eftir að koma 

í ljós.  

Hafa verður í huga að umskipunarhafnir eru stórpólitískt landsbyggðarmál þar 

sem öll starfsemi sem mögulega yrði til, til dæmis á Norðausturlandi, kæmi til 

með að viðhalda og efla byggð á svæðum sem hafa verið á miklu undanhaldi 

undanfarna áratugi. Þar af leiðandi er ekki ólíklegt að stjórnmálamenn vilji ýkja 

möguleikann á verkefninu einfaldlega til að styrkja pólitíska stöðu sína. Þetta mál 

hefur ekki aðeins atvinnuskapandi blæ yfir sér heldur endurspeglar einnig 

byggðastefnu sem gefur því tvöfalda vigt þótt innistæðan sé ef til vill ekki fyrir 

hendi. Fulltrúar stjórnmálaflokkanna höfðu ólíkar skoðanir gagnvart 

umskipunarhöfnum, bæði hvað varðaði hagkvæmni á uppsetningu slíkra hafna í 

náinni framtíð sem og viljans til að koma á slíkum framkvæmdum.
207

 Fulltrúi 

Framsóknarflokksins var til dæmis afar jákvæður gagnvart verkefninu og taldi 

nauðsynlegt að hefja vinnu strax í undirbúningi að umskipunarhöfnum. Fulltrúar 
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Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs töldu hins vegar hugmyndir um 

umskipunarhafnir í náinni framtíð óraunhæfar og illa ígrundaðar. Skoðanir 

Framsóknar og VG eru í fullu samræmi við almenna stefnu flokkanna tveggja þar 

sem sá síðari leggur mun meiri áherslu á náttúrurvernd meðan sá fyrri leggur 

meiri áherslu á atvinnuskapandi framkvæmdir eins og stóriðju. 

 

5.1.2. Samvinna og rannsóknir á siglingum þvert yfir norðurskautið 

Í íslenska utanríkisráðuneytinu hefur undanfarið verið lögð nokkur áhersla á 

hugsanlega opnun siglingaleiðarinnar þvert yfir norðurskautið eða svokallaða 

miðsiglingaleið, samanber Ísinn brotinn
208

 og Ísland á norðurslóðum.
209

 Það 

liggur fyrir að auk þess að vera stysta leiðin frá Kyrrahafinu til Evrópu eða 

Bandaríkjanna þá væri staðsetning Íslands mjög heppileg fyrir þjónustu við 

siglingafyrirtækin og hvers konar umskipunarhafnir. Áætlanir um að sigla þvert 

yfir pólinn er í nokkurri andstöðu við þær hugmyndir sem uppi hafa verið um 

hugsanlegar siglingaleiðir yfir norðurskautið. Þar hefur megin áherslan verið lögð 

á opnun norðvestur- og norðaustursiglingaleiðarinnar. Allar hugleiðingar um að 

sigla þvert yfir pólinn hafa verið taldar mun fjarlægari möguleiki og hugarburður 

framtíðarinnar. Til dæmis tilgreina flestar skýrslur sem fjalla um mögulegar 

siglingaleiðir yfir norðurslóðir annað hvort enga siglingaleið þvert yfir skautið
210

 

eða eins og í skýrslu frá NATO sem tilgreinir vestur- og austursiglingaleiðirna en 

síðan siglingaleið þvert yfir pólinn sem framtíðarsiglingaleið.
211

 

Miðað við umfjöllun undanfarinna ára má ætla að áætlanir utanríkisráðuneytisins 

séu óraunhæfar í náinni framtíð. Siglingar hafa þegar hafist að einhverju marki 

yfir vestur- og austurleiðina og árum saman hafa verið stundaðar svæðisbundnar 

siglingar á norðurslóðum þá sérstaklega meðfram strönd Rússlands.
212

 Að sama 
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skapi hefur þegar verið byggð upp ákveðin hefð og jafnvel einhver vísir að innra 

skipulagi eða kerfi, eins og meðfram strönd Rússlands. Hins vegar er skiljanlegt 

að íslensk stjórnvöld leggi áherslu á þann möguleika sem hentar landfræðilegri 

legu þess best á sama hátt og Rússar ætla sér að hafa norðaustursiglingaleiðina í 

samkeppni við Súes-skurðinn. Ef siglt er miðsiglingaleiðina þá er hún á 

alþjóðlegu hafsvæði og því engar kvaðir sem hægt er að leggja á umferð þar um. 

Þá gætu stærri skip siglt þar um þar sem skipin myndu sneiða hjá grynningum sem 

eru sérstaklega á norðvestursiglingaleiðnni en einnig á þeirri eystri.
213

 Þannig 

myndu stærðartakmarkanir skipanna einungis fara eftir hafnarskilyrðum. Að sama 

skapi er miðsiglingaleiðin mun styttri en hinar leiðirnar þannig að þeim 

siglingaleiðum yrði sjálfhætt.
214

  

Nýjar rannsóknir hafa sýnt að þykkri ísinn á norðurskautinu bráðnar hraðar en sá 

þynnri og bráðnunin hefur verið það ör undanfarin ár að margær ís er orðin mjög 

sjaldséður. Talið er að meginíshula norðuskautsins, og þar með talin hugsanleg 

siglingaleið þvert yfir skautið, sé hulin einærum ís eða vetrarís svokölluðum, sem 

ekki er eins þykkur og margær ís.
215

 Þetta eru allt rannsóknir sem á eftir að 

staðfesta betur og það er margt sem vísindamenn vita ekki með vissu. 

Gervihnattakerfið yfir norðurskautinu er til að mynda gloppótt þannig að ekki eru 

til myndir af norðurpólnum sjálfum. Að sama skapi eru margir áhættuþættir 

varðandi ísinn og ekki eru allir sammála um hvernig þróunin á ísnum verður og 

hvort hættuminna sé að sigla nær ströndum eða ekki vegna borgarísjaka. Einnig 

má spyrja hvaða áhrif það getur haft að sigla á ísbrjótum yfir svæðið. Sá 

möguleiki er fyrir hendi að gegnumbrotið hraði fyrir bráðnuninni.  

Hvort sem miðsiglingaleiðin er möguleg siglingaleið á næstu árum eða áratug eða 

ekki er utanríkisráðuneytið áhugasamt um að skoða það. Mælst hefur verið til þess 

við fimm ríki að komið verði á alþjóðlegri samvinnu til að rannsaka kosti og galla 

þess að sigla þvert yfir norðurskautið.
216

 Þetta frumkvæði íslenskra stjórnvalda 

samsvarar ekki kenningum um smáríki og gæti gefið landinu aukna vigt ef vel 

tekst til með því að leita til mun stærri ríkja eins og Bandaríkjamanna og Kínverja 
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og fá þau með til samstarfs í rannsóknum á þessu sviði. Allar þessar umræður eru 

