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Útdráttur 

Rannsókn þessari var ætlað að svara þeirri spurningu hvort afstaða Sjálfstæðisflokksins til 

Evrópumála hafi á einhvern hátt verið mótuð af hagsmunum ráðandi atvinnugreina. 

Rannsóknin byggði á kenningu Christine Ingebritsen um Evrópusamrunann og þeirri tilgátu 

hennar að hagsmunir ráðandi atvinnugreina hafi áhrif á það hvernig Evrópuþjóðir, og þá 

sérstaklega Norðurlöndin, haga stefnumótun sinni gagnvart Evrópusambandinu. Í 

umfjölluninni var reynt að meta hversu mikil áhrif sjávarútvegur hefur haft á þróun 

Evrópumála á Íslandi og einnig hvernig stefna Sjálfstæðisflokksins mótaðist eftir þeim 

hagsmunum. Notað var til þess greining á orðræðu þingmanna flokksins á Alþingi í 

umræðum um stærstu álitamál Evrópusamruna Íslendinga. Tengsl Sjálfstæðisflokksins við 

sjávarútveg var einnig greind. Bæði tengsl einstakra þingmanna sem og fjárhagsleg tengsl 

hans út frá framlögum fyrirtækja tengdum sjávarútvegi til flokksins og frambjóðenda hans. 

Niðurstaða rannsóknarinnar var að hagsmunir ráðandi atvinnugreina hafa haft umtalsverð 

áhrif á stefnu Sjálfstæðisflokksins í Evrópumálum. Fleiri skýringarbreytur þarf þó að athuga til 

að hægt sé að mynda heildstæða greiningu á ástæðum andstöðu Sjálfstæðisflokksins við 

Evrópusambandsaðild. 
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Formáli 

 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA prófs í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Hún er metin 

til 12 ECTS eininga. Leiðbeinandi minn var Baldur Þórhallsson og vil ég þakka honum fyrir 

góðar leiðbeiningar og gott samstarf við skrif þessarar ritgerðar.  

 

Ég vil þakka bræðrum mínum þeim Sverri Unnsteinssyni og Héðni Unnsteinssyni fyrir 

yfirlestur þessarar ritgerðar. Einnig vil ég þakka Guðmundi Birni Þorbjörnssyni fyrir 

ráðleggingar og yfirferð. Sambýlismönnum mínum þeim Hilmari og Skúla er þakkað fyrir allar 

kaffipásurnar og Bond kvöldin sem léttu mér lund meðan á skrifunum stóð, Arnari og Sölva 

fyrir eftirmiðdagssímtölin góðu og Helgu Lind fyrir yndislegan félagsskap síðustu vikurnar. 

Föður mínum Unnsteini Arasyni vil ég einnig þakka allan þann stuðning sem hann hefur veitt 

mér meðan á námi mínu stóð. Guðrún Unnsteinsdóttir systur minni og fjölskyldu hennar 

þakka ég sömuleiðis sérstaklega fyrir veitta aðstoð. Rúnar Ólason fær einnig sérstakt hrós 

fyrir stærðfræðiaðstoð um miðjar nætur. 

 

Ritgerðina vil ég þó tileinka móður minni, Hólmfríði Héðinsdóttur. Ég vona að hún sé stolt af 

mér.    
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Inngangur 

„Því sá sem hræðist fjöllin  

og einlægt aftur snýr 

fær aldrei leyst þá gátu, 

hvað hinum megin býr“ 

                              (Þ.E.) 

Á sumarmánuðum ársins 2009 fóru Íslendingar að ráðleggingum skáldsins Þorsteins 

Erlingssonar og lögðu á fjallið til að athuga hvað hinum megin býr. Ísland sótti þá í fyrsta 

skipti um aðild að Evrópusambandinu (ESB), síðust Norðurlandaþjóða. Segja má með sanni 

að Ísland hafi í gegnum tíðina stigið varlega til jarðar er kemur að samstarfi við aðrar 

Evrópuþjóðir. Skiptar skoðanir eru uppi um ástæður þessarar tregðu Íslendinga og deilur um 

hvort þær snúist um hagsmuni eða hugmyndafræði, sjávarútveginn eða sjálfstæðið. 

Hagsmunaaðilar í sjávarútvegi hafa talið sameiginlegu sjávarútvegsstefnu 

Evrópusambandsins ekki henta íslenskum þjóðarhagsmunum og eru hræddir við að afsala 

fullveldisráðum Íslendinga á auðlindum hafsins í hendur stofnana ESB. Margir flokkar á 

Alþingi hafa tekið undir þessar áhyggjur sjávarútvegsins og ljóst er að enginn þeirra er 

tilbúinn að semja frá sér yfirráð Íslendinga á þessari mikilvægu auðlind. 

          Fyrstu skref Íslands í Evrópusamrunanum voru tekin í byrjun áttunda áratugarins þegar 

landið gekk í Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA) og tveimur árum síðar gerði Ísland 

fríverslunarsamning við ESB. Undir forystu ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks 

skrifuðu íslensk stjórnvöld undir samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (EES) árið 1994 og 

var það viðamesta skrefið sem Ísland hefur tekið í Evrópusamrunanum til þessa. Íslendingar 

eru líka þátttakendur í Schengen samstarfinu ásamt hinum Norðurlandaþjóðunum. 

          Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið leiðandi afl í íslenskum stjórnmálum frá 

lýðveldisstofnun. Flokkurinn hefur átt þátt í að leiða Ísland í gegnum stærstu skrefin sem 

stjórnvöld hafa tekið í Evrópumálum. Flokkurinn hefur verið í ríkisstjórn í fimm af sjö 

umræðulotum Íslands um Evrópusamrunann sem Baldur Þórhallsson hefur greint, allt frá 

1957 til ársins 2009.  

          Í ljósi þess hversu mikil áhrif Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft á mótun Evrópustefnu 

íslenskra stjórnvalda vaknar sú spurning hvaða áhrifabreyta hefur verið ríkjandi í stefnu 
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flokksins í Evrópumálum. Hvers vegna hefur flokkur sem studdi aðild að 

Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) og samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (EES), 

sýnt eins mikla andstöðu gegn aðild að Evrópusambandinu og raun ber vitni? Nokkrar 

rannsóknir hafa verið gerðar sem álykta um þessa spurningu. Má þar nefna bæði rannsóknir 

og skrif Eiríks Bergmanns Einarssonar1 og Guðmundar Hálfdánarsonar.2 Guðmundur hefur 

talið rætur andstöðu allra stjórnmálaflokka liggja í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og þeim 

hugmyndum um fullveldi og sjálfstæði sem þar mótuðust. Eiríkur kemst að svipaðri 

niðurstöðu, þ.e. að þjóðerni og fullveldi hafi haft talsverð áhrif á afstöðu stjórnmálamanna til 

Evrópuþróunarinnar. Baldur Þórhallsson hefur einnig skrifað um andstöðu 

Sjálfstæðisflokksins sérstaklega og komist að þeirri niðurstöðu að andstaða flokksins eigi 

rætur í grunnhugmyndum flokksins um sjálfstæði og frelsi þjóðarinnar.3  

           Sú tilgáta sem þessi umfjöllun gengur út frá er að hagsmunir ráðandi atvinnugreina á 

Íslandi og tengsl atvinnugreinarinnar við flokkinn útskýri andstöðu Sjálfstæðisflokksins við 

ESB aðild. Umfjölluninni er skipt niður í fjóra kafla. Byrjað verður að fjalla um kenningu 

Christine Ingebritsen um mótun Evrópustefnu stjórnvalda á Norðurlöndum. Kenning hennar 

um hagsmuni ráðandi atvinnugreina sem mikilvægustu skýringabreytu Evrópustefnu 

norrænna stjórnvalda verður skoðuð og reynt að ákvarða að hversu mikli leyti þeir spila inn í 

stefnumótun þarlendra stjórnvalda í Evrópumálum.  

          Því næst verður sjónum beint að mikilvægi sjávarútvegs í íslensku efnahagslífi og að 

hversu miklu leyti atvinnugreinin hefur haft áhrif á umræður Íslendinga um Evrópumál. Þá 

verður einnig reynt að greina tengsl sjávarútvegs við Sjálfstæðisflokkinn. Bæði tengsl 

einstakra þingmanna sem og fjárhagsleg tengsl flokksins við atvinnugreinina. Tengsl 

einstakra þingmanna verða metin út frá greiningarviðmiðum Baldurs Þórhallssonar um 

marktæk tengsl þingmanna við atvinnugreinar. Einnig verða bein fjárframlög lögaðila til 

Sjálfstæðisflokksins á árunum 2008-2011 skoðuð og reynt að varpa ljósi á það að hve miklu 

leyti þeir styrkir koma frá aðilum tengdum sjávarútvegi. Þetta er gert til að meta hvort að 

fjárhagsleg tengsl flokksins hafi að einhverju leyti haft áhrif á afstöðu flokksins til 

                                                      
1
 Sjá t.d. Eiríkur Bergmann Einarsson. Hið huglæga sjálfstæði þjóðarinnar: Áhrif þjóðernishugmynda á 

Evrópustefnu íslenskra stjórnvalda. Reykjavík: Háskóli Íslands, 2009. 
2
 Sjá t.d. Guðmundur Hálfdanarson. Íslenska þjóðríkið. Uppruni og endimörk. Reykjavík: Hið íslenska 

bókmenntarfélag og Reykjavíkurakademían, 2001.   
3
 Baldur Þórhallsson, “The influence of ideology on the European policy of the Independence party,” Rannsóknir 

í Félagsvísindum XI (2008): 15-26. 
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Evrópumála. Því næst verður Evrópusamruni Íslendinga í gegnum söguna skoðaður og stefna 

Sjálfstæðisflokksins í þeim málum greind.  Flokkurinn var í ríkisstjórn á helstu 

breytingarskeiðum í samskiptum Íslendinga við Evrópuþjóðir og því mikilvægt að varpa betur 

ljósi á stefnu flokksins í Evrópumálum í gegnum tuttugustu öldina, hvað hefur einkennt hana 

og hvernig hún hefur tekið breytingum til dagsins í dag. Því næst verður áttundu lotu 

Evrópuumræðunnar gerð ítarleg skil, frá bankahruni til dagsins í dag. Stefna 

Sjálfstæðisflokksins á þeim tíma verður skoðuð út frá orðræðu þingmanna í ræðu og riti, sem 

og landsfundarályktunum um Evrópumál og ítarlegri Evrópuskýrslu flokksins frá árinu 2009.  Í 

lokin verða niðurstöður teknar saman og mat lagt á það hvort og þá að hve miklu leyti 

hagsmunir ráðandi atvinnugreina hafi haft áhrif á Evrópustefnu Sjálfstæðisflokksins og 

andstöðu hans við aðild að Evrópusambandinu. 
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Mikilvægi ráðandi atvinnugreina í mótun Evrópustefnu 
stjórnvalda 

 

 Mismunandi skýringar hjá hinum ýmsu fræðimönnum er að finna um það hvers vegna 

smáríki leitast eftir því að taka þátt í yfirþjóðlegu samstarfi líkt og Evrópusamvinnunni og þær 

eru jafn misjafnar og þær eru margar. Kenning Peter Katzenstein um þátttöku smáríkja í 

Evrópusamvinnunni gengur út frá þeirri forsendu að smáríki í Evrópu séu efnahagslega 

veikburða en mjög sveigjanleg í pólitískum skilningi. Flest þeirra reyna að minnka það hversu 

efnahagslega háð þau eru öðrum stærri ríkjum með því að dýpka þátttöku sína í 

Evrópusamvinnunni. Samkvæmt kenningu Katzenstein upplifa smáríki yfirþjóðlegt samstarf 

annarra stærra ríkja þvingandi en taka virkari þátt í samvinnunni til að milda þau áhrif. 4 

Baldur Þórhallsson vill meina að þessu sé öfugt farið á Íslandi, að þar bendi allt til þess að full 

þátttaka í Evrópusamvinnunni, með aðild að Evrópusambandinu, sé metin þvingandi af 

ráðamönnum. Baldur heldur því einnig fram að ráðamenn á Íslandi líti á EES samninginn sem 

nægjanlega stórt skref í samvinnunni til að létta á þessum þvingunum og því þurfi að horfa á 

aðrar breytur ef skýra á hvers vegna Íslendingar hafa kosið að standa utan við ESB.5 Í þessum 

kafla verður litið á kenningu Christine Ingebretsen um hagsmuni ráðandi atvinnugreina og 

áhrif þeirra á vilja stjórnvalda til að taka þátt í Evrópusamstarfinu. Fyrst verður litið á 

Norðurlöndin og áhrif ráðandi atvinnugreina á Evrópustefnu stjórnvalda þar. Því næst er litið 

á mikilvægi sjávarútvegs í efnahagslífi Íslendinga og lagt mat á það hvort kenning Ingebritsen 

standist út frá tengslum Sjálfstæðisflokksins, flokks sem hefur verið leiðandi í mótun 

Evrópustefnu á Íslandi.  

 

 

 

                                                      
4
 Peter Katzenstein, „The Smaller European States, Germany and Europe.“ Í Tamed Power: Germany in Europe, 

ritstj. Peter Katzenstein (Ithaca og London: Cornell University Press, 1997), 260-261.  
5
 Baldur Þórhallson, „Approaching the question,“ Í Iceland and European Integration: On the edge, ritstj. Baldur 

Þórhallsson (London og New York: Routledge, 2004), 8-9. 
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Kenning Ingebretsen og Norðurlöndin  

          

Norðurlandaþjóðirnar, að Dönum undanskildum, kusu að fara ekki of geist í 

Evrópusamvinnunni fram eftir áttunda og níunda áratugnum. Afstaða Norðurlandaríkjanna 

til Evrópusamvinnunnar hefur yfirleitt verið ansi frábrugðin þeirri stefnu sem ríki á 

meginlandinu hafa haft. Ingebretsen telur að þó Norðurlöndin hafi lengi verið háð öðrum 

Evrópuríkjum viðskiptalega séð hafi þau ekki verið viljug til að tengjast þeim pólitískt. Þau 

hafi því frekar kosið að gera fríverslunarsamninga við Evrópusambandið fremur en að 

gangast undir stofnanir þess.6 Skýringu á þessari afstöðu ríkja Norðurlanda gæti verið að 

finna í sérstöðu þeirra. Finnski fræðimaðurinn Mikko Lagerspetz hefur skrifað um 

sameiginleg einkenni stjórnarfars og sameiginlega gilda sem ríkin deila og hvernig þau hafi 

áhrif á utanríkisstefnu þeirra. Þessi stjórnarfarseinkenni og gildi sem Lagerspetz hefur skrifað 

um eru t.d. hugmyndir um þátttökulýðræði, smávaxin og persónuleg stjórnsýsla, kvenfrelsi, 

traust réttarfar, mikið samráð við verkalýðsfélög, sterk velferðarkerfi og háir skattar.7  

          Aðra skýringu á hegðun ríkja Norðurlanda gagnvart Evrópusamrunanum er að finna í 

skrifum Pernille Rieker sem telur að landfræðilegt návigi Norðurlandanna við Sóvétríkin og 

landsvæðapólitík kaldastríðs áranna hafi spilað sinn þátt í því hvers vegna ríkin hafi ekki 

ákveðið að taka frekari þátt í Evrópusamstarfinu. Kenning Rieker á sérstaklega vel við um 

Svíþjóð og Finnland og hefur verið nefnd kenningin um hið norræna jafnvægi (e. Nordic 

balance). Hún felur í sér þá greiningu Rieker að vegna landfræðilegrar legu landanna á milli 

stórveldanna tveggja hafi ríkin þurft að gefa öryggishagsmunum sínum enn frekar gaum en 

nágrannaríki þeirra á meginlandinu. Á þeim forsendum hafi ríkin talið það heillavænlegra að 

standa utan samrunans. Við lok kalda stríðsins hafi hins vegar myndast ákveðið svigrúm í 

utanríkisstefnu ríkjanna og telur Rieker það vera þess vegna sem ríkin ákvaðu að auka 

þátttöku sína í Evrópusamvinnunni á árunum eftir að kalda stríðinu lauk.8  

          Kjarninn í kenningu Christine Ingebritsen felst í því að hagsmunir ráðandi atvinnugreina 

ráði mestu um það hversu langt ríki eru tilbúin að ganga í Evrópusamvinnunni. Samkvæmt 

                                                      
6
 Christine Ingebretsen, The Nordic States and European Unity (Ithaca og London: Cornell University Press, 

1998), 77. 
7
 Mikko Lagerspetz, “How many Nordic Countries? Possibilities and Limits of Geopolitical Identity,” Cooperation 

and Conflict 38 (2003): 57.  
8
 Pernille Rieker, “From Nordic Balance to Europeanisation? The EU and the changing security identities of the 

Nordic states,” (Fjölrit á ráðstefnu í Kristiansand í Noregi 28. ágúst 2003). 
www.arena.uio.no/ecsa/papers/pernillerieker.pdf (sótt 14. apríl 2013). 

http://www.arena.uio.no/ecsa/papers/pernillerieker.pdf
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Ingebretsen voru það hagsmunir bænda sem réðu mestu í inngöngu Dana árið 1973. 

Iðnaðurinn í Svíþjóð og hráefnaframleiðsla í Finnlandi hafi að sama skapi ráðið mestu í 

ákvörðun þarlendra stjórnvalda að ganga í sambandið í byrjun tíunda áratugarins. 

Ingebretsen telur að í tilfelli Íslendinga og Norðmanna hafi hagsmunir ráðandi atvinnugreina 

ráðið mestu um þessi tvö lönd hafi haldið sig utan Evrópusambandsins. Annars vegar 

olíuiðnaðurinn í Noregi og hins vegar sjávarútvegurinn á Íslandi.9 

          Upphaf samvinnu Norðurlandaþjóðanna og ESB hófst á sjöunda áratugnum þegar 

Noregur og Danmörk sóttu um aðild samhliða Bretum. Stjórnvöld í Noregi og Danmörku 

töldu efnahagsleg tengsl sín við Breta það mikilvæg að erfitt myndi reynast að standa utan 

við ESB ef Bretar gengu inn. Charles de Gaulle forseti Frakklands óttaðist hins vegar áhrif 

Breta innan ESB og hafnaði aðild þeirra að sambandinu árið 1963. Við þá neitun drógu Danir 

og Norðmenn umsókn sína til baka og sóttu þau ekki aftur um fyrr en árið 1967. Frakkar 

höfðu á þeim tíma látið af andstöðu sinni við aðild Breta og var leið þeirra inn í 

Evrópusambandið því greið.10 Norðmenn höfnuðu aðildinni í þjóðaratkvæðagreiðslu en Danir 

gengu í ESB ásamt Bretum og Írum árið 1972 og tryggðu þar með áfram mikilvæg 

viðskiptatengsl sín við Breta. Þrátt fyrir að Danir hafi gengið inn er þó hægt að færa þau rök 

fyrir því að þeir hafi einnig verið ansi tregir í taumi til frekara samstarfs. Danska þjóðin 

neitaði t.d. að staðfesta Maastricht sáttmálann í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1992. Úrslit 

þeirra þjóðaratkvæðagreiðslu komu stjórnvöldum í Danmörku talsvert á óvart þar sem fjórir 

stærstu stjórnmálaflokkar landsins voru fylgjandi samningnum.  