á byrjunarstigi. Þó hafa óformlegar viðræður átt sér stað, milli Íslendinga og 

Alaskabúa annars vegar og Kínverja hins vegar, varðandi möguleikann á þessari 

siglingaleið. Eins og áður segir er það mat háttsetts stjórnmálamanns að ein af 

meginforsendum fyrir áhuga Kínverja á Íslandi sé möguleikinn á að sigla þvert 

yfir norðurskautið. Leiða má getum að því að með nýsamþykktum 

rammasamningi um norðurslóðasamstarf þá verði meðal annars farið í að 

rannsaka möguleikann á því að sigla þvert yfir norðurslóðir. Hagsmunir Kínverja 

af styttri flutningaleiðum á markaði eru einfaldlega það miklir að þeir virðast vera 

tilbúnir til að stofna til umfangsmikilla rannsókna á leið sem almennt er talin 

ólíklegri en aðrar leiðir. Segja má að þarna hafi löndin fundið sameiginlegan 

grundvöll til samstarfs í anda raunhyggju þar sem báðir aðilar hafa ríka hagsmuni 

af samvinnunni. Í stað þess að koma á samstarfi í gegnum alþjóðastofnun eins og 

ætla mætti af smáríki þá kjósa Íslendingar frekar tvíhliðasamning á 

jafnræðisgrundvelli við stórveldi sem enn og aftur ýtir undir þann skilning að 

smáríkjakenningar eigi ekki alltaf vel við þegar verið er að greina utanríkisstefnu 

Íslands. Stefnt að því að nýtt rannsóknarskip Kínverja, Ísdreki, sem nú er í 

smíðum verði notað við þessar rannsóknir og niðurstöðurnar síðan nýttar til að 

smíða þar til gerð skip sem samkvæmt bjartsýnustu spám gætu siglt 

miðsiglingaleiðna eftir um það bil tíu ár.
217

  

Þessar hugmyndir eru þó líkast til á frumstigi því að þær virðast ekkert hafa ratað 

út fyrir utanríkisráðuneytið þar sem enginn viðmælenda á vegum 

utanríkismálanefndar minntist á þessa siglingaleið sem möguleika í náinni 

framtíð. Að sama skapi voru embættismenn ráðuneytisins misjafnlega jákvæðir 

gagnvart þessum hugmyndum. Allt frá því að telja að siglingar Kínverja á 

styrktum vöruskipum þvert yfir pólinn væru nú þegar mögulegar í það að halda að 

líkast til væri heil mannsævi í að slíkar siglingar yrðu að veruleika.
218

 Að sama 

skapi voru ýmsir embættis- og stjórnmálamenn á því að möguleikarnir á framtíðar 

siglingaleiðum yfir norðurslóðir væri ýktir og sú siglingaumferð sem myndi verða 
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á næstu áratugum yrði þá helst frá svæðinu sjálfu á flutningi til dæmis járngrýti, 

timbri og olíu.
219

 

 

5.1.3. Olía á Drekasvæðinu og rannsóknir 

Undanfarin ár hafa íslensk yfirvöld leitað eftir áhuga til að rannsaka hvort 

vinnanleg kolvetni finnist á Drekasvæðinu við Jan Mayen-hrygg. Farið var í fyrsta 

útboð á sérleyfum til rannsókna og vinnslu á svæðinu árið 2009 og í annað útboð 

haustið 2011 sem lauk í apríl 2012. Ákvarðanir varðandi annað útboðið liggja 

ekki fyrir fyrr en í lok nóvember 2012.
220

 Lítill áhugi var fyrir hendi á fyrra 

útboðinu, einungis tvö tilboð bárust og voru þau síðan bæði dregin til baka. Í 

viðræðum Orkustofnunar við þá sem sýnt höfðu áhuga á verkefninu og þá sem 

sóttu um en drógu umsóknina til baka, kom fram að tímasetning fyrra útboðsins 

var ekki vænleg til árangurs fyrir ýmsar sakir. Drekasvæðið var nánast óþekkt og 

alls óvíst með líkurnar á að þar væri vinnanlegar auðlindir að finna og ekki bætti 

úr skák að alþjóðleg fjármálakreppa var í algleymi og olíuverð var óvenju lágt. 

Auk þess þótti fyrirtækjunum regluverkið á Íslandi flókið og skattlagning fyrir 

kolvetnisvinnslu óhagkvæm. Samkvæmt Orkustofnun var unnið eftir þessum 

tilmælum og meðal annars samþykkt ný heildarlög um skattlagninu á 

kolvetnisvinnslu, áður en farið var í annað útboð.
221

 

Við fyrra útboðið var spurst fyrir um áhuga á verkefninu meðal erlendra ríkja eins 

og hjá Rússum, Indverjum og Kínverjum.
222

 Íslensk yfirvöld báðu til dæmis 

sendiherra Kína á Íslandi, Su Ge, um að ræða við þarlend fyrirtæki eins og 

kínverska olíurisann CNOOC um áhuga á þessum rannsóknum. Að sögn Su Ge 

var enginn áhugi fyrir hendi.
223

 Áhugaleysi Kínverja er ekki í samræmi við þær 

almennu kenningar um að Kínverjar hafi áhuga á orkuauðlindum hvar sem þær 

séu að finna. Það má hugsanlega rekja til þeirra þátta sem raktir eru hér að ofan, 

þá ef til vill einkum að Drekasvæðið er nánast óþekkt. Engu að síður skýtur það 

skökku við að Kínverjar hafi ekki einu sinni sýnt verkefninu áhuga. Þá má spyrja 
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sig hvort meint áhugaleysi megi rekja til þess að þarlend yfirvöld vilji stíga 

varlega til jarðar á norðurslóðum almennt og ekki styggja neinn með því að gera 

sig of gildandi á svæðinu. Raunhyggjukenningar styðja við þessa hugmynd þar 

sem efnahagsleg rök hníga að því að áhættan væri mikil og alls óvíst með 

útkomuna. Því væri það ekki efnahagslega forsvaranlegt fyrir Kínverja að fara í 

framkvæmdir sem gætu hugsanlega ýtt undir óstöðugleika á svæðinu. 

Einnig má velta því fyrir sér hvort Frédéric Lazzerre hafi ef til vill nokkuð til síns 

máls þar sem hann gefur lítið fyrir þær almennu kenningar um að Kínverjar hafi 

sérstakan áhuga á auðlindum á norðurslóðum. Þar sem þær séu einfaldlega of 

langt í burtu frá Kína. Þótt Lazzerre tilgreini sérstaklega hugsanlegar auðlindir í 

Beaufort-hafi má yfirfæra kenningu hans á Drekasvæðið, því ekki eru 

vegalengdirnar til Kína styttri þaðan. Lazzerre telur að áhugi Kínverja á 

auðlindum liggi frekar við svæði í Afríku, mið-Asíu og Síberíu því að þar er mun 

auðveldara að vinna auðlindir en út fyrir ströndum Kanada og þær eru 

landfræðilega betur staðsettar. Þessu til stuðnings bendir Lazzerre á að einungis 

vestræn fyrirtæki hafi árið 2009 verið starfandi við rannsóknir og auðlindaupptöku 

á norðurslóðum Kanada (e. the Canadian Arctic).
224

 

Hverjar sem ástæðurnar eru þá virðist íslenskum stjórnvöldum hafa gengið illa að 

fá einhverja til liðs við sig til að rannsaka Drekasvæðið og líklega bætir ekki úr 

skák áhugaleysi annars stjórnarflokksins á málaflokknum. Reyndar hefur annað 

útboðið verið farsælla en það fyrra og spila þar líklega inn í breyttar reglugerðir 

og nýjustu niðurstöður úr rannsóknum af Drekasvæðinu.
225

 Þegar lokað var fyrir 

umsóknir hjá Orkustofnun í byrjun apríl 2012 höfðu þrjár umsóknir borist, ein frá 

norsku félagi í eigu Íslendinga og Norðmanna og tvær frá íslenskum félögum 

báðum í samstarfi við bresk leitarfyrirtæki. Gert er ráð fyrir að Orkustofnun leiti 

nú umsagna og afgreiði umsóknirnar fyrir lok nóvember 2012 og ef allt gengur 

eftir úthluti rannsóknar- og vinnsluleyfum til hagkvæmasta tilboðsins.
226

 Þegar 

horft er til þess hvaðan leitarfyrirtækin eru þá gefur það byr undir kenningu 
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Lazzerre að þessi svæði séu einfaldlega of langt í burtu til að leitarfyrirtæki með 

höfuðstöðvar hinum megin á hnettinum hafi áhuga á verkefninu. Í það minnsta eru 

Kínverjar eða kínversk fyrirtæki ekki væntanlegur samstarfsaðili í þeim efnum. 

 

5.1.4. Vægi Íslands á alþjóðavettvangi: „Kínaspilið“ 

Ísland er smáríki eins og áður hefur komið fram og hefur ekki úr mjög mörgum 

valkostum að ráða. Landið er lítið, herlaust, og sem stendur ekki talið nærri því 

eins landfræðilega mikilvægt og á tímum kalda stríðsins. Sumir stjórnmála- og 

embættismenn telja að það sé nauðsynlegt að spila vel úr þeim tækifærum sem 

bjóðast til að gera landið meira gildandi á alþjóðavettvangi í 

norðurslóðamálum.
227

 Á þetta ekki aðeins við um aukna samvinnu og styrkingu 

Norðurskautsráðsins í anda félagslegrar stofnanahyggju heldur þarf Ísland að nýta 

sér áhuga stórvelda á landinu til hins ýtrasta. Einnig þurfi að finna sameiginlega 

hagsmunafleti og vinna út frá þeim rétt eins og hugmyndir raunhyggjunnar segja 

til um, það er, að stuðla að samvinnu þegar það leiðir til sjálfshjálpar.  

Eftir lok kalda stríðsins minnkaði landfræðilegt mikilvægi landsins og við 

brotthvarf Varnarliðsins myndaðist ákveðið tómarúm í varnarmálum landsins auk 

þess að draga enn frekar úr landfræðilegu mikilvægi.
228

 Við þessar breytingar hafa 

möguleikar yfirvalda minnkað til að gera landið gildandi á alþjóðavísu. Þótt 

samskipti Íslands og Bandaríkjanna hafi haldið áfram að vera vinsamleg þá hafa 

Bandaríkjamenn verið mjög uppteknir í stríðsrekstri í Miðausturlöndum 

undanfarin áratug. Ísland hefur því þurft að laga sig að breyttum aðstæðum. 

Hugsanlega hefur Ísland betri samningstöðu við aðrar þjóðir vegna góðra 

samskipta við Kínverja. Sumir viðmælenda töldu að unnt væri að láta í veðri vaka 

að gangi samskipti Íslendinga við viðkomandi þjóðir ekki vel þá lægi beinast við 

að snúa sér að Kína.
229

 Með þessu móti mætti ef til vill fá meira út úr samvinnu 

við ríkin í kringum okkur, þar á meðal Bandaríkjamenn, heldur en ella. Mikill 

áhugi Kínverja er hugsanlega að valda því að önnur ríki sýna landinu meiri áhuga 

fyrir vikið. Fyrir smáríki er lykilatriði að nýta sér svona athygli til framdráttar og 
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ekki ólíklegt að ráðamenn landsins muni gera það, enda vanir frá fyrri tímum að 

nýta sér landfræðilegt mikilvægi landsins og samningastöðu, Íslandi til 

framdráttar. Svona hugmyndir eru hins vegar vandmeðfarnar því óljósar hótanir 

geta snúist í höndunum á ríkjum. Svo gæti farið að ríki sem sífellt skiptir um lið, 

ef svo má að orði komast, tapar samningavægi sínu alfarið. Rétt eins og 

raunhyggja segir til um þá verða ríki að hafa ábata af því að vinna saman og ef 

þau sjá ekki fram á að geta treyst hinum aðilanum er líklegt að honum verði 

kastað fyrir róða, sérstaklega þegar um er að ræða smáríki sem skiptir tiltölulega 

litlu máli í alþjóðlegu samhengi. 
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6. Alþjóðasamfélagið á norðurslóðum 

Á undanförnum árum hefur mikið hefur verið skrifað um vaxandi spennu milli 

ríkja á svæðinu. Greinar hafa birst þar sem vísað er til þess að nú sé hafið 

kapphlaupið um norðrið, næstu áratugir muni einkennast, samhliða bráðnun 

norðurskautsíssins, af auknum vígbúnaði og samkeppni um auðlindir. Hugmyndir 

raunsæissinna með áherslu á valdajafnvægi hafa verið áberandi og í umræðunni er 

bent á að hernaðarleg viðvera hafi aukist á norðurslóðum á undanförnum árum og 

ríki hafi veitt svæðinu mun meiri athygli en áratugina á undan. Rússar hafa gengið 

einna lengst í því að reyna tryggja rétt sinn á svæðinu, meðal annars með 

táknrænum aðgerðum eins og til dæmis sumarið 2007 þegar þeir komu rússneska 

fánanum fyrir á hafsbotninum á norðurpólnum. Fjölmiðlar og fræðimenn voru 

fljótir að koma með grípandi tvíræðar fyrirsagnir á borð við Bráðnun 

norðurskautsins (e. Arctic Meltdown),
230

 Nýtt kaldastríð í vændum (e. A New Cold 

War),
231

 Kapphlaupið um norðurslóðir (e. Fight for the Top of the World).
232

 Með 

því að vísa til fyrri hugmynda um landfræðipólitík tuttugustu aldarinnar var ýtt 

undir hættuna á átökum milli vestursins og austursins.
233

 Fánahylling Rússa 4.200 

metrum undir yfirborði sjávar vakti mikla athygli og jafnvel reiði, eins og hjá 

kanadíska utanríkisráðherranum sem kom fram í fjölmiðlum skömmu seinna og 

benti á að þetta væri ekki 15. öldin og það væri ekki hægt að ferðast um og eigna 

sér landsvæði með því að planta fánum að vild.
234

 Þótt mikið hafi verið rætt og 

ritað um málefni norðurslóða og fjölmargar bækur litið dagsins ljós á 

undanförnum árum með grípandi titlum, eru fyrirsagnirnar oft ekki í takti við 
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raunveruleikann eða niðurstöður bókanna.
235

 Til dæmis segir Michael Byers, þrátt 

fyrir grípandi titil á bók sinni um: Hver eigi norðurskautið (e. Who Owns the 

Arctic), að ef samvinna sé ekki möguleg á norðurslóðum, þá sé hún hvergi 

möguleg.
236

 Eins hrekur Lawsson Brigham í grein sinni í Foreign Policy ýmsa þá 

þætti sem taldir eru geta valdið spennu og átökum á svæðinu. Hann bendir til að 

mynda á að fánahylling Rússa hafi alls ekki valdið eins miklum illdeilum og búist 

var við. Aðgerðin vakti athygli eins og ætlunin var, og þá sérstaklega innanlands, 

en líkurnar á því að þau fimm ríki sem þarna eiga í hlut fari í hár saman séu litlar. 