          Eins og áður segir telur Ingebritsen að landbúnaðurinn í Danmörku hafi ráðið hvað 

mestu um þá ákvörðun Dana um að sækja um aðild og ganga í ESB árið 1972. Efnahagslegir 

hagsmunir Dana voru mjög ríkir í landbúnaðarmálum á sjötta og sjöunda áratugnum. 

Landbúnaður var stærsta útflutningsgrein þeirra á þessum tíma og deildu dönsk stjórnvöld 

áhyggjum hagsmunaaðila um markaðsaðgang að evrópskum mörkuðum. Ítalía og Þýskaland 

voru aðilar að ESB og fluttu þessi lönd inn um það bil fjórðungi af öllum útflutningi á 

dönskum landbúnaðarvörum. Þegar aðildarumsókn Breta að ESB var í farvatninu á miðjum 

sjöunda áratugnum stefndi í að 75% að útflutningi danskra landbúnaðarvara færi til landa 

                                                      
9
 Christine Ingebretsen, The Nordic States and European Unity, 114-115. 

10
 Ian Bache og Stephen George, Politics in the European Union (Oxford: Oxford University Press, 2006), 540-
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innan ESB.11 Danskir bændur og dönsk stjórnvöld voru ávallt meira fylgjandi frjálsum 

viðskiptum með landbúnaðarvörur en starfsbræður þeirra annars staðar í Evrópu. Danska 

ríkisstjórnin lenti t.d. í miklum deilum við Breta og Frakka í samningarviðræðum ESB og EFTA 

í byrjun sjötta áratugarins um tollverndarstefnu í landbúnaðarmálum. Danskir bændur voru 

enn fremur með sterka rödd á danska þjóðþinginu. Á miðjum sjöunda áratugnum þegar 

Bretar voru við það að ganga inn í ESB innleiddi danska þingið aukna ríkisstyrki sem 

neyðarúrræði fyrir atvinnugreinina. Efnahagslegt hæði Dana að Bretlandi og sú vernd sem 

dönskum landbúnaði bauðst innan styrkjakerfis sameiginlegu landbúnaðarstefnu ESB (CAP)12 

gerði það að verkum að þeir sóttu einnig um aðild að ESB árið 1967 ásamt Bretum.13 

          Samkvæmt Ingebretsen voru það iðnframleiðendur í Svíþjóð og stærri fyrirtæki 

starfandi á alþjóðavettvangi sem réðu mestu um ákvörðun Svía að sækja um aðild og ganga í 

Evrópusambandið í byrjun tíunda áratugarins. Árið 1992 voru 643 alþjóðleg fyrirtæki, með 

starfsemi á evrópskum mörkuðum, starfandi í Svíþjóð. Af Norðurlandaþjóðunum komst 

aðeins Danmörk nálægt þeirri tölu með 269 alþjóðleg fyrirtæki.14 Lítil og meðalstór fyrirtæki 

voru þó ráðandi á markaði iðnframleiðenda í landinu og voru það aðallega 

vélaframleiðendur, járn- og stálframleiðendur og matvælaframleiðendur. Stærstu fyrirtæki 

Svía á þessum tíma voru ökutækjaframleiðendurnir Volvo og Saab Scania, símafyrirtækið 

Ericsson og lyfjafyrirtækið Pharmacia. Þegar ESB ríkin höfðu tekið þá ákvörðun að ljúka 

mótun innri markaðar aðildarríkja sinna í lok níunda áratugarins brugðust sænsk fyrirtæki við 

með því að færa framleiðsluhluta starfsemi sinnar til landa innan ESB og lögðu með því 

þrýsting á sænsk stjórnvöld að bregðast við þróuninni í Evrópu.15 Tvö af stærstu fyrirtækjum 

annarar af arðbærustu útflutningsgreinum Svía, pappírsframleiðslu, fluttu 75% af framleiðslu 

sinna til ESB landa. Þau brugðust einnig við umræðunum um innri markað ESB með því að 

yfirtaka fyrirtækin Thames Board og Peaudouce í Bretlandi og færðu sig þannig inn á 

evrópskan markað. Þannig hafði pólitísk þróun í Evrópu í lok níunda áratugarins mikil áhrif á 

hegðun sænskra fyrirtækja. Sænsku verkalýðssamtökin tóku einnig undir biðlanir 

atvinnulífsins um aðild að ESB. Þau keyptu heilsíðu auglýsingu í Svenska Dagbladet þar sem 

kostir aðildir voru raktir í samanburði við þann mikla efnahagslega ávinning sem Danir nutu 

                                                      
11

 Christine Ingebretsen, The Nordic States and European Unity, 120. 
12

 Common Acricultural Policy. 
13

 Christine Ingebretsen, The Nordic States and European Unity, 121-122. 
14

 Christine Ingebretsen, The Nordic States and European Unity, 143. 
15

 Christine Ingebretsen, The Nordic States and European Unity, 144. 
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eftir aðild þeirra tæpum 20 árum áður.16 Undan þessum mikla þrýstingi atvinnulífs og 

samtaka verkalýðsins urðu sænsk stjórnvöld og ríkisstjórn Jafnaðarmanna að láta og þann 1. 

júlí 1991 sóttu Svíar um fulla aðild að Evrópusambandinu. Árið 1993 þegar 

aðildarviðræðurnar við Evrópusambandið voru í hámarki, voru iðnaðarvörur í Svíþjóð 

komnar upp í 80% af heildarútflutningi þjóðarinnar og því voru hagsmunir atvinnulífsins - og 

þá sérstaklega iðnaðargreina - gríðarlegir. Iðnframleiðendur og forstjórar stærstu fyrirtækja 

landsins héldu á lofti þeim rökum í baráttunni um aðild, að til að koma í veg fyrir 

efnahagslega hnignun landsins og flótta fjármagns og fyrirtækja til ESB landa væri 

nauðsynlegt að ganga í Evrópusambandið og fá aðgengi að innri mörkuðum þess.17 Úr varð 

að 52% Svía tóku undir röksemdir atvinnulífsins í þjóðaratkvæðagreiðslu og Svíþjóð varð aðili 

að ESB árið 1995. 

          Finnar áttu, líkt og Svíar, umtalsverðra hagsmuna að gæta í iðnaðarframleiðslu en þó 

einnig í hráefnisútflutningi líkt og Norðmenn og Íslendingar. Útflutningur á 

skógræktarframleiðslu taldi til u.þ.b. helming af heildarútflutningstekjum Finna árið 1993. 

Helstu markaðir fyrir þann útflutning voru í vestur Evrópu, til landa innan ESB, því var ábáti 

þeirra atvinnugreina af aðild mikill.18 Við lok kalda stríðsins stóðu Finnar enn fremur frammi 

fyrir nýrri stöðu í utanríkispólitík. Samkvæmt rannsókn Pernille Rieker spiluðu 

öryggishagsmunir stórt hlutverk í stefnumörkum Finna gagnvart aðild vegna nálægðar 

ríkisins við Sóvétríkin.19 57% Finna kusu með aðild og hlaut samningur Finna á endanum því 

talsvert meiri stuðning en samningar  hinna Norðurlandanna. Norðmenn sóttu um aðild árið 

1992 en felldu aðildarsamninginn í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1994. Sú staðreynd að 

hagkerfi Norðmanna hafi á þessum tíma að mestu leyti byggst upp á olíu- og gasframleiðslu 

sem og andstaða hagsmunaaðila í landbúnaði og sjávarútvegi, er talin hafa vegið þyngst í 

ákvörðun 52% Norðmanna að neita aðildarsamningnum.20 

 

                                                      
16

 Christine Ingebretsen, The Nordic States and European Unity, 145. 
17

 Christine Ingebretsen, The Nordic States and European Unity, 151. 
18

 Christine Ingebretsen, The Nordic States and European Unity, 153. 
19

 Pernille Rieker, “From Nordic Balance to Europeanisation? The EU and the changing security identities of the 
Nordic states,”  
20

 Christine Ingebretsen, The Nordic States and European Unity, 129-130. 
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Gagnrýni á kenningar Ingebritsen 

           

Ýmsir fræðimenn hafa gagnrýnt kenningar Ingebritsen og talið að fleiri breytur þurfi að hafa í 

huga til að útskýra fyllilega mótun stefnu stjórnvalda á Norðurlöndunum í Evrópumálum. 

Ekki sé nóg að líta bara á hagsmuni ráðandi atvinnugreina. T.d. hafa þau Guðmundur 

Hálfdánarson og Sigelinde Gstöhl bent á mikilvægi hugmynda um þjóðerni til að útskýra 

afstöðu ríkja til Evrópusamrunans. Í tilfelli Íslands telur Guðmundur Hálfdánarson að þrátt 

fyrir þau miklu pólitísku og efnahagslegu tengsl sem Ísland hefur myndað við Evrópu séu 

Íslendingar „ónæmir fyrir þeim röksemdum sem drifið hafa samruna Evrópuþjóða síðustu 

áratugina.“21 Ástæðuna fyrir þessu ónæmi telur Guðmundur vera þá sterku umræðu sem ríki 

á Íslandi um mikilvægi sjálfstæðis landsins. Að mati Guðmundar einkennist sú umræða af 

þjóðerniskennd sem stafar af einsleitni íbúa landsins, landfræðilegrar einangrunar þess og 

þeim árangri sem náðst hefur í efnahagsmálum síðustu hálfu öldina þrátt fyrir þessa 

eingangrun. Guðmundur hefur ásamt öðrum (Baldur Þórhallsson 2004) bent á þá vernd sem 

Íslendingar nutu frá Bandaríkjunum frá miðri tuttugustu öld fram til ársins 2006 sem 

hugsanlega skýringu á því hvers vegna Íslendingar voru tregir í taumi í Evrópumálum á 

þessum tíma.22  Baldur Þórhallsson hefur einnig nefnt aðrar breytur sem taka þurfi með í 

reikninginn líkt og áhrif kosningakerfsins á Íslandi, smæð stjórnsýslunnar og  landfræðilega 

einangrun landsins.23 Baldur hefur einnig fært rök fyrir því að andstaða Sjálfstæðisflokksins 

við Evrópusambandið sé byggð á stofngildum flokksins um mikilvægi fullveldis og sjálfstæðis 

þjóðarinnar.24 Fjölmargar breytur þarf því að hafa í huga þegar reynt er að útskýra hvernig 

Ísland og önnur ríki Norðurlanda hafa mótað Evrópustefnu sína. 

 

 

 

                                                      
21

 Guðmundur Hálfdánarson, „Icelandic Nationalism and European Integration.“ Í Iceland and European 
Integration, ritstj. Baldur Þórhallsson, 140. 
22

 Sama heimild. 
23

 Baldur Þórhallsson, „Towards a new theoretical approach“ Í Iceland and European Integration, ritstj. Baldur 
Þórhallsson, 185-206. 
24

 Baldur Þórhallsson, “The influence of ideology on the European policy of the Independence party,” 24-25. 
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Íslenskur sjávarútvegur og Evrópusamruninn 

 

Samkvæmt kenningum Christine Ingebritsen hafa það verið hagsmunir sjávarútvegsins á 

Íslandi sem hafa leitt til þess að andstaða hefur verið við að ganga í Evrópusambandið. 

Ingebritsen ályktar að ástæðan sé aðallega vegna þess að sameiginleg sjávarútvegsstefna 

sambandsins sé talin ógna hagsmunum Íslendinga í atvinnugreininni. Sú tilhugsun að deila 

aðgengi að auðlindinni hafi ekki komið til greina í hugum Íslendinga.25 Í þessum kafla verður 

fjallað um mikilvægi sjávarútvegs í efnahagslífi Íslendinga í sögulegu samhengi. Einnig verður 

fjallað um það hlutverk sem atvinnugreinin spilaði í Evrópustefnu stjórnvalda á Íslandi. Þá 

verður einnig fjallað um afstöðu hagsmunaaðila í sjávarútvegi til Evrópusambandsaðildar og 

hver áhrifin mögulega verða á íslenskan sjávarútveg við aðild. Í lokin verður svo fjallað um 

tengsl Sjálfstæðisflokksins við sjávarútveg á þeim tímum sem Evrópuumræðan hefur átt sér 

stað. 

 

Mikilvægi sjávarútvegs í efnahagslífi Íslands 

           

Ólíkt flestum öðrum löndum innan Evrópusambandsins er sjávarútvegur 

grundvallaratvinnugrein á Íslandi og þó mikilvægi hennar í hagkerfi Íslendinga hafi minnkað á 

síðustu áratugum eru sjávarafurðir enn í dag ein stærsta útflutningsvara landsins. Þessir 

miklu efnahagslegu hagsmunir þjóðarinnar í atvinnugreininni hafa gert það að verkum að 

umræða um aukna aðild Íslendinga að samruna Evrópuþjóða hefur að miklu leyti snúist um 

það hvernig hagsmunum sjávarútvegsins yrði borgið í yfirþjóðlegu samstarfi. Þetta á ekki 

aðeins við um Evrópu, á vettvangi Sameinuðu þjóðanna hafa sjónarmið Íslendinga í einstaka 

málum oft einkennst af hagsmunum sjávarútvegsins.26  

          Í byrjun tuttugustu aldarinnar var Ísland ein af fátækustu þjóðum Evrópu og þar 

stundaður sjálfsþurftarbúskapur í miklum mæli. Þrátt fyrir að landið hafi þá verið í byggð í 

meira en 1000 ár höfðu hin ríku fiskimið sem umlyktu landið ekki verið nýtt af miklu marki. 

Þetta var bæði vegna skorts á fjármagni og faglegri þekkingu. Með vélvæðingu 

fiskveiðiflotans á fyrsta áratug aldarinnar var tekið fyrsta skrefið í átt að því hagkerfi sem átti 

                                                      
25

 Christine Ingebretsen, The Nordic States and European Unity, 128. 
26

 Valdimar Unnar Valdimarsson, Ísland í eldlínu Alþjóðamála (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1993), 79. 
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eftir að einkenna Ísland næstu áratugi; hagkerfi sem byggt var að mestu leyti á sjávarútvegi 

og landbúnaði. Hagsmunahópar þessara tveggja atvinnustétta voru gríðarlega áhrifamiklir á 

þessum árum. Flestir þingmenn höfðu sterk tengsl við atvinnugreinina og stjórnuðu því í raun 

hvernig stefnu stjórnvalda gagnvart atvinnugreininni var háttað.27 Þeir höfðu margir hverjir 

unnið í sjávarútvegi og markaði það stefnu stjórnvalda í málaflokknum á þessum tíma og 

fram eftir tuttugustu öldinni.28 Eins og áður sagði hefur efnahagslegt mikilvægi sjávarútvegs 

og annarra frumvinnslugreina í hagkerfi Íslendinga minnkað umtalsvert. Á árunum eftir síðari 

heimsstyrjöld var Ísland orðið eitt af ríkustu löndum heims og vinnumarkaðurinn tekið 

breytingum með því. Í kjölfar fjárhagsaðstoðar Bandaríkjamanna eftir stríð, hinnar 

svokölluðu Marshall-aðstoðar, réðust íslensk stjórnvöld í ýmsar stórframkvæmdir í iðnaði 

sem jók hlutfall þeirra sem störfuðu við iðnaðar- og úrvinnslugreinar um rúm 15% á aðeins 

tuttugu árum. Þessi þróun hélt áfram eftir því sem á öldina leið. Úrvinnslugreinar tóku þó 

dýfu aftur á árunum 1970-1990 og að sama skapi fjölgaði þjónustutengdum störfum 

gríðarlega samfara mikilli hlutfallslegri lækkun þeirra sem störfuðu við sjávarútveg og aðrar 

frumvinnslugreinar. Árið 1940 voru rúm 20% vinnuafls starfandi við sjávarútveg, sú tala hafði 

lækkað niður í 14,4% árið 1970, 9,0% árið 200029 og var hlutfall af vinnuafli starfandi í 

sjávarútvegi 5,3% árið 2012. 30  Á þessum sama tíma hefur hlutfall sjávarútvegs af 

vöruútflutningi lækkað úr 95,1% árið 1940 niður í rúm 40% árið 2012.31 Þessa miklu lækkun, 

á hlutfalli vinnuafls og arðsemi sjávarútvegs sem útflutningsgreinar, má að mörgu leyti rekja 

til breyttra starfshátta, aukinnar vélvæðingar og minni frumvinnslu afla í landi. Einnig er 

                                                      
27

 Baldur Þórhallson og Hjalti Vignisson, „Life is first and foremost saltfish“ í Iceland and European Integration: 
On the edge, ritsj. Baldur Þórhallsson, 67-69. 
28

 Gunnar Helgi Kristinsson, Halldór Jónsson og Hulda Þóra Sveinsdóttir, Atvinnustefna á Íslandi 1959-1991 
(Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1992), 43-45. 
29

 Baldur Þórhallson og Hjalti Vignisson, „Life is first and foremost saltfish,“ 70. 
30

 Hagstofa Íslands, „Starfandi eftir atvinnugreinum, kyni og búsetu 2008-2012,“ 
http://www.hagstofa.is/?PageID=2594&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN01103%26ti=Starfandi+eftir+atvi
nnugreinum%2C+kyni+og+b%FAsetu+2008%2D2012%2C+%CDSAT2008+%28NACE+REV+2%2E%29++++%26pat
h=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi (sótt 17. apríl 2013). 
31

 Hagstofa Íslands, „Magn og verðmæti útfluttrar vöru eftir vöruflokkum,“ 
http://hagstofa.is/?PageID=2601&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=UTA02202%26ti=Magn+og+ver%F0m%E6ti
+%FAtfluttrar+v%F6ru+eftir+v%F6ruflokkum+%28Hagstofuflokkun%29+2012%2D2013%26path=../Database/ut
anrikisverslun/Utflutningur/%26lang=3%26units=Fob%20ver%F0%20%ED%20millj%F3num%20kr%F3na/tonnu
m (sótt 17. apríl 2013). 

http://www.hagstofa.is/?PageID=2594&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN01103%26ti=Starfandi+eftir+atvinnugreinum%2C+kyni+og+b%FAsetu+2008%2D2012%2C+%CDSAT2008+%28NACE+REV+2%2E%29++++%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=2594&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN01103%26ti=Starfandi+eftir+atvinnugreinum%2C+kyni+og+b%FAsetu+2008%2D2012%2C+%CDSAT2008+%28NACE+REV+2%2E%29++++%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=2594&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN01103%26ti=Starfandi+eftir+atvinnugreinum%2C+kyni+og+b%FAsetu+2008%2D2012%2C+%CDSAT2008+%28NACE+REV+2%2E%29++++%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2601&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=UTA02202%26ti=Magn+og+ver%F0m%E6ti+%FAtfluttrar+v%F6ru+eftir+v%F6ruflokkum+%28Hagstofuflokkun%29+2012%2D2013%26path=../Database/utanrikisverslun/Utflutningur/%26lang=3%26units=Fob%20ver%F0%20%ED%20millj%F3num%20kr%F3na/tonnum
http://hagstofa.is/?PageID=2601&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=UTA02202%26ti=Magn+og+ver%F0m%E6ti+%FAtfluttrar+v%F6ru+eftir+v%F6ruflokkum+%28Hagstofuflokkun%29+2012%2D2013%26path=../Database/utanrikisverslun/Utflutningur/%26lang=3%26units=Fob%20ver%F0%20%ED%20millj%F3num%20kr%F3na/tonnum
http://hagstofa.is/?PageID=2601&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=UTA02202%26ti=Magn+og+ver%F0m%E6ti+%FAtfluttrar+v%F6ru+eftir+v%F6ruflokkum+%28Hagstofuflokkun%29+2012%2D2013%26path=../Database/utanrikisverslun/Utflutningur/%26lang=3%26units=Fob%20ver%F0%20%ED%20millj%F3num%20kr%F3na/tonnum
http://hagstofa.is/?PageID=2601&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=UTA02202%26ti=Magn+og+ver%F0m%E6ti+%FAtfluttrar+v%F6ru+eftir+v%F6ruflokkum+%28Hagstofuflokkun%29+2012%2D2013%26path=../Database/utanrikisverslun/Utflutningur/%26lang=3%26units=Fob%20ver%F0%20%ED%20millj%F3num%20kr%F3na/tonnum
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hægt að rekja breytingarnar til stefnu stjórnvalda um að stuðla að aukinni fjölbreytni og 

auknu vægi annarra atvinnugreina í hagkerfinu í því skyni að dreifa áhættu.32 

          Þrátt fyrir þessa fækkun starfa og minnkandi hlutdeild í útflutningi á tuttugustu öldinni 

er þó ekki þar með sagt að sjávarútvegur á Íslandi sé ekki lengur mikilvægur þjóðarbúinu. 