Til þess hafi heimurinn lært of mikið af fyrri átökum um auðlindaupptöku og 

landaávinninga, þessu til stuðning bendir Brigham á að þeir staðir í heiminum í 

dag, þar sem einhver verulegur ágreiningur ríkir útaf auðlindum eða landamærum, 

er á svæðum sem fyrir voru mjög óstöðug.
237

 

Það er rétt að hernaðarleg viðvera strandríkjanna fimm hefur aukist, ef frá eru 

talin Bandaríkin sem leggja enn sem komið er litla áherslu á öryggi á 

norðurslóðum.
238

 Samkvæmt skýrslu sænsku friðarrannsóknarstofnunarinnar 

SIPRI merkir það ekki endilega að aukin hernaðarumsvif muni valda átökum eða 

spennu á svæðinu. Aukinn viðbúnað megi fyrst og fremst rekja til eflingar á 

strand- og landhelgisgæslu á þeim svæðum sem tilheyra hverju ríki fyrir sig. Eins 

má rekja aukinn viðbúnað með ísbrjótum og strandgæslna til þess að ríkin 

framfylgi Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi og skyldur ríkja á 

eftirliti í sinni efnahagslögsögu. Í stað þess að stigmagnandi hernaðarumsvif komi 

til af ótta við getu nágrannans í anda raunhyggju má frekar sjá núverandi ástand 

sem nútímavæðingu og til þess gert að svara nýjum og breyttum umhverfislegum, 

pólítískum og efnahagslegum ógnum.
239

 Auk þess eru núningspunktar milli 

ríkjanna á svæðinu ekki það miklir að líklegt sé að til átaka komi. Það er nánast 

enginn ágreiningur milli strandríkjanna fimm um landamæri. Aðeins er deilt um 

um yfirráð yfir hafsvæðum. Norðmenn og Rússar gerðu árið 2011 alþjóðlegan 
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samning sem leysti 40 ára deilur þeirra um skiptingu Barentshafsins.
240

 Talið er 

líklegt að Bandaríkjamenn og Kanadamenn séu viljugir til að fara sömu leið til að 

leysa úr ágreiningsmálum þeirra um um siglingar yfir Beaufort-haf, þótt hingað til 

hafi Bandaríkjamenn enn ekki sýnt vilja til að viðurkenna lagaleg réttindi Kanada 

til að stjórna norðvesturleiðinni.
241

 Deilur sem standa enn milli Kanada og 

Danmerkur um yfirráð yfir Hans-eyju, snúast um eignarhald yfir eyjunni sjálfri og 

í alþjóðlegum samanburði eru taldar vera léttvægar og leysanlegar.
242

 Auk þess er 

talið, eins og áður hefur komið fram, að flestar auðlindir svæðisins séu langt innan 

við lögsögu hvers ríkis og því er afar ólíklegt að einhver ágreiningur rísi um þau 

mál.  

Út frá kenningum alþjóðastjórnmála má færa rök fyrir því að jafnvel sé hægt að 

beita raunhyggjukenningum til að skýra friðsamleg samskipti á svæðinu. Þrátt 

fyrir að allar tilvísanir í kapphlaupið um norðurslóðir til að tryggja sér auðlindir 

séu komnar frá raunsæissinnum með hugann við valdastjórnmál, má allt eins nýta 

raunsæiskenningar til þess að færa rök fyrir því að ríki sjái sér hag í því að vinna 

saman á svæðinu þar sem fórnarkostnaðurinn við að stofna til illdeilna sé of 

mikill. Ríkin á svæðinu muni því vinna saman þar sem það er þeim sjálfum í hag. 

Með Norðurskautsráðið og Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna í forgrunni 

einkennist pólitískt landslag svæðisins í raun af stöðugleika og samvinnu milli 

hagsmunaðila  

Miðað við hvernig aðstæður eru á svæðinu og samvinna ríkjanna hefur verið 

hingað til er það helst að til missættis gæti komið útaf siglingaleiðunum og 

hvernig stjórnun og skipulagi um þær er háttað. Með auknum siglingum munu 

ríkin á svæðinu þurfa að koma sér saman um sameiginlegt eftirlit og reglur fyrir 

þessar siglingar því skipin munu ferðast í gegnum fjölmargar lögsögur. Enn stærri 

spurning er síðan hvernig hafa skuli eftirlit með siglingum sem verða á alþjóðlegu 

hafsvæði til dæmis ef miðsiglingaleiðin verður að raunveruleika sem og hvernig 

standa skuli að eftirliti og björgunaraðgerðum. Aftur á móti hafa væntanlegar 

siglingar, eins og áður hefur komið fram, ekki hafist svo neinu nemi ennþá og enn 
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er alls óvíst með framtíðarþróun siglinga yfir svæðið og hversu efnahagslega 

hagkvæmar þær verða. Einnig hafa ríkin Hafréttarsáttmálann til að fylgja og 

hugsanlega verður Norðurskautsráðið sterkari vettvangur í framtíðinni og þá nýtt 

sem sem tæki til að koma sér saman um siglingar um svæðið. Norðurskautsráðið 

hefur, þrátt fyrir að vera oft talið bitlaust, þjónað sem vettvangur til að ræða 

saman og komast að samkomulagi. Gott dæmi er áðurnefndur björgunarsamningur 

sem gerður hefur verið milli ríkjanna, þótt enn eigi eftir að koma í ljós hvernig 

hann verður framkvæmdur. Þegar horft er til þess hvernig deilur hafa verið leystar 

og ágreiningsmál tekin fyrir með tilliti til lagaramma og innan stofnana eiga 

kenningar frjálslyndrar stofnanahyggju í raun ágætlega við til að greina aðstæður 

og ákvarðanatöku á norðurslóðum. Engu að síður hefur raunhyggja sterkt 

skýringargildi því ríkin eru að vinna saman innan alþjóðastofnana meðan það 

þjónar hagsmunum þeirra. Þegar samvinna innan stofnana þjónar ekki þeirra 

hagsmunum kjósa þau oft að sneiða framhjá Norðurskautsráðinu og er nærtækasta 

dæmið fimm ríkja samstarfið. Að sama skapi hafa norðurslóðaríkin ekki sýnt vilja 

til að afsala sér einhverjum hluta af fullveldi sínu til Norðurskautsráðsins.  

Þótt samvinna virðist vera í forgrunni þá eru átök ekki með öllu óhugsandi á 

norðurslóðum í framtíðinni. Það sem er líklega mest aðkallandi vandamálið fyrir 

standríkin fimm, sem og hin norðurskautsráðsríkin, er ekki innbyrðis samskipti 

heldur hvernig skuli taka á sífellt auknum áhuga utanaðakomandi ríkja og 

ríkjasambanda á svæðinu og hvaða hlutverki þau skuli gegna á norðurslóðum. Þó 

að fréttaflutningur um hugsanleg stórveldaátök sé yfirdrifinn hefur umræðan leitt 

til þess að auka verulega alþjóðlegt vægi norðurslóða.
243

 

 

6.1. Hvernig bregðast ríkin á norðurslóðum við áhuga Kínverja á 

svæðinu? 

Hún er tvíræð merkingin um að „norðurskautið sé heitt“ eins og Gustaf Lind 

sænski sendiherrann í Norðurskautsráðinu komst að orði. Það er ekki aðeins sú 

staðreynd að hitastigið á norðurslóðum eykst næstum tvöfalt hraðar heldur en 

annars staðar á jarðkringlunni heldur einnig það að sífellt fleiri ríki hafa sótt um 
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áheyrnaraðild að Norðurskautsráðinu.
244

 Aukinn áhugi á ráðinu hefur leitt til þess 

að kastljósið hefur beinst í auknum mæli að norðurslóðum. Einkum hefur verið 

fjallað um umsóknir Evrópusambandins og Kína, þar sem þær eru afar umdeildar 

meðal norðurskautsráðsríkjanna. Kanadamenn og Rússar hafa sérstaklega reynt að 

stuðla að því að ráðið sé fámennur klúbbur þeirra sem þar eru nú þegar. Engu að 

síður hafa bæði ríkin stofnað til samstarfs við Kínverja á sviði rannsókna á 

norðurslóðum. Einn viðmælandi tók dæmi um Bandaríkjamenn sem væru 

gagngert að auka samskipti sín við Kínverja á öllum sviðum. Það væri ekki 

hugsað sem herbragð í að kæfa þá með góðmennsku (e. Kill them with kindness) 

heldur að vinna saman og fá þannig gagnkvæmt gagn af samskiptunum, því að 

með góðum samskiptum er ólíklegra að ágreiningsmál valdi of mikilli togstreitu 

sem gæti endað með stríði.
245

  

Hvort áhugi Kínverja á svæðinu og vilji til samstarfs við norðurslóðaríkin hafi 

áhrif á hefðbundnar öryggisógnir er óljóst. Líklega getur áhugi Kínverja bæði 

dregið úr og aukið spennu á svæðinu. Kínverjar eru framarlega á sínu sviði í 

rannsóknum og framlag þeirra til ýmiss vísindasamstarfs er eftirsótt. Með því að 

einbeita sér að þess háttar samstarfi gæti aukin viðvera og rannsóknir Kínverja á 

svæðinu jafnvel stuðlað að meiri stöðugleika en ella. Eins er líklegra að meiri sátt 

ríki um málefni norðurslóða ef samkomulag næst um að Kínverjar ásamt öðrum 

utanaðkomandi aðilum fái áheyrnaraðild innan Norðurskautsráðsins. Ef 

stórveldum er alfarið haldið utan við málefni norðurslóða gætu þau tekið það upp 

að hefja viðræður, og jafnvel ákvarða, um málefni norðurslóða á sínum eigin 

vettvangi
246

 sem síðan myndi valda óþarfa spennu á svæðinu. Það gæti einnig 

dregið úr stöðugleika á svæðinu, jafnvel þótt Kínverjar legðu eingöngu áherslu á 

rannsóknir og að fá að fylgjast með framvindu mála á norðurslóðum, ef neikvæð 

orðræða í kringum áhuga Kínverja á norðurslóðum eykst og stjórnmálamenn 

gangast upp í því að magna málið upp sem hættu eða vandamál. Þannig getur 

neikvæð fjölmiðlaumfjöllun leitt af sér nýjan pólitískan veruleika sem lýsir sér í 

meiri spennu milli ríkja þrátt fyrir að jafnvel engin innistæða sé fyrir því. 
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6.2. Hvernig hafa nágrannaríki Íslands brugðist við áhuga Kínverja á 

Íslandi? 

Samband Íslands og Kína hefur vakið sífellt meiri athygli meðal annarra ríkja. 

Ákveðin þáttaskil má þó greina eftir að fréttist af hugsanlegum kaupum 

kínverskra fjárfesta á Grímsstöðum á Fjöllum. Eins og áður hefur verið bent á var 

mikið fjallað um málið í erlendum fjölmiðlum og eftir að fréttir bárust af 

kauptilboðinu komu sífellt fleiri að máli við íslenska embættis- og 

stjórnmálamenn og vildu fá upplýsingar og skýringar á hvað gengi á. Þá var spurt, 

þó hugsanlega ekki í fullri alvöru, hvort Ísland væri beinlínis til sölu. Getgátur 

voru um að Kínverjar myndu kaupa upp landið og ná landfræðilega sterkri 

fótfestu á norðurslóðum.
247

 Hugsanlega vakti kauptilboðið jafn mikla athygli og 

raun ber vitni þar sem þarna var um að ræða mjög stórt landssvæði með tilliti til 

stærðar landsins. Leiða má getum að því að kauptilboð erlendra aðila sem hljóðar 

uppá 0,3% af flatarmáli eins ríkis myndi vekja eftirtekt í hvaða landi sem væri. Að 

sama skapi var spurt hversu vel í stakk búið landið væri til að takast á við áhuga 

stórvelda ekki aðeins útaf því að landið væri smáríki heldur einnig vegna þess að 

landið er ennþá að ná sér eftir efnahagskreppuna. Í því tilliti er tvöfaldur veikleiki 

til staðar sem stórveldi sem og stórfyrirtæki eru vís til að reyna nýta sér í sína 

þágu. Á tveggja daga ráðstefnu um framtíð Norðurskautsráðsins í Toronto í janúar 

2012 hafði málið vakið það mikla athygli að um það var fjallað á fundum og 

skrifað um í fréttamiðlum. Á þeirri ráðstefnu voru kaupin sett í samhengi við 

auðlindanýtingu alls staðar og að Kína væri orðið stórveldi, þannig var litið á þetta 

sem eitthvað sem þyrfti að staldra við og athuga betur.
248

 Kenningar raunhyggju 

styðja við þetta sjónarmið því ríki eru ævinlega að hugsa um sína eigin hagsmuni 

og þegar hagsmunirnir eru ólíkir og valdaójafnvægið jafn mikið og raun ber vitni 

er alltaf hætta á að minni aðilinn lúti í lægra haldi og standi verr að vígi eftir 

samskiptin. 

Áhugi Kínverja á Íslandi hefur vakið eftirtekt erlendis, mörgum þykir athyglin 

sem smáríkið í norðri er að fá frá drekanum úr austri áhugaverð ásamt því að 

vekja upp áleitnar spurningar. Áhrifamikill stjórnmálamaður benti á að hann hefði 

beinlínis orðið var við að áhugi Kínverja vekti ótta meðal ráðamanna erlendis þótt 
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enginn hefði formlega varað við Kína.
249

 Helst eru það raunsæissinnar með 

hugann við valdastjórnmál sem sjá hættur í hverju horni af rísandi stöðu Kína, því 

eins og raunhyggjan segir til um þá hugsar hvert ríki um sína eigin hagsmuni og 

það að verja þá stöðu sem það hefur á alþjóðavettvangi. Þannig sjá sumir samband 

Kína og Ísland sem ákveðna ógn við þá stöðu sem ríkir á svæðinu í dag. Engu að 

síður er ákveðið misræmi í því að samband Íslands og Kína veki umræðu og 

áleitnar spurningar meðal þeirra ríkja sem sjálf leggja mikla áherslu á að treysta 

og bæta samskipti sín við Kínverja. Hugsanlega kemur það til vegna 

stærðarmismunar milli ríkjanna eða að Ísland sé talið varnarlausara en ella sökum 

lélegs efnahagsástands. Einnig má velta því upp hvort öfund geti legið þar að 

baki, því ekkert ríki vill missa spón úr sínum aski, en eins og áður hefur verið bent 

á er Kína rísandi stórveldi og því mikil tækifæri í stöðunni fyrir þau ríki sem eiga í 

góðum samskiptum við Kína.  

 

6.3. Verður samvinna Íslands og Kína öryggisvædd af öðrum ríkjum? 

Eins og áður hefur komið fram telja talsmenn Kaupmannahafnarskóla í 

öryggisfræðum að öryggisvæðing eigi sér stað með málgjörningi. Hann er 

byggður á pólitískri neyðarráðstöfun þar sem vísað er til tilvistarógnar, hvort sem 

hún er raunveruleg eða að yfirvöldum hafi einungis tekist að fá það viðurkennt 

meðal almennings að af ákveðnu málefni stafi slík ógn. Forsenda þess að 

öryggisvæðing heppnist er sú að mark sé tekið á þeim sem framkvæma hana. Eins 

og staðan er í dag er samband Íslands og Kína fjarri því að vera öryggisvætt. Til 

þess hefur engin umræða átt sér stað á því stigi þar sem öryggisvæðing getur átt 

sér stað, jafnframt bentu viðmælendur á að enginn hefur formlega varað við Kína 

þótt undir niðri hafi ýmsir áhyggjur af þróun mála. Almennt voru viðmælendur 

sammála um að öryggi Íslands stafaði ekki ógn af auknum samskiptum við Kína. 