Þvert á móti er hægt að færa fyrir því umtalsverð rök að sjávarútvegur sé enn gríðarlega 

þjóðhagslega mikilvæg atvinnugrein og meginstoð íslensks efnahagslífs. Farsæld 

atvinnugreinarinnar er mikilvæg fyrir dreifðari byggðir landsins og þrátt fyrir umtalsverða 

rýrnun síðustu áratugi er hún enn ein af stærstu útflutningsgreinum Íslendinga með rúm 25% 

af heildarútflutningi og 40% af vöruútflutningi þjóðarinnar.33 Veiðar og vinnsla í sjávarútvegi 

stóðu einnig undir u.þ.b. 8% af vergri landsframleiðslu þjóðarinnar árið 2010.34 Sigurður 

Snævarr hagfræðingur vill enn fremur meina að afleidd störf séu mun fleiri og arðsemi í 

sjávarútvegi mun meiri í gegnum tengingar sjávarútvegs við aðrar atvinnugreinar. Þessar 

tengingar eru m.a. í gegnum tryggingarfyrirtæki, endurskoðendafyrirtæki, banka og 

fjármálastofnanir. Sigurður telur að á miðjum tíunda áratugnum hafi sjávarútvegurinn og 

afleiddar greinar staðið undir u.þ.b. 35-40% af vergri landsframleiðslu, rúmum 20% meira en 

opinberar tölur gáfu til kynna.35 Ísland sker sig því frá Norðurlöndunum að því leyti að í engu 

þeirra er ein atvinnugrein jafn efnahagslega mikilvæg líkt og sjávarútvegur á Íslandi.36 

 

Mikilvægi sjávarútvegs í Evrópustefnu íslenskra stjórnvalda 

 

Líkt og Baldur Þórhallsson hefur bent á, hefur meginmarkmið íslenskrar utanríkisstefnu á 

tuttugustu öldinni, verið að verja sjálfsákvörðunarrétt þjóðarinnar yfir landi og miðum og að 

bæta samkeppnisstöðu íslenskra sjávarafurða á erlendum mörkuðum.37 Það sama má segja 

um þátttöku Íslands í Evrópusamrunanum. Allir stjórnmálaflokkar sem og hagsmunasamtök 

                                                      
32

 Eiríkur Bergmann Einarsson, Hið huglæga sjálfstæði þjóðarinnar: Áhrif þjóðernishugmynda á Evrópustefnu 
íslenskra stjórnvalda (Reykjavík: Háskóli Íslands, 2009), 53. 
33

 Hagstofa Íslands, „Magn og verðmæti útfluttrar vöru eftir vöruflokkum.“ 
34

 Atvinnuvegaráðuneytið, Sjávarútvegurinn í tölum (Reykjavík: Atvinnuvegaráðuneytið 2010) 
http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/sjavarutvegur_i_tolum/Sjavarutvegur-i-tolum-2010-allur-
baeklingurinn.pdf (sótt 18. apríl 2013). 
35

 Sigurður Snævarr, Haglýsing Íslands (Reykjavík: Heimskringlan, 1993), 156. 
36

 Christine Ingebretsen, The Nordic States and European Unity, 127. 
37

 Baldur Þórhallsson, „Íslenskir stjórnmálamenn og þátttaka í samruna Evrópu: Sérstaða eða sérviska,“ Í Ný 
staða Íslands í utanríkismálum – tengsl við önnur Evrópulönd ritsj. Silja Bára Ómarsdóttir (Reykjavík: 
Alþjóðamálastofnun, 2007), 117. 

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/sjavarutvegur_i_tolum/Sjavarutvegur-i-tolum-2010-allur-baeklingurinn.pdf
http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/sjavarutvegur_i_tolum/Sjavarutvegur-i-tolum-2010-allur-baeklingurinn.pdf
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atvinnurekenda í sjávarútvegi hafa verið sammála um það markmið að full yfirráð Íslendinga 

yfir auðlindinni beri að verja. Þetta á bæði við um flokka eins og Sjálfstæðisflokkinn og Vinstri 

Græna sem eru á móti aðild sem og flokka eins og Samfylkinguna sem eru með aðild að ESB 

á stefnuskrá sinni. Hagsmunir sjávarútvegs hafa yfirleitt verið hafðir í forgrunni í þeim 

samningaviðræðum sem Íslendingar hafa staðið í við aðrar Evrópuþjóðir. Í nefnd, sem 

stofnuð var undir forsæti Gylfa Þ. Gíslasonar til að skoða hugsanlega aðild Íslands að EFTA 

árið 1961, var það skýrt tekið fram að markaðir með sjávarafurðir í Evrópu þyrftu að vera 

Íslendingum sem opnastir og lýsti nefndin áhyggjum sínum yfir því hversu takmarkað aðgengi 

Íslendinga að þeim mörkuðum væri. Gríðarleg tækifæri væru t.d. í sölu á frosnum fiski til 

Bretlands.38 Í aðildarviðræðum Íslendinga við EFTA, tæpum tíu árum síðar, var ljóst að mesti 

ávinningurinn af samningunum fyrir þjóðina snerist um tolla á útfluttum sjávarafurðum þar 

sem EFTA samningurinn gerði ráð fyrir fríverslun með síldarlýsi, þorskalýsi, freðfisk og 

niðursuðuvörur. Tollamismununin sem hlotist hefði af veru Íslendinga utan EFTA hefði þýtt 

lægra verð fyrir langstærstu útflutningsgrein Íslendinga sem þá taldi 77% af vöruútflutningi 

þjóðarinnar.39 Við inngöngu í EFTA nutu Íslendingar sama tollfrelsis og EFTA ríkin höfðu 

komið á í viðskiptum sín á milli. Þar sem ríki innan EFTA voru mörg hver okkar stærstu 

viðskiptalönd með sjávarafurðir var hagnaðurinn af samningunum fyrir íslenskan sjávarútveg 

mikill. Íslendingar gerðu einnig samninga við einstök aðildarríki og umfangsmestur var 

samningur við Breta sem fólst í því að 10% tollur á útflutningi freðfisksflaka til Bretlands yrði 

lagður af.40 Því er ljóst að sjávarútvegsmál spiluðu stóra rullu í aðdraganda og umfangi 

aðildar Íslands að EFTA og fríverslunarsamninganna á áttunda áratugnum. 

          Í lok níunda áratugarins, þegar umræðan um samninginn um Evrópska efnahagssvæðið 

stóð sem hæst, voru stofnuð Samtök Sjávarútvegsmanna (SAS), regnhlífarsamtök 

fiskvinnslufyrirtækja og hagsmunasamtaka í sjávarútvegi. Eitt af þeirra fyrstu verkum var að 

móta sameiginlega stefnu fyrir sjávarútveginn í Evrópumálum.  Sú stefna skilgreindi þrjá 

fyrirvara á aðild Íslands að innri markaði Evrópusambandsins. Í fyrsta lagi yrði að vera öruggt 

að aðeins Íslendingum væru leyfðar veiðar innan íslenskrar lögsögu, í öðru lagi skyldu 

Íslendingar fá algjörlega tollfrjálsan aðgang að evrópskum mörkuðum með 

                                                      
38

 Baldur Þórhallson og Hjalti Vignisson, „The First steps.“  Í Iceland and European Integration: On the edge, 
ritstj. Baldur Þórhallsson, 2. 
39

 Einar Benediktsson, Ísland og Evrópuþróunin 1950-2000 (Reykjavík: Fjölsýn forlag, 2000), 87. 
40

 Einar Benediktsson, Ísland og Evrópuþróunin 1950-2000, 91. 
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sjávarútvegsafurðir sínar og í þriðja lagi yrðu styrkir Evrópubandalagsins lagðir af til að spilla 

ekki samkeppnisstöðu fyrirtækja á markaðnum. Samtökin sammældust um að full aðild að 

Evrópusambandinu væri ekki fýsileg á þessu stigi af tveimur ástæðum. Annars vegar vegna 

óvissu um framtíðarstefnu sambandsins í sjávarútvegsmálum og hins vegar vegna þess 

hversu óskilvirk hin sameiginlega sjávarútvegsstefna sambandsins hafi reynst í framkvæmd.41  

Þegar samningsgerð hófst á milli ESB og EFTA ríkjanna varðandi samninginn um Evrópska 

efnahagssvæðið, gerðu Íslendingar þá skýru kröfu að vörusvið samninganna næði einnig til 

sjávarafurða og væri enn fremur án tengingar við sameiginlegu sjávarútvegsstefnu ESB.   

Þetta var sama krafa og Íslendinga höfðu gert við gert EFTA samningana og kom hún því 

viðsemjendum þeirra lítið á óvart. Hin aðildaríki EFTA voru þó á móti því að EES 

samningurinn næði til landbúnaðar- og sjávarafurða, og því var kröfu Íslendinga ekki vel tekið 

af ESB. Þeir gerðu því þá kröfu til baka að samið yrði um gagnkvæm skipti á veiðiheimildum, 

þ.e. að Evrópusambandið fengi um 30.000 tonna þorskkvóta í íslenskri og norskri lögsögu 

gegn fullri fríverslun með sjávarafurðir.    

          Frá árinu 1976 hafði Evrópusambandið sýnt fram á vilja til að semja við Íslendinga um 

skipti á markaðsaðgangi og veiðiheimildum. 42  Íslendingar höfnuðu þessum kröfum 

Evrópusambandsins um framsal veiðiheimilda en samningar náðust að lokum. Fullt tollfrelsi 

fékkst ekki fyrir Íslendinga en samningurinn hefur þó verið metinn hagstæður fyrir íslenska 

sjávarútveg þar sem hann tryggði sjávarafurðum betri kjör á evrópskum mörkuðum. Bókun 9 

í EES samningnum tekur til sjávarútvegsmála. Samkvæmt henni fá Íslendingar afnumda tolla 

á flestum af sínum mikilvægustu sjávarafurðum, eða lækkanir á tollum í áföngum til ársins 

1997.43  Í bókuninni er einnig tiltekið að ríkisstyrkir í sjávarútvegi skuli afnumdir til að raska 

ekki samkeppnisstöðu aðila á markaði, það ákvæði nær þó ekki til sameiginlegrar 

sjávarútvegsstefnu ESB og annara fjárframlaga sem samþykkt eru frá Framkvæmdastjórn 

ESB. Hagsmunaaðilar í íslenskum sjávarútvegi hafa alla tíð verið óánægðir með bókun 9 og 

viljað ná fullu tollfrelsi með allar sjávarafurðir. Þær sjávarafurðir sem ekki ná undir tollfrelsi 

samningsins eru m.a. mikilvægar útflutningsafurðir á borð við lax og síld. 44 

          Skoðanir hagsmunaaðila í sjávarútvegi á aðild hafa til dagsins í dag haldist óbreyttar. 

                                                      
41

 Baldur Þórhallsson og Hjalti Vignisson, „Life is first and foremost saltfish“, 74 
42

 Ólafur Stephensen, Áfangi á Evrópuför (Reykjavík: Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 1996) 18. 
43

 Utanríkisráðuneytið, “Sjávarútvegur,” http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/21kafli.pdf (sótt 19. 
apríl 2013). 
44

 Eiríkur Bergmann Einarsson, Evrópusamruninn og Ísland (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2003),  88. 

http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/21kafli.pdf
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Afstöðu stærstu hagsmunasamtaka Íslands í sjávarútvegi, LÍU, til Evrópusambandsaðildar má 

finna á heimasíðu þeirra. Þeir hafa mestar áhyggjur af því að forræði Íslendinga yfir 

fiskveiðiauðlindinni glatist í hendur stofnana ESB og með aðild yrði lögsetningarvald yfir 

atvinnugreininni varanlega framselt til Ráðherraráðs Evrópusambandsins. Þeir nefna einnig 

mikilvægi þess að Íslendingar semji sjálfir við önnur ríki um hlutdeild í deilistofnum en við 

aðild færist samningsumboðið í hendur ESB. Líkt og SAS í níunda áratugnum álítur LÍU í dag 

sameiginlegu sjávarútvegsstefnu sambandsins sé óhagstæð íslenskum hagsmunum. Þeir telja 

forræðishyggju einkenna framkvæmd hennar og að of mikið vald fært frá ríkjunum í hendur 

stofnana ESB. Þeir telja enn fremur að engar varanlegar undanþágur séu mögulegar frá 

sjávarútvegsstefnunni, aðeins tímabundinn aðlögunartími.45  Sá fræðimaður sem skrifað 

hefur hvað ítarlegast um möguleg áhrif sameiginlegrar sjávarútvegsstefnu ESB á íslenskan 

sjávarútveg er Úlfar Hauksson. Hann telur það rétt metið hjá LÍU að engar varanlegar 

undanþágur séu mögulegar frá stefnunni en veltir því samt fyrir sér hvort Íslendingar þurfi á 

þeim undanþágum að halda.46   

          Í Rómarsáttmálanum, grunnsáttmála Evrópusambandsins, var aðeins minnst á 

sjávarútveg sem part af sameiginlegu landbúnaðarstefnu sambandsins. Grunnurinn af þeirri 

sjávarútvegsstefnu sem í dag er við lýði var ekki lagður fyrr en upp úr 1970. Þá hafði frjáls 

markaður með sjávarafurðir skapað ýmis vandamál í löndum eins og Frakklandi og Ítalíu þar 

sem sjávarútvegur bjó við mikla opinbera vernd. Frakkar þrýstu á framkvæmdastjórn ESB að 

skapa umgjörð um sjávarútveginn sem ekki aðeins tæki til tolla og frjálsar verslunar heldur 

einnig til regluverks veiðanna sjálfra.47 Sú stefna sem sjávarútvegur í ESB fylgir í dag var 

mörkuð á árunum 1976 til 1983 og voru samningsviðræðurnar um hana í senn viðkvæmar og 

erfiðar. Í janúar 1983 náðist loks samkomulag á milli ríkjanna og tólf nýjar reglugerðir um 

sjávarútvegsmál undirritaðar. Sú reglugerð sem Úlfar telur mikilvægasta Íslendingum er 

reglugerð nr. 170, reglan um hlutfallslegan stöðugleika. Þar er aðildarríkjum tryggð 

hlutfallsleg og stöðug veiði úr staðbundnum fiskistofnum byggðri á veiðireynslu viðkomandi 

ríkis. Þjóðirnar náðu samkomulagið um að miða ætti við veiðireynslu á árunum 1973 til 

                                                      
45

 Vefsíða Landsambands íslenskra Útvegsmanna, „Afstaða LÍÚ til Evrópusambandsins og sameiginlegu 
sjávarútvegsstefnunnar,“ http://www.liu.is/upplysingaveita/evropusambandid/afstada-liu-til-esb/ (sótt 29. 
apríl 2013). 
46

 Úlfar Hauksson, Gert út frá Brussel (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2002), 158. 
47

 Úlfar Hauksson, 52. 

http://www.liu.is/upplysingaveita/evropusambandid/afstada-liu-til-esb/
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1978.48  Í ljósi þessarar reglu um hlutfallslegan stöðugleika og þeirra staðreyndar að 

Íslendingar eru eina ríkið sem veitt hefur í íslenskri lögsögu síðan 1970, telur Úlfar að réttur 

Íslendinga til veiða á staðbundnum stofnun innan 200 mílna lögsögu Íslands sé óskoraður. 

Eins og komið var að hér að ofan hafa íslenskir hagsmunaaðilar í sjávarútvegi, sem og 

stjórnmálamenn, haft áhyggjur af framsali valds yfir veiðiheimildum til stofnanna ESB. Úlfar 

telur að þær áhyggjur séu óþarfar. Hann færir rök fyrir því að lokaákvörðun um veiðiheimildir 

í íslenskri lögsögu yrðu samþykktar á fundi sjávarútvegsráðherra ESB án umræðna, vegna 

þess að engin önnur þjóð á neinna hagsmuna að gæta á íslenskum fiskveiðimiðum.49 

Erlendar fjárfestingar í sjávarútvegi yrðu einnig heimilaðar ef af aðild Íslendinga verður. Úlfar 

telur nær ómögulegt sé fyrir Íslendinga að koma í veg fyrir það í aðildarviðræðum. 

Stjórnmálamenn og forsvarsmenn hagsmunasamtaka í sjávarútvegi eru ekki allir á einu máli 

um hvort slík bönn við erlendum fjárfestingum væru nauðsynleg. Halldór Ásgrímsson fyrrum 

formaður Framsóknarflokksins taldi mikilvægt að endurskoða lögin um bann við erlendum 

fjárfestingum en Einar K. Guðfinnsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins er einn þeirra sem er 

ekki hrifinn af þeirri hugmynd. Einar telur að með slíkum heimildum myndu Íslendingar 

hleypa útlendingum inn í íslenska landhelgi. 50  Af þessari upptalningu er því ljóst að 

umtalsverðar breytingar myndu verða á rekstraskilyrðum og umgjörð íslensks sjávarútvegs 

við aðild að ESB, en ekki eru allir á einu máli um hvort slíkt væri til góða eður ei.  

 

„Með saltfisk í hjartastað“?51 - Tengsl Sjálfstæðisflokks og sjávarútvegs 

            

Eins og nefnd var í kaflanum að ofan hefur sjávarútvegur spilað lykilhlutverk í samskiptum 

Íslendinga við bæði Evrópusambandið og aðrar Evrópuþjóðir. Sjávarafurðir eru ein 

mikilvægasta útflutningsafurð Íslendinga og stefnumótun á sviði Evrópumála hefur því 

óhjákvæmilega tekið mið af hagsmunum atvinnugreinarinnar. Miðað við mikilvægi 

sjávarútvegs í Evrópuumræðu Íslendinga í gegnum tíðina og þau áhrif sem 

                                                      
48

 Úlfar Hauksson, 64. 
49

 Úlfar Hauksson, 160-161. 
50

 Úlfar Hauksson, 163-164. 
51

 Titillinn er úr Ræfilskvæði Steins Steinars; „Ef til vill framsóknarfrömuð, 
því fátt er nú göfugra en það, 
og ef til vill syngjandi sjálfstæðishetju 
með saltfisk í hjarta stað.“ 
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Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft í mótun Evrópustefnu stjórnvalda í gegnum tíðina, er 

athyglisvert að kanna tengsl flokksins og þessa mikilvæga atvinnuvegar. Til að meta þau 

verður sú leið farinn að kanna tengsl einstakra þingmanna við sjávarútveginn á þeim 

tímabilum sem Evrópuumræðan hefur verið í brennidepli. Tímabilin sem valin hafa verið eru 

kjörtímabilið 1959-1963 (ESB; EFTA), 1967-1971 (EFTA), 1987-1991 (EES), 1991-1995 (EES), 

1995-1999 (Scengen, ESB), 1999-2003 (ESB), 2009-2013 (ESB). Til að meta tengsl þingmanna 

við atvinnugreinina er notast við greiningarviðmið Baldurs Þórhallssonar. Þingmaður er talin 

hafa tengsl við atvinnugreinina ef hann hefur starfað við hana í meira en eitt ár eða lengur 

eða hefur menntun í greininni s.s. stýrismannapróf. Samkvæmt viðmiðum Baldurs hafa 

þingmenn sem starfað hafa í kaupfélögum eða á vegum samvinnuhreyfingarinnar eru taldir 

hafa tengsl við sjávarútveg þar sem starfsemin nær yfir á það svið.52 Upplýsingar voru 

fengnar á vef Alþingis, í alþingismannatali þar sem má finna ferilskrá þingmanna. Metið var 

hvort að tengslin voru til staðar eftir þeim ferilskrám en þær eru þó þeim annmörkum háð að 

ekki er hægt að finna eignarhlut þingmanna í sjávarútvegsfyrirtækjum. Ógerlegt er að afla 

þeirra upplýsinga og því ber að hafa í huga að frekar gæti verið um vanmat að ræða fremur 

en ofmat á tengslum þingmanna við atvinnugreinina. Tölfræðigögnin koma úr ferilskrám 

þingmanna sem finna má á vefsíðu Alþingis. 
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 Baldur Þórhallsson, „Íslenskir stjórnmálamenn og þátttaka í samruna Evrópu: Sérstaða eða sérviska,“, 115-
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Tafla 1.            

Tengsl þingmanna Sjálfstæðisflokksins á þeim kjörtímabilum sem Evrópumálin hafa                 

verið til umræðu 

 

Kjörtímabil 

Hlutfall af 

þingmönnum 

Sjálfstæðisflokks með 

tengsl við sjávarútveg 

1961-1963 37,5% 

1967-1971 30,4% 

1987-1991 27,8% 

1991-1995 30,8% 

1995-1999 48% 

1999-2003 38,4% 

2009-2013 31,3% 

_____________________________________ 

Heimild: Alþingi, „Alþingismannatal (frá 1875),“ http://www.althingi.is/cv.php4/ (sótt 24. apríl 2013). 

           

          Eins og sést í töflu 1 eru tengsl sjávarútvegs við þingflokk Sjálfstæðisflokksins breytileg 

eftir tímabilum Evrópuumræðunnar. Þegar umræðan um EFTA stóð yfir á árunum 1967-1971 

var Sjálfstæðisflokkur í ríkisstjórn með Alþýðuflokki undir forsæti Sjálfstæðismannana Bjarna 

Benediktssonar og Jóhanns Hafstein. Flokkurinn hafði 23 þingmenn á þessu kjörtímabili og 

voru 30,4% þingmanna taldir hafa tengsl við sjávarútveg. Á árunum 1987-1991, þegar 

umræða um samninginn um Evrópska efnahagssvæðið átti sér stað, hafði Sjálfstæðisflokkur 

18 þingmenn og 27,8% þeirra voru taldir hafa tengsl við sjávarútveg. Tengslin fara aftur 

hækkandi þegar komið er inn á tíunda áratuginn. Í kosningunum árið 1991 vann 

Sjálfstæðisflokkurinn stórsigur og fékk 26 þingmenn kjörna, 30,4% þeirra þingmanna höfðu 

tengsl við sjávarútveg. Sú tala fór upp í 48% eftir kosningarnar 1995 þegar 

Sjálfstæðisflokkurinn fékk 25 þingmenn kjörna. Árið 1999 fór hlutfallið aftur niður í 38,4% og 

svo niður í 36,3% árið 2003.  

          Athyglisverðast við að skoða þessar tölur er að sjá þau stöðugu tengsl sem flokkurinn 

hefur átt við sjávarútveg í gegnum þær umræðulotur um Evrópumál sem hafa átt sér stað á 

http://www.althingi.is/cv.php4/
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Alþingi. Tengslin haldast stöðug á milli 28-40% af fjölda þingmanna á fimm kjörtímabilum af 

sjö. Á einu kjörtímabili fer talan upp í 48% sem má álykta sem mikil tengsl einnar 

atvinnugreinar við flokk á Alþingi. Á afstöðnu kjörtímabili voru 31,3% af þingmönnum 

Sjálfstæðisflokksins metnir hafa tengsl við sjávarútveg. Í greiningum Baldurs eru tengsl 

annarra flokka við sjávarútveginn einnig metin. Þar kemur í ljós að í umræðu um ESB og EFTA 

á sjöunda áratugnum voru tengsl Alþýðuflokks og Alþýðubandalags eilítið minni en tengsl 

Sjálfstæðisflokks. Þingmenn Framsóknarflokksins höfðu hins vegar umtalsvert meiri tengsl 

við sjávarútveg en Sjálfstæðisflokkur. Tengsl Framsóknarflokksins fóru þó minnkandi og á 

tíunda áratugnum voru þau umtalsvert minni og hafa haldist á milli 15-25% og voru aðeins 

12,5% á kjörtímabilinu 2009-2013. Á kjörtímabilinu 1999-2003 var Samfylkingin með 30% 

þingmanna sinna sem höfðu tengsl við sjávarútveg og á afstöðnu kjörtímabili voru þau tengsl 

25%. Baldur setur þó þann fyrirvara við tengsl Alþýðuflokks og Samfylkingar að þau eru 

annars konar en tengsl Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Þingmenn Samfylkingar og 

Alþýðuflokks koma yfirleitt úr röðum sjómanna eða fiskverkunarfólks og hagsmunasamtaka 

þeirra en eru ekki framkvæmdastjórar eða eigendur fyrirtækja í sjávarútvegi eins og er 

raunin hjá hinum flokkunum tveimur.53   

           Til að meta enn frekar tengsl flokksins við sjávarútveg er vert að athuga þá styrki sem 

flokkurinn hefur fengið frá fyrirtækjum tengdum sjávarútvegi. Bókhald stjórnmálaflokkana 

hefur nú verið opnað almenningi á vef Ríkisendurskoðunnar með lögum um fjármál 

stjórnmálasamtaka og upplýsingaskyldu þeirra sem samþykkt voru á Alþingi þann 21. 

desember 2006 og tóku þau gildi þann 1. janúar 2007.54 Eins og er tiltekið í 2. grein laganna 

ná þau til allra framlaga „til starfsemi stjórnmálasamtaka eða frambjóðenda eða 

kosningabaráttu, hvort heldur eru bein fjárframlög eða önnur gæði sem metin verða til fjár, 

án tillits til þess hvaðan þau koma eða hvers eðlis þau eru.“55 Í lögunum er einnig sett inn 

skylda á öll stjórnmálasamtök um reikningsskil, og upplýsingar um þá reikninga, sem skila ber 

inn til Ríkisendurskoðunar fyrir 1. október ár hvert. 

 

 

                                                      
53

 Baldur Þórhallsson, „Íslenskir stjórnmálamenn og þátttaka í samruna Evrópu: Sérstaða eða sérviska“, 113. 
54

 Lög 162/2006 um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og upplýsingaskylda þeirra, þskj. 702, 435. 
mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/133/s/0702.html (Sótt 26. apríl 2013). 
55

 Sama heimild. 

http://www.althingi.is/altext/133/s/0702.html
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Tafla 2. 

Framlög til flokka frá fyrirtækjum tengdum sjávarútvegi í íslenskum krónum á árunum 

2008-2011. 

 Sjálfstæðisflokkur Allir aðrir flokkar 

2008 3.850.000 700.000 

2009 7.000.000 5.750.000 

2010 7.520.000 1.735.000 

2011 4.520.000 4.625.000 

Samtals 22.890.000 12.815.000 

__________________________________________________________________________ 

Heimild: Ríkisendurskoðun Íslands, „Fjármál stjórnmálastarfsemi,“ http://www.rikisend.is/utgefid-efni/fjarmal-

stjornmalastarfsemi.html  (sótt 24. apríl 2013). 

          Tafla 2 sýnir framlög fyrirtækja tengd sjávarútvegi til stjórnmálaflokka á árunum 2008-

2011. Þar má sjá að Sjálfstæðisflokkurinn hefur fengið tæplega 23 milljónir króna í framlög 

frá þessum fyrirtækjum. Allir aðrir flokkar samanlagt hafa á sama tímabili fengið rúmlega tíu 

milljónum króna minna í framlög frá fyrirtækjum tengdum sjávarútvegi. 

Tafla 3. 

Hlutfall framlaga fyrirtækja tengdum sjávarútvegi til Sjálfstæðisflokks af heildarframlögum 

í íslenskum krónum árin 2008-2011. 

 Heildarframlög allra 

lögaðila til 

Sjálfstæðisflokks 

Framlög til 

Sjálfstæðisflokks frá 

fyrirtækjum tengdum 

sjávarútvegi til 

Sjálfstæðisflokks 

Hlutfall framlaga 

fyrirtækja tengdum 

sjávarútvegi af 

heildarframlögum 

2008 8.640.000 3.850.000 44,5% 

2009 23.983.964 7.000.000 29,2% 

2010 24.315.101 7.520.000 30,9% 

2011 16.103.756 4.520.000 28,1% 

Samtals 73.042.821 22.890.000 31,3% 

_________________________________________________________ 

Heimild: Ríkisendurskoðun Íslands, „Fjármál stjórnmálastarfsemi,“ http://www.rikisend.is/utgefid-efni/fjarmal-

stjornmalastarfsemi.html  (sótt 24. apríl 2013). 

http://www.rikisend.is/utgefid-efni/fjarmal-stjornmalastarfsemi.html
http://www.rikisend.is/utgefid-efni/fjarmal-stjornmalastarfsemi.html
http://www.rikisend.is/utgefid-efni/fjarmal-stjornmalastarfsemi.html
http://www.rikisend.is/utgefid-efni/fjarmal-stjornmalastarfsemi.html
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           Tafla 3 sýnir að heildarupphæð framlaga lögaðila til Sjálfstæðisflokksins á þessu sama 

tímabili voru rúmar 73 milljónir króna. Framlög frá fyrirtækjum tengdum sjávarútvegi eru því 

rúmlega 31% af heildarfjárframlögum til flokksins.56 Hæst fór hlutfallið árið 2008 upp í rúm 

44% en lægt niður í 28% árið 2011. Á árunum 2003 til 2006 voru framlög frá lögaðilum 

flokksins umtalsvert meiri heldur en það tímabil sem hér er skoðað. Heildarfjárframlög 

lögaðila á þeim tíma námu um 278 milljónum króna, ríflega þrefalt meira en á tímabilinu 

2008-2011. Þessi framlög voru ljáð flokknum áður en lög um slíka styrki voru sett árið 2006.          

Því ríkir nafnleynd yfir þeim fyrirtækjum sem styrkina veittu og ógjörningur að meta hversu 

mikið hlutfall þeirra kom frá fyrirtækjum í sjávarútvegi. Fyrir kosningarnar 2009 opinberaði 

flokkurinn hins vegar þau fyrirtæki sem styrkt höfðu flokkinn með milljón eða meira árið 

2006. Eitt þeirra fyrirtæki var tengt sjávarútvegi og nam styrkurinn 2.4 milljónum króna, 

rúmlega 60% af styrkjum allra fyrirtækja tengdum sjávarútvegi árið 2008.57 Þar er því hægt 

að áætla að fjárhagsleg tengsl flokksins við fyrirtæki tengd sjávarútvegi hafi ekki verið minni 

á tímabilinu 2003-2006.        

          Samkvæmt sömu lögum, nr 162 frá árinu 2006, er frambjóðendum í persónukjöri 

stjórnmálaflokka einnig gert að skila inn reikningum og upplýsingum um framlög frá ríki, 

sveitarfélögum og lögaðilum. Þetta skuli gert eigi síður en þremur mánuðum eftir að 

kosningar fara fram.  Frambjóðendur í persónukjöri eru hins vegar undanþegnir 

uppgjörsskyldu ef kostnaður við kosningabaráttu fer ekki umfram 300.000 kr.58 Athyglisvert 

er því að skoða tengsl frambjóðenda Sjálfstæðisflokksins í við sjávarútveginn í samanburði 

við aðra flokka. Þetta er gert með því að kanna þau framlög sem frambjóðendur flokksins 

hafa fengið frá fyrirtækjum tengdum sjávarútvegi fyrir prófkjör flokka. 

 

 

 

                                                      
56

 Fyrirtækin sem veittu framlög til Sjálfstæðisflokksins á árunum 2008-2011 voru; Brim, Dala-Rafn ehf, Eskja, 
Fiskimið ehf, Fiskimarkaður Íslands hf,   Gjögur, Guðmundur Runólfsson hf, Gullberg, HB Grandi, Hraðfrystihús 
Hellisands hf, Hraðfrystihúsið Gunnvör hf, Huginn ehf, Hvalur hf, Icelandic Group, Ísfélag Vestmannaeyja hf, KG 
Fiskverkun ehf, Lýsi hf, Narfi ehf, Ós ehf, Rammi hf, Saltver, Samherji hf, Síldarvinnslan, Skinney Þinganes, 
Soffanías Cecilsson hf, Stálskip ehf, Tor ehf, Vinnslustöðin hf, Vísir hf, Þorbjörn hf, Ögurvík hf. 
57

 Morgunblaðið, „Fyrirtækin sem styrktu mörg í erfiðleikum,“ 11. apríl 2009. 
http://www.mbl.is/frettir/kosning/2009/04/11/fyrirtaekin_sem_styrktu_morg_i_erfidleikum/ (sótt 25. apríl 
2013). 
58

 Lög um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og upplýsingaskylda þeirra, þskj. 702, 435. mál, 2006-
2007. Vefútgáfa Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/133/s/0702.html (sótt 26. apríl 2013). 

http://www.mbl.is/frettir/kosning/2009/04/11/fyrirtaekin_sem_styrktu_morg_i_erfidleikum/
http://www.althingi.is/altext/133/s/0702.html


  

28 

 

Tafla 4. 

Framlög fyrirtækja tengdum sjávarútvegi í íslenskum krónum til frambjóðenda í 

prófkjörum allra flokka, ásamt hlutfalli þeirra framlaga af heildarframlögum allra lögaðila. 

Prófkjör flokka Heildarframlög frá 

fyrirtækjum tengdum 

sjávarútvegi – 

Sjálfstæðisflokkur 

Hlutfall 

sjávarútvegs af 

heildarframlögum 

allra lögaðila 

Heildarframlög frá 

fyrirtækjum tengdum 

sjávarútvegi – Allir 

aðrir flokkar 

2009 3.726.000 32,6% 0 

2013 6.315.000 30,2% 12.000 

Samtals 9.390.000 31,1% 12.000 

______________________________________________________________ 

Heimild: Ríkisendurskoðun Íslands, „Fjármál stjórnmálastarfsemi,“ http://www.rikisend.is/utgefid-efni/fjarmal-

stjornmalastarfsemi.html  (sótt 24. apríl 2013). 

 

          Tafla 4 sýnir heildarframlög frá fyrirtækjum til prófkjöra flokkana fyrir 

Alþingiskosningarnar árin 2009 og 2013. Einstaklingar í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins árið 

2009 fá samtals 3.726.000kr í framlög frá fyrirtækjum tengdum sjávarútvegi. Heildarframlög 

allra lögaðila voru 11.4 milljónir. Fjárframlög frá fyrirtækjum tengdum sjávarútvegi voru því 

32,4% af öllum framlögum til frambjóðenda flokksins. 41% þeirra sem sátu á þingi fyrir 

Sjálfstæðisflokkinn á kjörtímabilinu 2009-2013 hlutu fjárframlög frá fyrirtækjum tengdum 

sjávarútvegi fyrir prófkjör sitt árið 2009, að heildarandvirði 2.650.000kr. Einstaklingar í 

prófkjöri flokksins fyrir Alþingiskosningar 2013 sem skilað hafa uppgjöri59, fengu tæpar 20 

milljónir í framlög frá lögaðilum. 77% frambjóðenda sem hlutu þessi beinu fjárframlög 

lögaðila fengu styrki frá fyrirtækjum tengdum sjávarútvegi. Heildarupphæð þeirra styrkja er 

6.315.000kr eins og sjá má í töflu 2. Það eru 30,2% af heildarframlögum lögaðila til 

frambjóðenda flokksins.  Í síðasta dálknum gefur svo að líta framlög til frambjóðenda þeirra 

flokka sem héldu forval eða prófkjör fyrir Alþingiskosningarnar 2009 og 2013.            