Algengari var sú skoðun að samband ríkjanna hefði almennt jákvæð áhrif á stöðu 

Íslands á alþjóðavettvangi þar sem það beindi sjónum annarra ríkja að, ekki aðeins 

norðurslóðum, heldur einnig að Íslandi. 

Með tilliti til landfræðistjórnmála og framtíðarbreytinga á norðurslóðum mun það 

ef til vill koma illa við sum nágrannaríki okkar að Kína haldi áfram að þróa gott 
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samstarf við Ísland. Nokkrir viðmælendur minntust á að ef til vill sæju 

Bandaríkjamenn nú þegar eftir því að hafa flutt herinn alfarið á brott því að það 

yrði líkast til eitur í þeirra beinum og margra annarra ef svo færi að skyndilega 

yrðu gjörbreyttar aðstæður á alþjóðavettvangi og Kínverjar hefðu að komið sér 

hér upp umfangsmikilli aðstöðu í kringum hafnarsamstarf við Íslendinga sem 

síðan væri hægt að nýta í öðrum tilgangi.
250

 Jafnvel þótt enginn telji að Kínverjar 

vilji koma hér upp herstöð eða neinu álíka þá má ætla að út frá langtíma 

landfræðipólitísku sjónarhorni þá þætti nágrannaríkjum okkur þróunin geta verið 

óheppileg. 

Það er ljóst að ekki stendur öllum á sama um fjárfestingar Kínverja miðað við 

fréttir sem bárust haustið 2011 að kanadíska varnarmálaráðuneytið væri að íhuga 

að auka hernaðarútgjöld sín og stækka herskipakostinn gagngert út af áhuga 

Kínverja á Íslandi. Reyndar taldi utanríkisráðherra Íslands málið allt hjákátlegt og 

einungis hræðsluáróður kanadíska hersins til að tryggja sér aukin fjárlög.
251

 

Kanadísk yfirvöld tóku ekki undir þennan málflutning en engu að síður er 

eftirtektarvert að kanadíska varnamálaráðuneytið hafi áhyggjur af þessari þróun. 

Þrátt fyrir að ráðuneytið sé líklega ekki í aðstöðu til að öryggisvæða áhuga og 

fjárfestingar Kínverja á Íslandi án stuðnings yfirvalda lýsir þetta mál orðræðunni 

almennt um fjárfestingar Kínverja allsstaðar í heiminum en viðkvæðið er oft og 

tíðum að Kínverjar séu að sölsa undir sig heiminn.
252

 Miðað við hvernig brugðist 

er við fréttum af kaupum kínverskra fjárfesta má spyrja sig hvort Kínverjar eigi 

það á hættu að ríki fari í auknum mæli að skilgreina fjárfestingar og umsvif 

Kínverja í öðrum löndum sem ógn við öryggi viðkomandi lands. Ef svo fer, munu 

mögulegar fjárfestingar Kínverja á Íslandi í framtíðinni vekja aukna andúð 

nágranna okkar en hingað til. Hins vegar má benda á að Kína er ekki fyrsta landið 

sem fær þennan stimpil á sig, á níunda áratugnum voru það Japanir sem fengu 

viðlíka umfjöllun. Þegar efnahagur Japana brást fór fljótt allur vindur úr slíkri 

umræðu. Það sama má ætla um Kína ef mikill samdráttur verður í efnahagslífi 

Kínverja á næstu árum og fjárfestingar dragast saman, mun öll orðræða á þessa 
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vegu fjara út en ef Kína heldur áfram á þeirri braut sem það hefur verið þá er ekki 

ósennilegt að einhverskonar öryggisvæðing á útþenslustefnu Kínverja muni eiga 

sér stað. Að ríki muni til dæmis setja strangari löggjöf um fjárfestingar erlendra 

aðila eða um ríkistengsl á eignarhaldi fyrirtækja. 

 

6.4. Samband Kínverja og Íslands til framtíðar 

Það er ljóst að áhugi Kínverja á Íslandi hefur aukist svo um munar. Ekki þarf 

annað en að horfa til aukinna heimsókna kínverskra sendinefnda eða fjárfestinga 

Kínverja og umsvifa hverskonar á Íslandi. Vilji virðist vera til staðar til að auka 

samskiptin á öllum sviðum. Hins vegar verður að fara varlega í ályktanir um 

hvaða þýðingu Ísland hefur í utanríkisstefnu Kínverja því þótt hægt sé að slá því 

föstu að samskipti Kínverja og Íslendinga séu hlutfallslega meiri en tengsl 

Kínverja við ýmis stórveldi merkir það ekki endilega að Ísland sé einhver 

lykilbreyta í stefnu Kína á norðurslóðum. Til að færa sönnur á því þyrfti að gera 

aðra rannsókn um samanburð á samskiptum Kína við önnur lönd á norðurslóðum. 

Jafnvel þótt sumir telji að Kínverjar hafi þegar lagt meiri áherslu á samskipti sín 

við Ísland en til dæmis hin Norðurlöndin,
253

 þá er það aðeins skilningur 

viðkomandi aðila frekar en að einhver gögn liggi að baki þeim kenningum. Það 

liggur fyrir að Ísland er ekki eina landið sem Kínverjar hafa aukið samskipti sín 

við, til dæmis voru flestar sendinefndirnar sem komu til Íslands á vegum Kínverja 

í stærri leiðangri þar sem fleiri ríki voru heimsótt.
254

 Kínverjar hafa leitað eftir 

bandamönnum víðsvegar og samskiptin við Ísland eru líklega eitt púsl í því spili 

en ekki heildarmyndin. 

Í utanríkisstefnu Kínverja eru öll lönd sérstök og komið er fram við þau sem 

slík.
255

 Sú stefna skýrir ef til vill að einhverju leyti hvers vegna kínversk yfirvöld 

veita Íslandi jafn mikinn áhuga og raun ber vitni, samskiptin eru ekki eins og 

kenningar innan alþjóðasamskipta myndu spá fyrir um. Eins benti einn 

viðmælandi á að yfirvöld í Peking virðast horfa til Norðurlandanna með tilliti til 

framtíðarskipulags á innanríkismálum. Enn þá er félagslega kerfið mjög skammt á 
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veg komið og talið er að Kínverjar horfi til Norðurlandanna eftir fyrirmynd að því 

félagslega kerfi sem þeir vilja byggja upp.
256

 Þannig skipa Norðurlöndin öll 

sennilega veglegri sess í utanríkisstefnu Kínverja en ella. Hugsanlega hefur Su Ge 

sendiherra verið að vísa til þessa hugmynda þegar hann líkti Íslandi við laufblað á 

trjágrein með hinum Norðurlöndunum, vissulega væru blöðin falleg en greinin í 

heild sinni skipti þó meira máli.
257
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 Viðtal við embættismann í utanríkisráðuneytinu, 10. apríl 2012. 
257

 Viðtal við Su Ge sendiherra Kínverja á Íslandi, 17. febrúar 2012. 
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7. Niðurstöður 

Ljóst er að drekinn úr austri er að færa sig norðar, en það þýðir ekki að Kínverjar 

hyggist hrifsa til sín auðlindir og völd á norðurslóðum. Slíkar hugmyndir eiga sér 

ekki stoð. Þær eru líkast til runnar undan rifjum raunhyggjusinna sem telja að 

stórveldin sem fyrir eru á svæðinu eigi á hættu að missa stöðu sína. Þótt Kínverjar 

hyggist ekki sölsa undir sig norðurslóðir þá hafa þeir engu að síður mikinn áhuga 

á svæðinu og hann hefur farið sívaxandi. Miðað við hvernig stefna þeirra hefur 

verið undanfarin ár virðast þeir hafa tekið yfirvegaða ákvörðun um að halda sig til 

hlés en vinna jafnframt að því að tryggja hagsmuni sína sem eru mögulegar 

framtíðarsiglingaleiðir og auðlindir á svæðinu. Þar er helst að nefna vilja Kínverja 

til að fá stöðu áheyrnarfulltrúa í Norðurskautsráðinu. Þeir hafa eins og aðrir áttað 

sig á að ráðið er mikilvægasti stofnanavettvangurinn um málefni norðurslóða. 