         Fjárhagsleg tengsl Sjálfstæðisflokksins og sjávarútvegsins eru því umtalsverð. Flokkurinn 

hefur þegið ríflega 10 milljónum króna meira en allir aðrir flokkar í framlög frá fyrirtækjum 

tengdum atvinnugreininni. Frambjóðendur flokksins hafa enn fremur haft talsverð 

                                                      
59

 Þegar þessi umfjöllun er skrifuð eru ekki liðnir 3 mánuðir frá síðustu prófkjörum flokksins og því ekki öll 
uppgjör einstaklinga sem tóku þátt í prófkjörum komin inn á vef Ríkisendurskoðunnar. 

http://www.rikisend.is/utgefid-efni/fjarmal-stjornmalastarfsemi.html
http://www.rikisend.is/utgefid-efni/fjarmal-stjornmalastarfsemi.html
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fjárhagsleg tengsl við sjávarútveg  samkvæmt gögnum Ríkisendurskoðunnar. Frambjóðendur 

flokksins í prófkjörum hafa þegið framlög upp á tæpar 10 milljónir kr frá fyrirtækjum 

tengdum sjávarútvegi meðan frambjóðendur annara flokka fengu 12.000 kr. 

          Christine Ingebritsen færir fyrir því rök að ráðandi atvinnugreinar setji þrýsting á 

stefnumótun stjórnvalda með þrem aðferðum. Ein þeirra er að koma áhrifum sínum fram í 

gegnum tengsl sín við stjórnmálaflokka.60 Ingebritsen telur að hæði stjórnmálaflokka og 

stjórnvalda til atvinnugreina og þeir annmarkar sem slík tengsl setji stjórnvöldum, geti sagt 

mikið til um hvernig efnahagslegir hagsmunir einstakra atvinnugreina spili lykilhlutverk í 

pólitískri umræðu um Evrópumál. 61  Ýmsir fræðimenn hafa birt rannsóknir á sterkum 

tengslum atvinnulífs og stjórnmála á Íslandi. Gunnar Helgi Kristinsson, Halldór Jónsson og 

Hulda Þóra Sveinsdóttir hafa til að mynda skrifað um sterk tengsl á milli hagsmunaaðila og 

ríkisvalds. Þau hafa áætlað að vegna þessa sterku tengsla hafi atvinnustefna á Íslandi löngum 

verið mynduð með samráði á milli þessara einstöku greina frekar en með heildarsamráði á 

milli stjórnvalda, atvinnurekenda og launþega. Baldur Þórhallsson hefur einnig skrifað um 

tengsl frumvinnslugreina og stjórnmála. Baldur vill meina að helstu einkenni stefnumótunar 

íslenskra stjórnvalda séu miðstýring, sterk staða stjórnmálaflokka ásamt umtalsverðum 

tengslum þeirra við frumvinnsluatvinnugreinar líkt og sjávarútveg og landbúnað. 

Ákvarðanataka íslenskra stjórnvalda sé því meira í átt til þess sem nefnist greinarbundið 

samráð. Þ.e. að stefnumótun stjórnvalda í einstaka málum hafi tekið mið af hagsmunum 

ákveðinna atvinnugreina og Baldur telur að sjávarútvegur hafi þar hagnast á efnahagslegu 

mikilvægi atvinnugreinarinnar í hagkerfi Íslendinga.62   

           Á síðustu árum hafa verið gefnar út viðamiklar skýrslur á vegum Evrópusambandsins 

um samband fjármagns og stjórnmálaflokka. Ein þeirra kom út árið 2003 sem partur af 

þriggja ára herferð gegn spillingu í pólitík. Þar kemur m.a. fram að síðan á byrjun tíunda 

áratugarins hafa stjórnmálaflokkar þurft í ríkari mæli að treysta á fjármagn frá einkaaðilum 

og fyrirtækjum. Áður fyrr fjármögnuðu flokkar sig að mestu leyti með meðlimagjöldum, en 

meðlimum í stjórnmálaflokkum hefur fækkað snarlega. Sem dæmi fóru tekjur breska 

verkamannaflokksins af meðlimagjöldum úr 50% af tekjum flokksins niður í 25% á árunum 

                                                      
60

 Cristine Ingebritsen, The Nordic States and European Unity, 157. 
61

 Cristine Ingebritsen, The Nordic States and European Unity, 163. 
62

 Baldur Þórhallsson og Rainer Kattel, “Neo-Liberal Small States and Economic Crisis: Lessons for Democratic 
Corporatism,” Journal of Baltic Studies 44 (2013): 10. http://uni.hi.is/baldurt/files/2012/10/Neo-liberal-small-
states-Estonia-Iceland-by-Thorhallsson-Kattel.pdf (sótt 25. apríl 2013). 

http://uni.hi.is/baldurt/files/2012/10/Neo-liberal-small-states-Estonia-Iceland-by-Thorhallsson-Kattel.pdf
http://uni.hi.is/baldurt/files/2012/10/Neo-liberal-small-states-Estonia-Iceland-by-Thorhallsson-Kattel.pdf
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1992 til 1997.63 Aðrir fræðimenn líkt og Susan Scarrow hafa talað um þörfina fyrir meira 

jafnvægi á milli styrkja frá lögaðilum og styrkja frá flokksmeðlimum. Þar sem innheimta 

meðlimagjalda sé mun lýðræðislegri leið til að fjármagna flokksstarf þurfi hún að vera 

hlutfallslega meiri en framlög frá lögaðilum.64 Stjórnmálafræðingurinn Thomas Ferguson 

hefur einnig skrifað um samband stjórnmálaflokka og peninga. Ferguson staðhæfir að vegna 

þess hve kostnaðarsöm þátttaka í stjórnmálum er, sé ómögulegt fyrir hinn almenna borgara 

að hafa áhrif á þá stefnu sem stjórnvöld taka. Þess í stað er stefnumótun framkvæmd af 

þeim sem eiga fjármagnið.65 

          Ljóst er að til þess að framkvæma það hlutverk sem af þeim er ætlast, þurfa 

stjórnmálaflokkar fjármagn. Það samband sem peningar og stjórnmál mynda er þó mjög 

umdeilt og sumir sem telja lýðræðið vera í hættu þegar peningar úr atvinnugeirum eru farnir 

að flæða í stórum straumi inn til stjórnmálaflokka. Í áttunda bindi Rannsóknarskýrslu Alþingis 

frá árinu 2009 er t.d. skrifað um áhrif fjármagns á stjórnmál á Íslandi. Þar er sérstakur kafli 

um fjárhagsleg tengsl flokka við atvinnulífið fyrir hrun og þær meinsemdir sem af þeim 

hlutust. Þar segir m.a.  

 

Eitt augljósasta tæki viðskiptalífsins til að hafa áhrif á stjórnmálamenn eru bein fjárframlög, bæði til 

stjórnmálaflokka og einstakra stjórnmálamanna. ...Leita þarf leiða til þess að draga skýrari mörk á milli 

fjármálalífs og stjórnmála. Ekki er líðandi að gæslumenn almannahagsmuna gangi erinda einkafyrirtækja með 

þeim hætti sem gert var í aðdraganda bankahrunsins.
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Evrópusamruninn og stefna Sjálfstæðisflokksins 

   

Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið leiðandi afl í mótun Evrópustefnu stjórnvalda á Íslandi. 

Flokkurinn hefur leidd þær ríkisstjórnin sem tekið hafa umfangsmestu skref þjóðarinnar í 

Evrópumálum. Á tíma viðreisnarstjórnar Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks árið 1970 

samþykktu stjórnvöld aðild að Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) sem þá var fyrsta 

þátttaka Íslendinga í samruna Evrópuþjóða. Árið 1991 var það aftur ríkisstjórn 

Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks sem fyrir hönd þjóðarinnar sóttu um aðild að samningnum 

um Evrópska efnahagssvæðið (EES). Árið 1997 samþykktu svo stjórnvöld undir forystu 

Sjálfstæðisflokks inngöngu Íslendinga í Schengen sem reyndist enn eitt skrefið í samruna 

Íslendinga við aðrar Evrópuþjóðir. Sjálfstæðisflokkur var einnig í ríkisstjórn með 

Samfylkingunni haustið 2008 þegar af stað fór mikil umræða í íslensku þjóðfélagi um aðild 

Íslands að Evrópusambandinu. Í þessum kafla verður farið yfir þessi skref Íslands í 

Evrópusamrunanum og orðræða þingmanna Sjálfstæðisflokksins og stefna flokksins í þessum 

málum greind.  

 

Afstaða Sjálfstæðisflokks til aðildar að EFTA 

            

Stofnsamningur Fríverslunarbandalags Evrópu (EFTA) var undirritaður í Stokkhólmi í byrjun 

árs 1960 og voru stofnlöndin sjö talsins, en Finnland bættist við sem aukaaðili ári seinna. 

Löndin sjö sem stofnuðu EFTA voru Danmörk, Noregur, Svíþjóð, Austurríki, Sviss, Bretland og 

Portúgal og voru oft nefnt hin „ytri sjö“ (e. Outer seven). Þau ríki sem tilheyrðu 

Evrópubandalaginu á þeim tíma voru yfirleitt nefnt „innri sex“ (e. Inner six).67 Íslendingum 

boðin þátttaka í undirritun stofnssáttmála EFTA vegna deilna við Breta um 12 mílna lögsögu 

Íslendinga. Þau markmið sem stofnríkin settu sér með stofnun EFTA voru t.d. að koma í veg 

fyrir viðskiptalega klofnun álfunnar. Allt frá undirritum Rómarsáttmálans árið 195768 höfðu 

verið uppi viðræður um hvort hægt væri að koma á sérstöku fríverslunarsvæði á milli þeirra 

                                                      
67
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ríkja sem að voru aðilar að   Efnahagssamvinnustofnun Evrópu (OEEC)69 og þeirra sex ríkja 

sem voru hluti af Evrópubandalaginu. Í gegnum Evrópubandalagið fengu „innri sex“ löndin 

tollfrjálsan vöruflutning innan bandalagsins og fannst ríkjunum sem fyrir utan stóðu sér vera 

sniðinn þröngur stakkur í viðskiptum við þessar þjóðir. Samningsnefndir voru skipaðar af 

hálfu OEEC og var tekið vel í þær niðurstöður sem komu frá þeim og virtust löndin ná að 

sammælast um að slæmt væri fyrir álfuna ef hún skiptist upp í tvær aðgreindar 

viðskiptablokkir. Ágreiningur kom þó fljótt upp um hvernig skipulagi á slíku fríverslunarsvæði 

skyldi vera háttað og reis hann einna helst á milli Frakka og Breta. Frakkar töldu 

heillavænlegast að fríverslunarsvæðið á milli OEEC og ESB væri sem líkast því sem sátt hafði 

verið náð um með Rómarsáttmálanum árið 1957 en Bretar vildu að aðeins iðnaðarvörur 

ættu að heyra undir tollfrjáls viðskipti.70 Á fundi þeirra sjö OEEC ríkja sem síðar urðu 

stofnaðilar EFTA í Stokkhólmi árið 1959 náðust loks samningar um stofnun 

fríverslunarsvæðisins við Evrópubandalagið og undir samningana var skrifað eins og áður 

sagði í byrjun árs 1960.71 Íslendingum var ekki boðið að taka þátt í stofnun EFTA vegna deilna 

þeirra við Breta um 12 mílna landhelgi við Íslandsstrendur. 

          Árið 1957 hófust fyrstu formlegu umræðurnar á Alþingi um hugsanlega aðild Íslands að 

þessu fríverslunarsvæði sem þá var í mótun á milli ESB og OEEC. Embættismenn á vegum 

Íslendinga tóku þá þátt í þeim umræðum sem áttu sér stað innan OEEC.72 Þessar viðræður á 

árunum 1957 til 1959 hafa verið kallaðar, af stjórnmálafræðingnum Baldri Þórhallssyni, fyrsta 

umræðulotan af sjö sem fram hafa farið um Ísland og Evrópusamrunann.73 Á þessum tíma 

sat vinstristjórn Framsóknarflokks, Alþýðubandalags og Alþýðuflokks undir forsæti Hermanns 

Jónassonar. Talsverðra efasemda gætti þó innan ríkisstjórnarinnar um kosti þátttöku 

Íslendinga, einkum hjá Alþýðubandalaginu. Í upphafi umræðna lýsti Einar Olgeirsson 

þingflokksformaður flokksins þeirri skoðun sinni að líkast til myndu lífskjör þjóðarinnar verða 

betri utan tollabandalagsins og að auðvaldið í Evrópu myndi ávallt draga niður lífskjörin ef af 

inngöngu Íslendinga yrði.74 Þegar þessar umræður hófust árið 1957 var Sjálfstæðisflokkurinn 
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í stjórnarandstöðu. Í umræðum um skýrslu Gylfa Þ. Gíslasonar um fríverslunarmál á Alþingi 

þann 25. febrúar 1958 lýsti þáverandi formaður Sjálfstæðisflokksins, Ólafur Thors, yfir 

efasemdum sínum um fyrirhugað fríverslunarsvæði og þá sérstaklega yfirþjóðlega byggingu 

þess. Hann taldi Gylfa vera að reyna fela þá staðreynd að verið væri að stofna 

tollabandalagið með það að markmiði að leggja frumdrög að sameinaðri Evrópu. Hann skaut 

þó ekki loku fyrir mögulega aðild Íslands að tollabandalaginu. Ólafur sagði m.a. 

 

Það er mín skoðun eftir að hafa ráðfært mig við mína stéttarbræður í vestrænni samvinnu og eftir að hafa notið 

aðstoðar hinna hæfustu Íslendinga á þessu sviði, að ef þetta bandalag verður myndað, þá ber okkur að vera í 

því, að vísu með vissum skilyrðum, en ég hef líka miklar vonir um, að þeim skilyrðum fáist fullnægt.
75

 

          

         Afstaða Ólafs til málsins var því nokkuð skýr. Hann tiltók ýmsa vankanta á hugsanlegri 

aðild en taldi þó að Íslendingar ættu að verða aðilar að bandalaginu ef af því yrði. Hann vilji 

þó bíða og sjá hver framvinda málsins yrði. Hann minntist á viss skilyrði sem yrðu að 

uppfyllast ef af aðild ætti að verða. Leiða má líkur að því að þau skilyrði sem Ólafur vísar til í 

ræðu sinni varði sjávarútvegsmál, þó hann komi ekki að því með berum orðum. 

          Næsta umræðulota um Evrópumál á Íslandi hófst árið 1961 og á þeim tíma var komin 

ný ríkisstjórn. Árið 1959 tók hin svokallaða Viðreisnarstjórn við undir forsæti Ólafs Thors en 

Bjarni Benediktsson fyrrum dóms- og kirkjumálaráðherra tók við af honum sem 

forsætisráðherra við andlát Ólafs árið 1964. Viðreisnarstjórnin samanstóð af tveimur stærstu 

flokkum íslenskra stjórnmála á þeim tíma, Sjálfstæðisflokki og Alþýðuflokki. Stjórnin innleiddi 

umtalsverðar breytingar á íslenskum efnahag og færði hann í átt að hagkerfum ríkja Evrópu. 

Ein af ástæðum þessara breytinga var að gera Íslendingum kleift að taka þátt í 

fríverslunarsamningum og efnahagsbandalögum með öðrum ríkjum Evrópu. 76  

Hvorki EFTA né ESB höfðu tiltekið fríverslun með sjávarafurðir í stofnsáttmálum sínum en 

breytingar á því voru nú á döfinni. Bandalögin tvö ræddu nú möguleika á 

fríverslunarsamningi sín á milli og Íslendingar fengu því aukinn hvata til að kanna þá kosti 

sem aðild að EFTA  eða ESB myndi hafa í för með sér.77 Ríkisstjórnin setti því á fót nefnd um 

Fríverslunarmál árið 1961 og var formaður hennar Gylfi Þ. Gíslason menntamálaráðherra. 
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           Hlutverk hennar var aðallega að kanna hvort aðild að EFTA setti Ísland í betri 

samningsstöðu með frjálsa verslun á sjávarafurðum. Einnig þurfti að kanna hver 

heildaráhrifin af aðild (að EFTA eða ESB) yrðu á viðskipti Íslendinga við þjóðir Austur Evrópu. 

Nefndin taldi það hag Íslendinga að erlendir markaðir fyrir fisk væru eins opnir og hugsast 

gæti og hún sá einnig talsverð tækifæri í sölu á frosnum fiski til Bretlands en þeir markaðir 

voru Íslendingum að mestu lokaðir á þeim tíma. Nefndin sá hins vegar ekki fyrir sér að EFTA 

yrðu langlíf samtök og sá fyrir sér samruna þeirra með ESB í náinni framtíð en taldi hag 

Íslendinga engu að síður liggja í að vera samfara EFTA ríkjunum í þeim viðræðum sem hafnar 

voru um fríverslun við ESB.  Hún mældist fyrir því að sótt yrði um aðild að EFTA hið fyrsta og 

horfið yrði frá hinni svokölluðu „bíða og sjá til“ (e. wait and see) stefnu stjórnvalda. Taldi 

nefndin það mikilvægt í ljósi þess að innan EFTA myndu Íslendingar vera í öruggri stöðu 

ásamt öðrum stórum fiskveiðiþjóðum álfunnar líkt og Noregi og Danmörk.78 

          Breytingar í Evrópu höfðu þó í för með sér snögg skoðanaskipti stjórnarflokkanna. 

Bretland, Danmörk og Noregur höfðu öll ákveðið að sækja um aðild að ESB sem hafði einnig 

opnað á þann möguleika að auka fríverslun sína þannig að hún næði einnig til sjávarafurða. 

Innflutningstollar ríkja ESB á sjávarafurðir voru taldir munu hækka um allt að 15-25% ef af því 

yrði.79 Ljóst var því að þessir samkeppnisaðilar Íslendinga í sjávarútvegi myndu fá betra 

aðgengi að mörkuðum Evrópu með aðild. Skilaboð frá ESB voru einnig á þann veg að ekki yrði 

samið um fríverslun við EFTA ríkin sem heild heldur aðeins einstök ríki innan þess. Forsendur 

Íslendinga fyrir aðild að EFTA voru því brostnar og ríkisstjórnin taldi heillavænlegast að 

athuga þann möguleika að sækja um fulla aðild að ESB.80 Þingflokkur Sjálfstæðisflokks var 

einhuga um málið og taldi brýnt að sækja sem fyrst um aðild að ESB til að tryggja örugga 

markaði fyrir sjávarafurðir Íslendinga. Í umræðum um málið á Alþingi þann 14. nóvember 

1962 sagði formaður flokksins og forsætisráðherra Ólafur Thors að brýn nauðsyn væri fyrir 

Íslendinga að tengjast bandalaginu sterkari böndum. Hann taldi það koma æ skýrar í ljós að 
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Íslendingum bæri skylda að kynna okkur það flókna mál sem aðild að ESB væri. Hætta væri á 

að samkeppnisstaða Íslendinga við aðalfiskframleiðsluþjóðir Evrópu yrði ansi örðug. 81 

          Ríkisstjórnin ráðfærði sig einnig við helstu hagsmunaaðila í sjávarútvegi og landbúnaði. 

Þeir mæltu allir með því að sótt yrði um aðild hið fyrsta. Á meðal þeirra voru LÍÚ, 

Sölusamband íslenskra fiskframleiðenda (SÍF), Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna og 

Síldarútvegsnefnd.82 Bæði ríkisstjórnin og hagsmunaaðilar tiltóku fjórar ástæður sem mæltu 

gegn aðild Íslands og gæta þurfti sérstaklega að í mögulegum aðildarviðræðum. Í fyrsta lagi 

voru það lög ESB um jafnan rétt til atvinnu í aðildarríkjum þess, í öðru lagi voru það viðskipti 

Íslendinga við Austur-Evrópu og í þriðja lagi að líklegt var talið að Íslendingar þyrftu langan 

aðlögunartíma til að útrýma verndartollum sínum. Fjórða atriðið var talið það veigamesta og 

sneri að sjávarútvegi, Íslendingar voru ekki undir neinum kringumstæðum tilbúnir að veita 

öðrum þjóðum jafnan rétt til veiða í 12 mílna efnahagslögsögu þeirra. Umræðurnar héldu 

áfram á þingi fram eftir árinu 1963. Óformleg samskipti íslenskra stjórnvalda við bandalagið 

urðu þó að engu þegar Charles de Gaulle Frakklandsforseti útilokaði aðild Breta að ESB. Við 

það drógu Danir og Norðmenn aðildarumsókn sína til baka vegna efnahagslegra tengsla 

sinna við Breta. Því reyndi ekki á þessi atriði í samningarviðræðum við ESB þó skilaboð frá 

Framkvæmdastjórn ESB hafi verið á þá leið að Íslendingum hefði reynst erfitt að fá sérstöðu 

sína viðurkennda.83 

          Málið lá í frosti í nokkur ár. Viðreisnarstjórnin reyndi að leysa markaðsvanda íslenskra 

útflutningsvara með því að snúa sér að Kennedy umræðulotu GATT sem þá var í gangi. Þær 

viðræður reyndust Íslendingum þó óhagsstæðar og á meðan blésu vindar á Íslandi sem og í 

Evrópu þannig að aðild Íslands að EFTA var á ný talin farsælasti kosturinn. Hagur íslenskra 

sjávarafurða á evrópskum mörkuðum hafði dvínað verulega. Tryggja þurfti markaðsaðgengi 

fyrir íslenskar sjávarafurðir að evrópskum mörkuðum og möguleikinn á því að geta samið um 

fríverslunarsamning við ESB í gegnum aðild að EFTA var talin helsta ástæðan fyrir þessum 

sinnaskiptum ríkisstjórnarinnar.84 Hagsmunaaðilar í sjávarútvegi þrýstu á ríkisstjórnina að 
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tryggja afurðum þeirra hagstætt aðgengi á evrópskum mörkuðum án þess að þurfa að láta 

eftir veiðiheimildir í íslenskri lögsögu.85  

          Þriðja umræðulotan hófst því á Alþingi veturinn 1968. Þann 8. nóvember lagði 

ríkisstjórnin fram þingsályktunarfrumvarp þess efnis að sótt yrði um aðild að EFTA, í henni 

var tiltekið að til stæði að leggja inn aðildarbeiðni, að gefnu samþykki Alþingis, á 

ráðherrafundi EFTA í Vínarborg sem fram átti að fara þann 21. og 22. nóvember mánuðar 

1968.86 Í umræðum á Alþingi þremur dögum síðar þann 11. nóvember skýrði Gylfi Þ. Gíslason 

menntamálaráðherra og frummælandi tillögunnar að helstu rök sem að baki henni lægu 

væru þau að u.þ.b. 40% viðskipta Íslendinga væru við lönd EFTA og búast mætti við aukinni 

eftirspurn frá þessum löndum eftir helstu útflutningsafurðum Íslendinga. Ef Íslendingar 

stæðu utan samtakanna myndu aðrar fiskveiðiþjóðir anna þeirri eftirspurn og yrðu 

Íslendingar því að sætta sig við mun lægra verð en ella fyrir útflutning sinn til þessara landa.87 

Hlutfall sjávarútvegs af útflutningstekjum Íslendinga árið 1968 var hátt í 95% og því 

gríðarlegir hagsmunir í húfi. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins voru eftir sem áður sammála um 

efnisatriði málsins. Pétur Benediktsson og Sigurður Bjarnason þingmenn Sjálfstæðisflokks 

sátu í utanríkisnefnd Alþingis sem fékk frumvarpið til afgreiðslu fyrir síðari umræður á 

þinginu. Þeir mynduðu ásamt Gylfa Þ. Gíslasyni meirihluta utanríkisnefndar og samþykktu 

frumvarpið óbreytt út úr nefndinni. Gengið var til atkvæðagreiðslu þann 12. nóvember og 

var tillaga um staðfestingu þess efnis að sótt skyldi um aðild að EFTA samþykkt með 35 

atkvæðum gegn 14. 88  Allir þingmenn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks ásamt þremur 

þingmönnum Alþýðubandalagsins og Samtaka frjálslyndra og vinstri manna samþykktu 

tillöguna á meðan fjórtán þingmenn Framsóknarflokks og Alþýðubandalags greiddu atkvæði 

gegn henni.89 

         Þeir samningar við EFTA sem komu í kjölfarið voru unnir undir forystu Þórhalls 

Ásgeirssonar og voru haldnir fjórir fundir með EFTA ráðinu í Genf þann 26. febrúar, 21. mars, 

3. júlí og 27. október 1969. Málaflokkum umræðnana var skipt í þrennt; tollamál, 
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 Tillaga til þingsályktunar um aðildarumsókn að Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA), þskj. 47, 45. mál. 
Vefútgáfa Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/89/s/pdf/0047.pdf (sótt 5. apríl 2013).  
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innflutningmál og ýmis önnur atriði.   Samningurinn var svo borinn undir Alþingi til umræðna 

og afgreiðslu þann 19. desember 1969. Full aðild Íslands að EFTA varð því  að veruleika þann 

1. mars 1970 og við inngöngu fengu Íslendingar að njóta sama tollfrelsis og EFTA löndin 

höfðu komið sér saman um tíu árum áður. Árið 1971, ári eftir aðild, urðu stjórnarskipti á 

Íslandi og við tók ríkisstjórn þeirra flokka sem kosið höfðu gegn aðildarumsókninni þremur 

árum áður, Framsóknarflokks og Alþýðuflokks undir forsæti Ólafs Jóhannessonar. Sú 

ríkisstjórn fylgdi sömu stefnu og forverar sínir í málefnum EFTA og aðildin varð fyrsta skref 

Íslendinga í átt að frekari samruna við þjóðir Evrópu. 90  Sjálfstæðisflokkurinn spilaði 

lykilhlutverk í aðildarferlinu allt frá byrjun til enda. Flokkurinn leiddi tilleitanir um aðild að 

EFTA árið 1961 þegar ljóst varð að tollar á sjávarafurðir myndu hækka. Þeir tollar sem ESB 

ætlaði sér að innleiða hefðu þýtt að íslenska ríkið myndi þurfa að tvöfalda ríkisstyrki til 

sjávarútvegs. Að auki hefði samkeppnishæfni íslenskra sjávarafurða minnkað verulega í 

samanburði við aðrar evrópskar fiskveiðiþjóðir. Þegar ljóst var að EFTA hentaði ekki 

íslenskum hagsmunum varð flokkurinn jákvæður til aðildar í stuttan tíma árið 1962. Ekki 

reyndi á það hvort flokkurinn var tilbúinn að ganga það skref til fulls að sækja um aðild.  

 

Aðild Íslendinga að EES 

          

Eftir að samningi Íslendinga við EFTA hafði verið siglt í höfn urðu talsverðar breytingar á 

starfsemi bandalagsins. Tvö ríki EFTA, Bretland og Danmörk, höfðu hafið samningarviðræður 

við ESB 91  og gengu í sambandið árið 1973. Bæði ríkin settu það sem skilyrði í 

aðildarviðræðunum að engum nýjum viðskiptahindrunum gagnvart EFTA yrði komið á vegna 

inngöngu þeirra. Í kjölfarið voru gerðir nýjir tvíhliða fríverslunarsamningar á milli ESB og 

þeirra ríkja sem eftir stóðu í EFTA á meðan á aðildarviðræðunum við Dani og Breta stóð.92 

Íslendingar nutu góðs af þeim samningum og hlutu þeir þverpólitíska samþykkt á Alþingi. Í 

þeim samningaviðræðum voru hagsmunir sjávarútvegs síst minna í forgrunni en í EFTA 

umræðunum. Íslendingar náðu fríverslun með allar sínar helstu sjávarafurðir samkvæmt 
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bókun sex í tvíhliða samningunum við ESB sem kláraðir voru árið 1972.93 Núverandi viðskipti 

með sjávarafurðir á milli Íslendinga og Evrópusambandsins eru byggð á bókun sex úr 

samningunum frá 1972. Samstarfið á milli EFTA og ESB varð nánara eftir að samningarnir við 

aðildarríkin voru gerðir og tók að ná yfir fleiri málaflokka en viðskipti og tollamál. Á áttunda 

áratugnum hófu bandalögin t.d. samstarf á sviði samgöngumála, umhverfismála og 

rannsókna. Það fór þó að bera á ósætti meðal EFTA ríkjanna um þær takmarkanir sem 

samstarfinu voru settar. ESB var stærra bandalag, taldi fleiri ríki og fór að hafa frumkvæði að 

mest öllu samstarfi á milli bandalaganna tveggja.94   

          Árið 1984 hittust því ráðherrar ESB og EFTA ríkjanna sameiginlega í fyrsta skipti á 

fundum sem haldnir voru í Lúxemborg. Þar var lagður grunnur undir róttækar breytingar á 

samskiptunum á milli EFTA og ESB sem fólu m.a. í sér meiri samþættingu á regluverki, minni 

tollavernd og frjálsari viðskipti ríkjanna á milli. Það samkomulag sem náðist á fundinum um 

aukið samstarf EFTA og ESB var nefnt Lúxemborgarsamkomulagið. Tveimur árum eftir 

ráðherrafundinn í Lúxemborg, árið 1987, var innri markaður Evrópusambandsins settur á 

laggirnar með hinum svokölluðu Einingarlögum Evrópu (e. Single European Act). Með 

Einingarlögunum bættust við málaflokkar eins og félagsmál og umhverfismál auk þess sem 

gert var ráð fyrir auknu samstarfi á sviði utanríkismála. Í viljayfirlýsingu aðildarríkjanna var 

markmiðum Einingarlaganna lýst þannig að koma þyrfti á „sameiginlegu efnahagslegu 

svæði“ 95  í álfunni og frjálsu flæði á vörum, þjónustu, fjármagni og fólki, svokölluðu 

„fjórfrelsi“.96 Til þess að því markmiði yrði náð, þyrfti að aðlaga lagalega umgjörð aðildarríkja 

ESB í tollamálum, skattamálum o.fl. með það fyrir augum að sameiginlegur markaður yrði 

kominn á í Evrópu fyrir árslok 1992.97 

          Vegna Einingarlaganna gekk fyrst um sinn erfiðlega að koma í framkvæmd þeirri 

pólitísku stefnumótun sem lögð hafði verið fram á ráðherrafundinum í Lúxemborg.  EFTA 

ríkjunum var gert að taka yfir sömu reglur og ESB ríkin í samkeppnismálum, eitthvað sem 

þeim var ókleift að gera. Árið 1989 þegar viðræðurnar á grundvelli 

Lúxemborgarsamkomulagsins voru við það að sigla í strand setti forseti 
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Framkvæmdarstjórnar Evrópu, Jacques Delors, fram hugmynd um aukið samstarf sem byggt 

yrði á samningi um evrópskt efnahagssvæði. Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið 

myndi gefa EFTA ríkjunum aðgang að fjórfrelsinu og tengja bandalögin tvö enn sterkari 

tengslum. Ljóst þótti að mikið var í húfi þar sem innan ESB, sem nú taldi tólf ríki með 

innkomu Portúgals og Spánar árið 1986, voru mikilvægustu viðskiptamarkaðir EFTA ríkjanna 

og hagræðingin sem fælist í afnámi viðskiptahindranna á milli bandalaganna var því metin 

gríðarleg. Mörg fyrirtæki innan EFTA ríkjanna voru farin að sjá þann kost vænstan að flytja 

starfsemi sína yfir landamærin inn á innri markaðinn ellegar lækka framleiðslukostnað 

umtalsvert. Þrýstingurinn var því mikill á EFTA ríkin að ná samkomulagi við ESB um aðild að 

innri markaðnum.98 Samstarfssamningur EFTA ríkjanna og ESB, samningurinn um Evrópska 

efnahagssvæðið, var svo undirritaður í Porto í Portúgal árið 1992. Með undirritun 

samningsins og innkomu EFTA ríkjanna á innri markað ESB varð til stærsta sameiginlega 

markaðssvæði heims sem þá taldi 18 ríki og 318 milljónir manna.  Í lok níunda áratugarins og 

byrjun þess tíunda sóttu fjögur aðildarríki EFTA um fulla aðild að Evrópusambandinu, þar af 

þrjú Norðurlandanna. Svíþjóð og Finnland samþykktu aðildarsamning sinn í 

þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1994 og urðu fullir aðildarmeðlimir að ESB árið 1995      

           Austurríki hafði sótt um aðild að ESB árið 1989 og samþykktu aðildarsamning í 

þjóðaratkvæðagreiðslu fimm árum síðar. Þeir gengu því inn á sama tíma og Finnar og Svíar 

árið 1995. Noregur og Sviss höfnuðu sínum aðildarsamningum í þjóðaratkvæðagreiðslu en 

Noregur gekk í EES. Aðeins fjórar þjóðir voru því eftir í EFTA, Ísland, Sviss, Noregur og 

Liechtenstein.  

 

Sjálfstæðisflokkur í stjórnarandstöðu – formannstíð Þorsteins Pálssonar 
 

          Líkt og Baldur Þórhallson og Hjalti Vignisson rekja voru fyrstu tilleitanir um samstarf á 

milli ESB og EFTA árið 1984 ekki taldar fýsilegar Íslendingum af þeirri ástæðu að ekkert var 

rætt um aukið frelsi í verslun með fisk eða aðrar sjávarafurðir.99 Árið 1986 gengu hins vegar 

bæði Portúgal og Spánn í ESB og við það breyttist sýn Íslendinga þar sem þjóðirnar tvær voru 
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stærstu innflytjendur á íslenskum saltfisk. Aðeins 23% af íslenskum saltfisk fór til landa innan 

ESB áður en Portúgal og Spánn gengu inn, en sú tala fór upp í 95% eftir 1986. Ekki var minnst 

á aðild að innri markaðnum fyrr en árið 1988 þegar aðstæður á mörkuðum erlendis 

breyttust. Norðmenn gerðu samning við Portúgala um tollfrjálsan aðgang á markaði fyrir 

sínar vörur og Kanadamenn höfðu gert svipaðan samning við Spánverja. Á meðal 

hagsmunaaðila fór því að bera á umræðu árið 1988, um nauðsyn um aðild að evrópskum 

mörkuðum.100  

           Aðild Íslendinga kom fyrst inn á borð Alþingis haustið 1989. Á þeim tíma sat 

Sjálfsstæðisflokkur í stjórnarandstöðu ásamt Kvennalistanum. Umræður voru haldnar á þingi 

þá um haustið þegar ljóst var að könnunarviðræður voru hafnar á milli EFTA ríkjanna og ESB 

um aðild EFTA að innri markaði ESB. Í ræðu á Alþingi þann 22. nóvember 1989 lagði 

þáverandi formaður flokksins, Þorsteinn Pálsson þó á það sérstaka áherslu að ef af aðild 

Íslands að innri markaði ESB myndi verða þyrftu sjávarútvegsmálin að vera í brennidepli.101 

Þorsteinn var því á þessu forstigi málsins jákvæður gagnvart aðild Íslendinga að innri markaði 

ESB í gegnum EES samninginn. Hann var þó ekki viss um að leiðin til þess væri í samtarfi við 

EFTA ríkin. Hann hvatti því ríkisstjórnina til að leitast eftir því að hefja tvíhliða viðræður við 

ESB til að tryggja hagsmuni íslensks sjávarútvegs. Árið 2008 lýsti Þorsteinn því yfir að sú 

stefna hafi verið sett fram af tveimur ástæðum; annars vegar til að verja hagsmuni 

sjávarútvegsins og hins vegar sem pólitískt herbragð í stjórnarandstöðu til að gera 

stjórnarflokkunum erfitt fyrir þar sem þeir væru klofnir í afstöðu sinni til málsins.102  

          Hagsmunir sjávarútvegs og tollfrelsi með fisk voru því ofarlega í huga Sjálfstæðismanna. 

Þau Eyjólfur K. Jónsson og Ragnhildur Helgadóttir báru fram þingsályktunartillögu í miðjum 

umræðum um málið vorið 1990 þar sem þau lögðu til Alþingi myndi sækjast eftir tvíhliða 

umræðum við ESB um viðauka við bókun 6 í fríverslunarsamningi Íslendinga frá árinu 

1972.103 Bókun 6 veitti Íslendingum tollfrjálsan útflutning á flestum sjávarafurðum til ESB 

landa, ein af þeim sjávarafurðum sem ekki heyrði undir bókunina var saltfiskur.  Líkt og áður 
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var komið inn á áðan töldu hagsmunaaðilar í sjávarútvegi nauðsynlegt að bregðast við 

inngöngu Spánverja og Portúgala. Þjóðirnar voru helstu viðskiptaþjóðir Íslendinga með 

saltfisk og því ljóst að brýnir hagsmunir atvinnugreinarinnar voru í húfi.  