Jafnvel þótt ákvarðanir verði teknar utan ráðsins munu þær engu að síður verða 

teknar af aðildarríkjum þess. Þannig er skiljanlegt að hver sá sem vill hafa 

eitthvað með norðurslóðir að gera muni vilja taka þátt í þeirri stofnanabundnu 

samvinnu sem fyrir hendi er. Stærsta vandamál Kínverja er að sannfæra 

norðurskautsríkin um að það sé þeim í hag að hafa Kína með í ráðum. Kínverjum 

hefur reynst auðvelt að sannfæra íslensk stjórnvöld um að aðkoma þeirra að 

Norðurskautsráðinu sé jákvæð, enda sjá Íslendingar mörg tækifæri með samstarfi 

við Kína. Hér má nefna tvíhliða samskipti auk þess sem aðkoma Kínverja gæti 

styrkt Norðurskautsráðið betur í sessi. Samkvæmt kenningum alþjóðasamskipta er 

það lykilatriði fyrir smáríki á borð við Ísland. 

Skýr tengsl eru milli aukins áhuga Kínverja á norðurslóðum og samskiptum þeirra 

við Ísland, eins og nýundirritaðir rammasamningar um samstarf á norðurslóðum 

bera vitni um. Í samstarfinu á að leggja áherslu á rannsóknir og samgöngumál og 

má leiða getum að því að mögulegar siglingar yfir norðurslóðir spili þar stærstan 

þátt. Eins og fram hefur komið telja margir framtíðarstefnumótun Kínverja ekki 

samrýmast vestrænum hugmyndum þar sem oftast er skipulagt nokkur ár fram í 
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tímann og þá helst fram að næstu kosningum. Hvort það er mýta að Kínverjar 

hugsi í áratugum eða jafnvel hundrað ár fram í tímann skal ósagt látið, en ef svo er 

þá er auðveldara að skilja hvers vegna þeir leggja áherslu á góð samskipti við 

Ísland og opnun siglingaleiðar. Gera má ráð fyrir að siglingar um norðurslóðir 

takmarkist við skamman tíma á ári. Ekki er við því að búast að miðsiglingaleiðin 

verði notuð næstu áratugi. En jafnvel þótt siglingar aukist meðfram ströndum 

Rússlands má leiða getum að því að Kínverjar kjósi að halda þeim möguleika 

opnum að byggja upp umskipunarhafnir á Íslandi. Þannig kann það að skipta 

minna máli að það sé efnahagslega óhagkvæmara að gera það á Íslandi en í 

Rússlandi eða Norður-Noregi. Líklega er lítill vilji hjá Kínverjum að vera 

óþarflega háðir þessum tveimur ríkjum. Kínverjar eiga í frekar stirðu sambandi 

við Rússa og eins og staðan er í dag þá gildir það engu síður um samskipti þeirra 

við Norðmenn. 

Deila má um hvort hægt sé að greina ákveðnar áherslubreytingar hjá Kínaverjum í 

samskiptum við Íslendinga undanfarin áratug. Vissulega hafa samskiptin aukist á 

öllum sviðum, en ekkert eitt atriði stendur þar meira upp úr en annað. 

Samningurinn um norðurslóðasamstarf kann að marka þáttaskil, þótt áhrif hans 

eigi eftir að koma í ljós. Almennt má þó segja að breytingin sé sú að aukin áhersla 

er lögð á hvers konar samskipti ríkjanna. Það á ekki aðeins við um Kínverja 

heldur einnig Íslendinga. Íslensk yfirvöld virðast vilja hagnast á samvinnu við 

Kínverja og leggja áherslu á viðskiptatengsl, fjárfestingar og aðgang að 

risamarkaði fyrir íslenskar afurðir. Ekki síður mikilvæg virðist vera hugmyndin 

um „Kínaspilið“, það er, að Ísland gæti aukið vægi sitt á alþjóðavettvangi vegna 

náins samstarfs við Kínverja.  

Samvinna ríkjanna tengist stefnu íslenskra stjórnvalda á norðurslóðum á fleiri en 

einn veg. Íslendingar reyndu að fá Kínverja til liðs við sig þegar þau stóðu fyrir 

rannsóknum á Drekasvæðinu, en það gekk ekki eftir. Það er helst með tilliti til 

hugmynda um rannsóknir á mögulegum siglingaleiðum og jafnvel 

umskipunarhöfnum sem hafa náð að höfða til Kínverja. Aftur á móti er ekki ljóst 

hversu raunhæfar sumar þessar hugmyndir eru eða hversu nálægt í tíma. Það að 

kínversk yfirvöld séu tilbúin til að ræða þessi mál við íslensk yfirvöld gefur 

hugmyndum um að Kínverjar hugsi mun lengra fram í tímann en almennt gerist 

byr undir báða vængi. Að sama skapi sé um verulega hagmuni fyrir Kínverja að 



  

85 
 

ræða sem samkvæmt raunhyggjukenningum leiða til þess þeir eru tilbúnir til að 

leggja sig fram við að ná góðum samskiptum við Ísland. 

Í viðskiptum ríkjanna gegnir hinn aðilinn ekki lykilhlutverki fyrir efnahagslíf 

landanna. Kína er ekki stærsta viðskiptalandið við Ísland og sökum 

stærðarmismunar er ljóst að Ísland verður aldrei stærsta viðskiptaland Kínverja. 

Hins vegar hafa öll samskipti og viðskipti þar á milli aukist umtalsvert á liðnum 

árum og hægt er að tengja ýmsar áherslur Kínverja beint við áhuga þeirra á 

norðurslóðum.  