          Mikið var rætt um málið fram eftir 112. löggjafarþingi sem lauk um vorið 1990. Rætt 

var um málið í níu umræðulotum, allt fram til 12. mars 1990. Samþykkt var að hefja 

samningaviðræður í byrjun árs 1990 og var íslenska samningsnefndin skipuð í kjölfarið. Jón 

Baldvin Hannibalsson utanríkisráðherra Alþýðuflokks flutti skýrslu til Alþingis haustið 1990 

þar sem staða viðræðanna var reifuð. Í þeirri skýrslu sefaði utanríkisráðherra áhyggjur Eyjólfs 

K. Jónssonar um tengingar samningana við sameiginlegu sjávarútvegsstefnu ESB með þeim 

orðum að „vörusvið samningsins nái einnig til fiskafurða án tengsla við sjávarútvegsstefnu 

Evrópubandalagsins að öðru leyti.“104 Miklar umræður spunnust um skýrsluna á þinginu. 

Einn þeirra sem tók til máls var Þorsteinn Pálsson sem stóð óhaggaður í afstöðu sinni til 

samningsins og þeim jákvæðu áhrifum sem hann taldi að samningurinn myndi hafa fyrir 

íslenskt efnahagslíf. Hann lýsti þó yfir áhyggjum sínum með stöðu sjávarútvegsmála og 

tollfrelsis með fisk í viðræðunum við ESB. Hann sagðist sakna þess úr skýrslu ráðherra að 

gerð væri rækileg grein fyrir sérstöðu Íslands er varðaar málefni sjávarútvegs. Þorsteinn taldi 

meginmarkmið Íslendinga í þessum viðræðum vera að knýja fram hindrunarlaus og tollfrjáls 

viðskipti og í því efni væri mikið verk fyrir höndum er varðaði sjávarafurðir.105 Í árslok 1990 

var staðan á samningaviðræðunum sú að aðeins nokkur stofnanaleg atriði voru eftir 

úrlausnar auk þeirra sérlausna sem Íslendingar kröfðust í sjávarútvegsmálum. Þær snerust 

aðallega um það að vörusvið þeirrar fríverslunar sem samningar ESB og EFTA tækju til næði 

einnig til sjávarafurða en væri algjörlega undanskilin sameiginlegu sjávarútvegsstefnu ESB og 

heimildum til veiða í íslenskri lögsögu. 

          Á landsfundi Sjálfstæðisflokksins árið 1991 var Davíð Oddsson kosinn formaður 

flokksins eftir kosningabaráttu við Þorstein Pálsson. Segja má að Evrópustefna flokksins í 

formannstíð Þorsteins, sem lauk þá um vorið, hafi markast af tvennu. Annars vegar var það 

hóflegur stuðningur við EES samninginn vegna stefnu flokksins um viðskiptafrelsi og hins 

vegar hvatti flokkurinn ríkisstjórnina til tvíhliða viðræðna við ESB um aukna fríverslun með 
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sjávarafurðir. Í viðtali við Steindór G. Jónsson árið 2008 sagði Þorsteinn að þingmenn 

flokksins í formannstíð sinni hafi ekki haft trú á því að fríverslun með sjávarafurðir væri 

möguleg í samstarfi við EFTA-þjóðirnar og þeir hafi efast um þá samningatækni sem beitt var 

í viðræðunum við ESB um EES samninginn.106 Í ályktun landsfundar Sjálfstæðisflokksins kvað 

við nýjan tón í Evrópumálum. Í ályktuninni sagði að Íslendingar ættu ekki að útiloka inngöngu 

í Evrópusambandið fyrirfram. Í henni var ekki talað um tvíhliða viðræður við ESB heldur 

kveðið á um að halda skyldi áfram viðræðum um EES ef hindrunarlaus viðskipti með 

sjávarafurðir væru tryggðar sem og að Íslendingar héldu óskoruðu fullveldi yfir auðlindum 

hafsins.107  

 

Viðeyjarstjórnin og formannstíð Davíðs Oddssonar 

           

Í aðdraganda Alþingiskosninganna 1991 lagði nýr formaður flokksins skýra áherslu á það að 

þó afstaða flokksins til EES væri orðin jákvæðari þýddi það ekki að full aðild að 

Evrópusambandinu væri á dagskrá næstu árin eða áratugina.108 Frambjóðendur flokksins 

töluðu þó varlega í kosningabaráttunni og á fundi BSRB um EES málið í apríl 1991 sagði einn 

þeirra, Björn Bjarnason, að þáverandi ríkisstjórn hafi staðið fyrir samningunum og bæri alla 

ábyrgð á að ljúka þeim. Björn taldi eðlilegt að leiða EES samninginn til lyktar og enn fremur 

væri ekki hægt að útiloka fulla aðild að ESB í framtíðinni „svo framarlega sem yfirráð héldust 

yfir auðlindum til lands og sjávar“109 Sjálfstæðisflokkurinn passaði sig á því að tala ekki af sér 

til að skemma ekki fyrir hugsanlegri stjórnarmyndun. Hann skellti skuld samningsins sem í 

bígerð var á ríkisstjórnarflokkana fjóra en opnaði þó á möguleikann á að klára hann og sjá til. 

Sjálfstæðisflokkurinn vann góðan sigur í kosningunum árið 1991 og eftir fjögurra daga 

stjórnarmyndunarviðræður mynduðu þeir Davíð Oddsson og Jón Baldvin Hannibalsson 

ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks í Viðey, undir forsæti Davíðs. Stjórnin átti eftir 

verða þekkt undir nafninu Viðeyjarstjórnin.110 Vinstri stjórnin sem setið hafði í þrjú ár hefði 
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getað haldið með eins manns meirihluta en neikvæði Alþýðubandalags og hluta 

Framsóknarflokksins til EES samningsins gerði það að verkum að Jón Baldvin valdi frekar að 

starfa með Sjálfstæðisflokki.111  

          Frumvarpið til laga um staðfestingu samningsins um Evrópska efnahagssvæðið var lagt 

fram af utanríkisráðherra þann 17. ágúst 1992.112 Umræðan á Alþingi um samningana varð 

einhver sú viðamesta í þingsögunni og stóð hún yfir, allt frá fyrstu umræðu til 

atkvæðagreiðslu, í rúma 5 mánuði. Sjálfstæðisflokkur tvístraðist í málinu á þingi. Frá upphafi 

málsins hafði flokkurinn lagt áherslu á það að markmiðið með EES samningnum ætti að vera 

að fá sem mestan aðgang að evrópskum mörkuðum með sjávarafurðir. Þetta markmið var 

bundið þeim fyrirvörum að Íslendingar héldu yfirráðum sínum yfir fiskimiðunum og að 

ákvæði í íslenskum lögum um bann við erlendum fjárfestingum í sjávarútvegi héldist óbreytt. 

Meirihluti flokksins var fylgjandi samningnum og í umræðum á Alþingi þann 25. agúst 1992 

lýsti Björn Bjarnason þingmaður Sjálfstæðisflokks yfir jákvæðri afstöðu sinni til samningsins. 

Hann brýndi í þeim efnum mikilvægi þess að Evrópusambandið hafi viðurkennt sérstöðu 

Íslands er varðar sjávarútvegsmál.113 Vilhjálmur Egilsson þingmaður var einnig jákvæður til 

samningsins en taldi þó að samningurinn yrði ekki viðvarandi fyrirkomulag Evrópumála á 

Íslandi. Hann taldi að breytingar í alþjóðamálum myndu knýja Íslendinga til að þurfa taka 

ákvörðun um fulla aðild að Evrópusambandinu innan þriggja ára.114  

          Meginrök stjórnarandstöðunnar gegn samningnum, og þá sérstaklega 

Alþýðubandalagsins, sneru að áhyggjum um fullveldi þjóðarinnar og forræði yfir fiskimiðum 

landisins. Anna Ólafsdóttir Björnsson þingmaður Samtaka um kvennalista taldi að rök 

ríkisstjórnarinnar fyrir samningnum um lækkun tolla á sjávarafurðum væru ekki næg til að 

sannfæra hana um ágæti samningsins. Hún sagði í ræðu sinni á þingi að til þess að geta selt 

fisk er ekki bara nóg að lækka tolla á honum til nokkurra mikilvægra viðskiptalanda, það 

þyrfti einnig að hafa full forræði yfir fiskimiðunum. Því forræði taldi hún stefnt í hættu með 
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undirritun samningsins.115 Þorsteinn Pálsson sjávarútvegsráðherra fullvissaði þingmanninn 

um að Íslendingar væru ekki að gangast undir sameiginlegu sjávarútvegsstefnu sambandsins 

með samþykkt samningsins. Hann sagði að frá öndverðu hafi það verið markmið stjórnvalda 

að leita samninga með þessum hætti í þeim tilgangi að þurfa ekki að gangast undir þá 

stefnu.116  

          Umræðan á þingi hélt áfram fram eftir hausti. Málinu var vísað til utanríkisnefndar sem 

skilaði frá sér álitum í lok nóvember. Í nefndaráliti meirihluta nefndarinnar sem utanritað var 

af fjórum þingmönnum Sjálfstæðisflokks er ritaður sérstakur kafli um þjóðhagsleg áhrif EES 

samningsins. Þar segir m.a. að samningurinn ljúki áralangri baráttu Íslendinga gegn 

saltfiskstollum og að í fyrsta sinn fái sjávarafurðir sambærileg kjör á við þau sem iðnvarningur 

hefur notið um áratugi. Að mati nefndarinnar er helsti hagur Íslendinga á samningnum sá að 

hann tryggir íslenskum sjávarútvegi lækkun tolla sem svarar til um 96%. Sá þjóðhagslegi ábati 

sem hlýst af niðurfellingu tolla á sjávarafurðum var talinn nema um 2 milljörðum króna á 

ári. 117  Eins og áður sagði voru skiptar skoðanir innan Sjálfstæðisflokksins um málið. 

Þingmennirnir Ingi Björn Albertsson, Eyjólfur Konráð Jónsson og Eggert Haukdal lýstu sig allir 

andvígir samningnum. Eggert taldi til tvær ástæður á andstöðu sinni við EES samninginn, 

annars vegar var það landhelgin og hins vegar sjálfstæðið. Í ræðu á Alþingi í desember beitti 

Eggert ákveðnum þjóðernislegum rökum fyrir andstöðu sinni. Hann mat það svo að ekki 

þýddi aðeins að horfa á peningarlegan hagnað augnabliksins heldur gaumgæfa örlög 

Íslendinga í framtíðinni og þá sérstaklega íslenskrar tungu og annara menningarverðmæta 

þjóðarinnar. Eggert aðhylltist fyrri stefnu flokksins og vildi taka upp tvíhliða samninga við 

Evrópusambandið þar sem þjóðin héldi sjálfstæði sínu í orði og á borði.118 Eyjólfur Konráð 

lýsti sig andsnúinn málinu vegna þess afsal á fullveldi sem hann taldi samninginn fela í sér. 

Hann sagði við lok annarar umræðu málsins í janúar 1993 að fullveldi landsins sé hætt til 

frambúðar en ekki tímabundið.119 Ingi Björn hafði svipaðar áhyggjur og þeir Eggert og 
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Eyjólfur. Við upphaf þriðju umræðu lýsti Ingi Björn því yfir að hann óttaðist að þingið væri að 

opna dyr landsins fyrir milljónum manna sem myndu kaffæra Íslandi. Ingi Björn talaði líkt og 

Eggert, í þjóðernislegum tón, þegar hann spurði stuðningsmenn samningsins um það hvort 

fullveldisafsal væri gjöfin á 50 ára afmæli lýðveldisins.120   

          Þriðju umræðu þingsins tók aðeins fjóra daga og í lok hennar var frávísunartillaga 

stjórnarandstöðunnar felld. Atkvæðagreiðslan um samninginn fór fram þann 12. janúar 1993 

og var samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið samþykktur með 23 atkvæðum 

þingmanna Sjálfsstæðisflokksins og tíu atkvæðum þingmanna Alþýðuflokksins. Níu þingmenn 

Alþýðubandalagsins, sjö þingmenn Framsóknarflokksins, fjórir þingmenn Samtaka um 

kvennalista og þrír þingmenn Sjálfsstæðisflokksins greiddu atkvæði gegn samningnum. Sex 

þingmenn Framsóknarflokksins og einn þingmaður Samtaka kvennalista sátu hjá við 

atkvæðagreiðsluna.121  Með atkvæðagreiðslunni hafði verið til lykta leitt eitt af mestu 

átakamálum íslenskrar stjórnmálasögu og tók samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið 

formlega gildi þann 1. janúar 1994 og eru Íslendingar enn þann dag í dag aðilar að honum 

ásamt 27 aðildarríkjum ESB og tveimur af aðildarríkjum EFTA, Noregi og Liechtenstein. Með 

aðild urðu Íslendingar sjálfkrafa aðilar að innri markaði Evrópusambandsins. 
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Stefna Sjálfstæðisflokks í Evrópumálum frá 1994  

 

Sjálfstæðisflokkurinn var stærsti stjórnmálaflokkur á Íslandi samfleytt frá árinu 1991 til ársins 

2009 og mótaði því að miklu leyti stefnu stjórnvalda í Evrópumálum á þeim tíma. Eins og 

komið hefur verið inn á hefur sjávarútvegur leikið lykilhlutverk í Evrópumálum og  vill 

Christine Ingebritsen meina að atvinnugreinin eigi þátt í að útskýra þá andstöðu sem íslensk 

stjórnvöld hafa gagnvart aðild að ESB. Hér að ofan var afstaða Sjálfstæðisflokksins rakinn í 

aðdraganda EFTA og EES málanna. Í þessum kafla verður sjónum hins vegar aðallega beint að 

umræðunni um aðild Íslands að Evrópusambandinu og stefnu flokksins frá aðildinni að EES til 

dagsins í dag. Sjónum verður einkar beint að afstöðu Sjálfstæðisflokksins til 

aðildarumsóknarinnar að Evrópusambandinu árið 2009.  

 

Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks og aðild að Schengen 

          

EES samningurinn tók gildi í byrjun árs 1994. Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks 

hafði tekist ætlunarverk sitt þótt flokkarnir væru í grunninn ósammála um hver næstu skref í 

Evrópumálum ættu að vera. Alþýðuflokkur var jákvæður fyrir því að fara að fordæmi Svía og 

Finna og ganga inn í ESB. Einstaka þingmenn Sjálfstæðisflokksins höfðu einnig tekið undir 

slíkar hugmyndir, bæði Ragnhildur Helgadóttir og Vilhjálmur Egilsson höfðu lýst þeirri skoðun 

sinni yfir.122 Vilhjálmur var þess fullviss að ef Íslendingar biðu með að sækja um fulla aðild þá 

myndu kjörin sem hlytust af aðild versna. Í aðdraganda þingkosninganna 1995 fóru línur að 

skýrast í afstöðu einstakra foyrstumanna Sjálfstæðisflokksins til fullrar aðildar að 

Evrópusambandinu.  

          Á ráðstefnu sem Samtök um vestræna samvinnu héldu í desember 1994 lýsti Björn 

Bjarnason þáverandi formaður utanríkismálanefndar Alþingis og varaformaður þingflokks 

Sjálfstæðisflokksins, því yfir að í hans huga lægu hagsmunir Íslendinga utan 

Evrópusambandsins. Ástæðuna sagði hann aðallega vera hina sameiginlegu 

sjávarútvegsstefnu sambandsins, enginn vilji væri til þess að selja auðlindir Íslands undir 

stefnu sambandsins. Björn sagði enn fremur að stefnan samræmdist ekki kröfum Íslendinga 
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um arðbærni í sjávarútvegi. Jafnvel þó Íslendingar sóttu um væri engum spurningum svarað, 

stefna sambandsins væri í sífelldri endurskoðun og gæti breyst innan fárra ára.123 Þessi 

skoðun Björns á heim og saman við skoðanir hagsmunaaðila í sjávarútvegi sem komið var inn 

á hér að ofan. Davíð Oddsson formaður flokksins taldi einnig heillavænlegast fyrir Íslendinga 

að láta aðildina að EES duga og standa utan við sambandið, í ræðu sinni frá 24. mars 1995 á 

Húsavík sagði hann samninginn um EES veita Íslendingum öll þau viðskiptalegu fríðindi sem 

aðild að ESB gæti veitt þeim. Hann taldi því lítið eftir standa af rökum þeirra sem af hvað 

mestri áfergju töluðu um aðild Íslendinga. Þau rök voru að Ísland þyrfti að sitja við borðið til 

að geta haft áhrif á framtíðarstefnu sambandsins. Davíð taldi hins vegar að fyrir þau áhrif 

„myndum við borga með því að gefa okkar eigin áhrif á okkar mikilvægustu auðlind, því sem 

hafið gefur af sér.“124 Afstaða forystu flokksins orkaði því ekki neins tvímælis, bæði formaður 

flokksins og varaformaður þingflokksins höfðu sent samstarfsflokki sínum skýr skilaboð um 

að ekki yrði sóst eftir frekari samruna við Evrópusambandið.  

          Sjálfstæðisflokkur vann stórsigur í Alþingiskosningunum árið 1995 og myndaði 

ríkisstjórn með Framsóknarflokki. Í stjórnarsáttmála flokkana var stuttlega fjallað um 

Evrópumál. Þar var sagt að markmiðið væri að „treysta samskiptin við 

Evrópusambandsþjóðirnar á grundvelli samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, fylgjast 

náið með þróun mála innan sambandsins á næstu misserum og kynna íslenska hagsmuni fyrir 

aðildarríkjum þess.“125 Þó það kæmi ekki orðrétt fram í stjórnarsáttmálanum var ljóst að það 

var ekki mikill vilji meðal stjórnarflokkana að láta reyna á fulla aðild að Evrópusambandinu.  

          Á landsfundi Sjálfstæðisflokksins árið 1996 var hins vegar í fyrsta skipti ályktað um 

afstöðu flokksins til aðildar að ESB. Almennt orðalag ályktana fyrri landsfundi hafði opnað á 

möguleikann á aðild en á landsfundinum árið 1996 var skýrt kveðið á um að Íslendingum 

bæri ekki að sækja um inngöngu í Evrópusambandið. Þessi stefnubreyting flokksins var talin 

stafa af því hve mikil búbót EES samningurinn hafi verið Íslendingum og þeirri staðreynd að 

Norðmenn voru ekki á leiðinni í sambandi.126 Góður árangur þjóðarbúsins á næstu árum 

styrkti Sjálfstæðisflokkinn í þeirri skoðun sinni að engin þörf væri fyrir frekari samstarf við 
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ESB en það sem þá þegar var til staðar í gegnum EES. Í stefnuræðu sinni á Alþingi þann 1. 

október 1998 kom Davíð stuttlega inn á Evrópumál. Hann sagði marga hafa haft þá skoðun 

fyrir kjörtímabilið að ef Ísland gengi ekki í ESB myndi landið dragast aftur úr öðrum löndum. 