Nauðsynlegt er að fara varlega í að lesa of mikið úr gagnkvæmum heimsóknum 

eða hvernig tekið hefur verið á móti íslenskum ráðamönnum í Kína. Það verður að 

hafa í huga að þrátt fyrir alla umræðu um samskipti ríkjanna er það ekki eins og 

Ísland gegni stóru hlutverki í utanríkisstefnu Kínverja. Til að sýna betur fram á 

hvar Ísland stendur í stefnu Kínverja þyrfti að gera samanburðarrannsókn á 

auknum samskiptum Kína við, til dæmis, önnur ríki á norðurslóðum. Hugsanlega 

væri þar ekki mikill munur á, einfaldlega vegna þess að Kína sækir í sig veðrið út 

um allan heim sem er ekkert óeðlilegt fyrir ríki sem er í miklum vexti. Kína er 

heldur ekkert eina ríkið sem hefur lagt aukna áherslu á norðurslóðir. Norðurslóðir 

eru „heitar“ í alþjóðastjórnmálum ef svo má að orði komast. Eins hafa mörg önnur 

ríki sýnt fram á vilja til að auka samstarf sitt við Ísland sérstaklega í sambandi við 

norðurslóðir. Einnig má ekki gleyma að Kínverjar virðast líta á öll lönd sem þeir 

eiga í samskiptum við sem sérstök og ekki horfa í mannfjöldatölur viðkomandi 

lands. Hins vegar er ýmisleg mjög sérstakt við hvernig samskiptin hafa verið að 

þróast og þá til dæmis nýjasta dæmið um rammasamning þar sem Kínverjar ætla 

meðal annars að opna aðgang að mörkuðum fyrir íslensk verkfræðifyrirtæki í 

Afríku og að formfesta rannsóknarsamstarf ríkjanna um norðurslóðir sem ekki 

verið gert áður. En hvaða verði þurfa Íslendingar að greiða slíkt samstarf? Ætla 

íslensk yfirvöld að láta hjá líða að gagnrýna til að mynda brot á mannréttindum í 

Kína einfaldlega til að halda þeim góðum? Hugsanlega geta íslensk yfirvöld 

komist í þá stöðu að geta ekki stoppað ákveðnar framkvæmdir eða gjörðir 

Kínverja á Íslandi þótt almennur vilji væri til þess þar sem ítök Kínverja væru of 

mikil á öðrum sviðum og gætu hótað að draga úr þeim eða stöðva. Svo gæti farið 

að Íslendingar verði orðnir það efnahagslega háðir Kínverjum að ekki reynist 

auðvelt að gagnrýna án þess að hljóta bágt fyrir. Þá vaknar sú spurning hvort 
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Ísland eigi á hættu að vera hluti af áðurnefndri viðskipta-utanríkisstefnu Kínverja. 

Hvort íslensk yfirvöld verði í aðstöðu til að stemma stigu við svona framferði er 

erfitt að segja til um, en engu að síður verða yfirvöld að vera meðvituð um þær 

aðferðir sem Kínverjar hafa hingað beitt. Það vilja allir eiga viðskipti við Kína en 

verðið sem þarf að greiða fyrir getur verið hærra en upphaflega stóð til að greiða.  

Af þessu leiðir að ekki eru aðeins jákvæðar hliðar á því að auka samskipti við 

Kína á öllum sviðum. Það eru ekki aðeins önnur ríki eins og nágrannar og 

hefðbundnir bandamenn Íslands sem sjá ýmislegt athugavert við það að eitt 

smæsta ríki heims eigi í nánu samstarfi við það stærsta. Íslendingar eru einnig afar 

tvístígandi í samstarfi sínu við Kínverja. Þarna togast á skoðanir um kosti og galla 

slíks samstarfs. Þessi togstreita kristallaðist til dæmis vel í fyrirætluðum kaupum 

Nubos. Vilji var fyrir fjárfestingu en samt settu margir spurningamerki við kaupin 

og til dæmis hvernig eignarhaldi fjárfestingarfyrirtækisins væri háttað. Það vafðist 

fyrir mörgum að eignarhald fjárfestingarfélags Nubos væri óljóst og að 

hugsanlega ættu yfirvöld þar hlut að máli. Það gleymist hins vegar að nú þegar er 

kínverska ríkið komið inn í eignarhald íslenskra fyrirtækja. Til dæmis er eigandi 

Járnblendisins, BlueStar að hluta til í eigu kínverska ríkisins. Hvernig íslensk 

yfirvöld ætla leysa úr þeirri togstreitu sem ríkir innan stjórnsýslunnar um 

fjárfestingar erlendra aðila utan EES á eftir að koma í ljós. Miðað við þær 

umræður sem komu upp í kringum hugsanleg landakaup kínverskra fjárfesta sýnir 

ef til vill fram á helsta vandamálið sem steðjar að íslensku samfélagi og 

samskiptum þess við erlenda aðila og skiptir það engu máli um hverjir eiga þar í 

hlut. Það þarf að styrkja regluverkið á Íslandi þannig að sátt ríki um umsvif 

erlendra aðila í landinu. Ef það er eitthvað að óttast, hvort sem um er að ræða 

Kína eða önnur ríki, þarf að girða fyrir það með lögum, í stað þess að allt fari á 

hliðina við erlendar fjárfestingar. Jafnframt þurfa yfirvöld að hafa það bak við 

eyrað að verða ekki of handgeng Kína, eins og í sambandi við hugsanlegan 

fríverslunarsamning og þá kenningu að þeir þjóni, eins og áður hefur verið fjallað 

um, sem einhverskonar viðskipta-utanríkisstefna fyrir Kína. Það væri þó ekki í 

fyrsta skipti sem íslensk stjórnvöld beygðu sig fyrir erlendu ríki í utanríkismálum 

og stefnumótun fyrir efnahagslega hagsmuni. 

Með tilliti til raunhyggjukenninga eru möguleg áhrif af áhuga Kínverja á Íslandi 

þau að landið gæti orðið peð í valdatafli stórveldanna þar sem samkeppni um 
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auðlindir væri megin þemað. Hins vegar er lítið sem styður við hugmyndir um 

stigmagnandi vígbúnaðarkapphlaup á norðurslóðum. Ríkin á svæðinu hafa of 

mikinn efnahagslegan hvata af því að halda í friðinn. Auk þess er lítið sem gefur 

tilefni til þess að Kínverjar hyggist ekki ætla fylgja þeim alþjóðlegu reglum sem 

þegar eru í gildi. Frjálslynd stofnanahyggja á vel við þar sem fyrir er sterkt 

stofnanaumhverfi meðal norðurslóðaríkjanna og með styrkingu 

Norðurskautsráðsins gefur það smáríki á borð við Ísland meira vægi. En eins og 

áður hefur komið fram hafa raunhyggjukenningar sterkasta skýringarvægið þar 

sem ríkin á svæðinu eru að vinna saman svo fremi sem það hagnast þeim. 

Kostirnir fyrir Ísland við áhuga Kínverja eru meðal annars þeir að auka 

landfræðilegt mikilvægi landsins þótt enn sé langt í að Ísland komist á sama stall 

og það var á þegar kaldastríðið var í algleymi. Jafnvel þótt siglingar og 

auðlindaupptaka á norðurslóðum aukist til mikilla muna samfara 

loftlagsbreytingum og Ísland verði við það miðsvæðis fyrir umferð af svæðinu, 

má draga í efa að landfræðilegt mikilvægi landsins yrði eins og áður fyrr, í það 

minnsta ekki í hernaðarlegum skilningi; til þess þyrftu aðstæður að breytast mikið 

og vígbúnaður milli ríkja að aukast verulega. Samband Kína og Íslands ýtir einnig 

undir mikilvægi landsins á alþjóðavettvangi því jafnvel þótt ríkjum sé illa við 

samskiptin er hægt að nýta þau sér til framdráttar, samanber hugmyndir um 

„Kínaspilið“. Gallarnir við sterkt samband við Kínverja eru til dæmis þeir að ef 

íslensk yfirvöld ofnota hugmyndir um „Kínaspilið“ þá gætu þau setið uppi að 

lokum í mun verri samningsstöðu á alþjóðavettvangi en áður. Það gæti einnig 

spillt fyrir samskiptum við önnur ríki ef samband Kína og Íslands yrði 

öryggisvætt, þótt ekki séu miklar líkur á að það gerist. Stærsta vandamálið er að 

það getur reynst smáríki tvíeggjað sverð að vera of háð einu stórveldi vegna þess 

að það kann að ógna sjálfstæði utanríkisstefnu þess.  
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