Davíð minnti á að sú hefði ekki orðið raunin heldur þvert á móti færi lánstraust þjóðarinnar 

vaxandi með hverju árinu.  

           Ákveðið var í ríkisstjórn árið 1996 að sækja um aðild að Schengen samstarfi 

Evrópusambandsins. Megininntak þess var frjáls för fólks á milli innri landamæra 

aðildarríkjanna og afnám eftirlits með einstaklingum við för um þau. Íslendingar höfðu verið 

partur af norræna vegabréfasamstarfinu frá árinu 1957. Ákvörðun var tekin um það á fundi 

norrænna forsætisráðherra í Reykjavík árið 1995 að því samstarfi væri best borgið innan 

Schengen.127 Þorsteinn Pálsson þáverandi dómsmálaráðherra talaði fyrir málinu fyrir hönd 

ríkisstjórnarinnar. Hann taldi það mikilvægt að Íslendingar yrðu partur af samstarfinu til að 

tryggja áframhaldandi ferðafrelsi innan Norðurlandanna ásamt því að taka þátt í stærra 

svæði þar sem slíkt frelsi ríkir og nær til núverandi Schengen-ríkja.128 Efnisleg umræða um 

málið á þinginu var stutt. Davíð Oddsson formaður Sjálfstæðisflokksins var þó á annarri 

skoðun en Þorsteinn um kosti Schengen samstarfsins. Hann taldi að íslenskt 

landamæraeftirlit hefði veikst við inngönguna í ræðu sem hann hélt árið 2002. Hann taldi 

einnig að áhrif þess á fullveldi Íslendinga væru umhugsunarverð.129  Aðild Íslands að 

Schengen var þó samþykkt og varð enn eitt skrefið í Evrópusamruna Íslendinga og líklega það 

minnst umdeilda. Gildistaka aðildarinnar að samstarfinu gekk í gegn árið 2001 og varð Ísland 

fullgildur aðili að Schengen.  

         Evrópumálin voru ekki á dagsskrá fyrir kosningarnar árið 1999 þar sem enginn flokkur 

hafði málið á stefnuskrá sinni. Eftir þingkosningarnar 1999 endurnýjuðu Sjálfstæðisflokkur og 

Framsóknarflokkur ríkisstjórnarsamstarf sitt og engar breytingar urðu á stefnu 

ríkisstjórnarinnar í Evrópumálum. Í stjórnarsáttmálanum var áfram talað um að samskipti 

Íslands við Evrópusambandið verði áfram traust á grundvelli samningsins um Evrópska 
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efnahagssvæðið.130 Talsvert var þó deilt um stöðu EES samningsins á kjörtímabilinu. Halldór 

Ásgrímsson utanríkisráðherra og formaður Framsóknarflokksins lýsti yfir áhyggjum sínum um 

stöðu samningsins í ræðu sinni á Alþingi um skýrslu um stöðu Evrópumála sem gerð var fyrir 

ríkisstjórnina vorið 2000.131 Halldór opnaði þar á umræðu um Evrópumál sem að olli 

ágreiningi milli formanna ríkisstjórnarflokkanna. Í ræðu á ráðstefnu í Þýskalandi árið 2002 

ljáði Halldór máls á þeirri hugmynd að íslensk mið yrðu gerð að sérstöku 

fiskveiðistjórnunarsvæði innan Evrópusambandsins.132 Davíð lýsti sig ósammála Halldór í 

ræðu sama ár og sagði að fórnarkostnaðurinn af inngöngu í ESB lægi skýr fyrir. Frá honum 

væri ekki hægt að töfra sig með óþekktum galdraformúlum.133 Þessi ágreiningur formanna 

hindraði þá þó ekki í að endurnýja ríkisstjórnarsamstarf sitt eftir kosningarnar 2003. Nýr 

formaður var kosinn á Landsfundi Sjálfstæðisflokksins árið 2005. Geir Haarde 

fjármálaráðherra tók við af Davíð Oddsson. Ekki varð þó breyting á stefnu flokksins í 

Evrópumálum við formannsskiptin. Geir var líkt og Davíð mótfallinn aðild Íslands að 

Evrópusambandinu og landsfundir flokksins voru sammála þeirri skoðun formannana.  

                

Evrópustefna Sjálfstæðisflokks frá bankahruni  
 

Þegar tók að líða á árið 2008 voru teikn á lofti í íslensku efnahagslífi. Verðbólga hafði risið 

upp í rúm 18%, atvinnuleysi fór stighækkandi og var komið í 9% um haustið. Þetta ár var eitt 

það sögulegasta í sögu íslensks efnahagslífs. Íslenska krónan var í frjálsu falli og um haustið 

hætti íslenski seðlabankinn að láta af hendi erlendan gjaldeyri nema fyrir innflutning á 

nauðsynjum. Íslenska bankakerfið hrundi á nokkrum vikum í byrjun október 2008. Vaxandi 

óstöðugleiki krónunnar og það áfall sem dundi yfir bankakerfið hafði orðið til þess að margir 

af þingmönnum Samfylkingar, þáverandi samstarfsflokks Sjálfstæðisflokks í ríkisstjórn, voru 

farnir að kalla eftir umræðu um möguleikann á aðildarumsókn að Evrópusambandinu í 

ríkisstjórninni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir varaformaður Sjálfsstæðisflokksins opnaði á 
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möguleikann í viðtali við Morgunblaðið í lok október 2008. Þar sagði varaformaðurinn að 

taka þyrfti á spurningunni um aðild að ESB „mun fyrr en menn hafi talið fyrir ári“134 Með 

þessu vísaði Þorgerður í landsfundarályktun Sjálfstæðisflokksins frá árinu 2007 þar sem 

ályktað var um að Íslandi væri best borgið utan Evrópusambandsins.  

Eins og áður hefur verið sagt hefur Baldur Þórhallsson stjórnmálafræðingur greint sjö lotur 

Evrópuumræðunnar frá árinu 1957 til ársins 2004. Segja má að með þessum ummælum 

Þorgerðar Katrínar í október 2008 hafi áttunda umræðulotan um Evrópumál hafist á Íslandi 

og hefur hún staðið yfir frá því í október 2008 til dagsins í dag. Í gegnum bankahrun, 

aðildarumsókn, þrjár ríkisstjórnir og tvennar alþingiskosningar.  

          Mikill þrýstingur var nú settur á Sjálfstæðisflokkinn frá samstarfsflokk þeirra um 

afstöðu til Evrópumála. Lítið var rætt um Evrópumálin á þingi fram eftir hausti 2008 þrátt 

fyrir mikla umræðu í samfélaginu um mögulega aðildarumsókn. Samkvæmt skoðanakönnun 

Fréttablaðsins um miðjan október 2008 töldu 70% landsmanna að Íslendingar ættu að ganga 

í Evrópusambandið og taka upp evru. Í desember komst málið aftur á dagskrá þingsins.  Þá 

höfðu tveir þingmenn Sjálfsstæðisflokksins, þeir Illugi Gunnarsson og Bjarni Benediktsson, 

skrifað grein í Fréttablaðið þar sem þeir kölluðu eftir endurskoðun á afstöðu 

Sjálfstæðisflokksins til aðildar. Þeir Illugi og Bjarni sögðu m.a. að þrátt fyrir allt sem sagt hafi 

verið um ókosti sjávarútvegsstefnu ESB og framsal á fullveldi Íslendinga væri engu að síður 

skynsamlegt í ljósi efnahagsaðstæðna að fara að nýju yfir það hagsmunamat sem ráðið hafi 

afstöðu Sjálfstæðisflokksins. 135  Á Alþingi þann 18. desember lagði Siv Friðleifsdóttir 

þingmaður Framsóknarflokkssins fram þá fyrirspurn til Sjálfstæðismanna hvort breytinga 

væri að vænta á Evrópustefnu flokksins. Þar lýsti Ragnheiður Ríkharðsdóttir þingmaður yfir 

jákvæðri afstöðu sinni til málsins. Hún árétti þó að ákvörðunin um stefnu flokksins á málinu 

lægi hjá landsfundi flokksins. „Þá tökumst við á, þeir sem eru hlynntir aðildarviðræðum og 

hinir. Þá kemur í ljós hvor hópurinn verður ofan á.“136 Það var því ljóst að ákveðin vatnaskil 

voru að verða innan Sjálfstæðisflokksins. Þungavigtarmenn innan þingflokksins og 
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varaformaður flokksins höfðu kallað á gagngera endurskoðun á afstöðu flokksins og utan 

hans þrýsti samstarfsflokkurinn á breytingar. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir formaður 

Samfylkingarinnar sagði við Ríkisútvarpið í lok árs að ef ekki yrði sótt um aðild í byrjun árs 

2009 þá væri ríkisstjórnarsamstarfinu lokið.137 Geir Haarde forsætisráðherra og formaður 

Sjálfstæðisflokksins brást við þessum þrýstingi og lagði til að landsfundi flokksins yrði flýtt og 

skyldi fara fram í lok janúar 2009. Það var samþykkt í miðstjórn flokksins ásamt annarri 

ályktun sem sneri að stofnun sérstakrar Evrópunefndar sem skila ætti skýrslu um 

málaflokkinn. Geir lýsti þeirri skoðun sinni yfir í áramótagrein sinni í Morgunblaðinu að hann 

hefði mikla trú á störfum Evrópunefndar og sagðist telja nauðsynlegt að endurskoða stöðu 

Íslendinga í samfélagi þjóðanna. Geir taldi að mestu máli skipti að yfirráð Íslendinga yfir 

auðlindum til lands og sjávar væru tryggð. ESB hafi fram til þess ekki ljáð máls á neinum 

varanlegum undanþágum frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnu sambandsins, yrði hins vegar 

breyting þar á yrði stórri hindrun rutt úr vegi fyrir aðild Íslands að sambandinu.138  

          Ríkisstjórn Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks sagði af sér í lok janúar 2009 og Geir 

Haarde lýsti því yfir að hann myndi stíga til hliðar sem formaður flokksins. Við tók 

minnihlutastjórn Samfylkingar og Vinstri Hreyfingarinnar græns framboðs undir forsæti 

Jóhönnu Sigurðardóttur. Landsfundi Sjálfstæðisflokksins var því frestað og fór hann fram í lok 

mars. Sá landsfundur hafði hlotið mikla umfjöllun í aðdraganda hans einkum vegna þeirrar 

miklu óvissu sem ríkti um framtíðarstefnumótun flokksins í Evrópumálum. 

Sjálfstæðisflokkurinn hafði talið Ísland best borgið utan ESB á hverjum einasta landsfundi 

flokksins frá árinu 1996 og því sögulegur fundur í aðsigi. Ef marka mátti orðræðu yngri 

þingmanna flokksins var breytinga mögulega að vænta. Illugi Gunnarsson og Bjarni 

Benediktsson höfðu báðir opnað á möguleikann á aðildarumsókn. 

          38. landsfundur Sjálfstæðisflokksins fór fram í Laugardalshöll í lok mars 2009. Bjarni 

Benediktsson varð nýr formaður flokksins eftir að hann sigraði Kristján Júlíusson í slagnum 

um formannsstólinn. Ítarlega skýrsla Evrópunefndar flokksins var kynnt samhliða landsfundi. 

Nefndin hafði þá verið að störfum frá því í nóvember 2008. Í nefndinni sátu bæði aðilar úr 

fræðasamfélaginu sem og atvinnulífinu. Nefndinni var skipt niður í málefnahópa og var 
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málefnahópnum um atvinnuvegi ætlað að fjalla um áhrif inngöngu í Evrópusambandið á 

helstu atvinnuvegi landsins með sérstaka áherslu á sjávarútveg og landbúnað. Í niðurstöðum 

auðlindahópsins var það tekið fram að Ísland hefði ekkert inn í Evrópusambandið að gera. Að 

mati hópsins færi best á því að Ísland hefði fullveldi yfir auðlindum landsins. Hópurinn nefndi 

sérstaklega fullveldisrétt til að stjórna fiskveiðum Íslendinga. Auðlindahópurinn tiltók fimm 

meginástæður fyrir því að ekki væri unnt að gangast undir sameiginlegu sjávarútvegsstefnu 

sambandsins. Í fyrsta lagi myndi formlegur réttur Íslendinga til að taka ákvarðanir um 

heildarkvóta í íslenskri lögsögu færast til Brussel, í öðru lagi myndi Framkvæmdastjórn ESB 

sjá um samninga um þá stofna sem Íslendingar deila með öðrum ríkjum, í þriðja lagi yrði 

opnað á frjálsar fjárfestingar erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegi, í fjórða lagi yrði 

brottkast löglegt og í fimmta lagi yrðu Íslendingar að öllum líkindum að hætta hvalveiðum. Í 

skýrslu hópsins er einnig nefnt að samkvæmt reglu Evrópusambandsins um hlutfallslegan 

stöðugleika fengju Íslendingar sama hlutfall heildarkvóta til úthlutunar til þeirra sem hafa 

veiðireynslu. Einnig er bent á að lögum um brottkast innan sameiginlegu 

sjávarútvegsstefnunnar yrði að öllum líkindum breytt í næstu reglugerð 

Evrópusambandsins.139  

          Í nefndarhópnum um atvinnuvegi var leitað samráðs á meðal helstu hagsmunaaðila í 

þeim atvinnugreinin sem talið var að aðild að Evrópusambandinu myndi hafa mest áhrif á. 

Það voru Landsamband íslenskra Útvegsmanna (LÍU), Samtök fiskvinnslustöðva (SF) og 

Bændasamtökin. Í skýrslu hópsins er tekið saman hvað hagsmunasamtökin töldu að væru 

kostirnir við að ganga í Evrópusambandið. Þar var m.a. minnst á lækkun á viðskiptakostnaði, 

auðveldari aðgang að lánsfé, tollar og höft myndu falla niður, Ísland myndi öðlast meiri 

trúverðugleika og trausta efnahagslegt samstarf við nágrannaþjóðir sínar. Samkvæmt 

hagsmunasamtökum lægu gallarnir helst í því að Ísland myndi glata sjálfstæði sínu og valdi til 

að móta eigin atvinnuvegi, aukið langtímaatvinnuleysi og ýmsar veiðar og leiðir til 

tekjuöflunar í sjávarútvegi myndu dragast saman.140 Hvað varðar helstu samningsmarkmið 

Íslendinga í sjávarútvegsmálum taldi hópurinn að nauðsynlegt væri að fá staðfestingu „á 

sögulegum rétti Íslendinga til að veiða innan 200 mílna lögsögunnar“.141 Sem og að fá 
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viðurkenningu á því að aflaheimildir á Íslandsmiðum verði ákvarðaðar á grundvelli 

sérfræðiráðgjafar Hafrannsóknarstofnunar.142 Nefndirnar tvær héldu fjóra opna fundi um 

atvinnu- og auðlindamál áður en stöðuskýrslum nefndanna var skilað. Í niðurlagi 

stöðuskýrslu atvinnuvegahópsins kemur fram niðurstaða nefndarinnar. Nefndin telur það 

nokkra bjartsýni að mögulegt sé að fá undanþágur frá sjávarútvegsstefnu sambandsins, úr 

því verði hins vegar ekki skorið nema í aðildarviðræðum.143 Í lokaályktun nefndarinnar kemur 

fram sú skoðun flokksins að aðild að Evrópusambandinu þjóni ekki hagsmunum þjóðarinnar. 

Nefndin ályktaði að þetta endurnýjaða mat hennar á málaflokknum hafi ekki leitt til 

grundvallarbreytingar á afstöðu flokksins til aðildar að Evrópusambandsins. Kostirnir við 

aðild voru taldir snúa aðallega að gjaldeyrismálum. Gallar aðildar sneru að sjávarútvegs- og 

landbúnaðarmálum. Ályktun nefndarinnar, sem samþykkt var af landsfundarfulltrúum 

flokksins, ítrekaði þá „eindregnu stefnu Sjálfstæðisflokksins að ekki verði gefin eftir til 

annarra þjóða eða samtaka þeirra yfirráð yfir auðlindum Íslands“144    

          Eftir landsfund Sjálfstæðisflokks í mars fór í hönd snörp mánaðarlöng kosningabarátta 

og hamraði flokkurinn á stefnu sinni um tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu, fyrst um hvort 

sækja skyldi um aðild og svo um fullkláraðan samning. Flokkurinn opnaði þó á upptöku evru í 

baráttunni fyrir kosningarnar en taldi þó best að ná því einhliða án þess að ganga til 

aðildarviðræðna við Evrópusambandið.145 Flokkurinn gekk því til kosninga árið 2009 með þá 

stefnu að Íslandi væri best borgið utan Evrópusambandsins en ef ákvörðun um aðild yrði 

tekin þyrfti að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarumsóknina áður en hún yrði lögð 

fram.  

          Í kosningunum í apríl 2009 hlaut Sjálfstæðisflokkurinn sinn stærsta kosningaósigur í 

sögunni. Flokkurinn fékk 23,7% greiddra atkvæða og 16 þingmenn kjörna. Það var rúmlega 

12% fylgistap frá síðustu kosningum. Ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri Grænna mynduðu 

hreina vinstristjórn sem í stjórnarsáttmála sínum tiltók aðildarumsókn að Evrópusambandinu 

sem eitt sitt helsta áherslumál. Annar stjórnarflokkurinn, Vinstri Grænir, hafði lýst sig 

mótfallinn aðildarumsókn fyrir kosningar en samþykkti í samstarfsyfirlýsingu stjórnarinnar að 
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 Evrópunefnd Sjálfstæðisflokksins, 33. 
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sækja um aðild. 146  Þingsályktunarfrumvarp þess efnis var lagt fyrir Alþingi af 

utanríkisráðherra þann 25. maí 2009. Í frumvarpinu var það áréttað að meðal þeirra 

grundvallarhagsmuna sem bæri að tryggja í aðildarferlinu væri „að tryggja forræði 

þjóðarinnar yfir fiskveiðiauðlindinni, sjálfbæra nýtingu auðlindarinnar og hlutdeild í 

deilistofnum og eins víðtækt forsvar í hagsmunagæslu í sjávarútvegi í alþjóðasamningum og 

hægt er.“147 Fyrri umræðan um frumvarp utanríkisráðherra fór fram daganna 28. og 29. maí.  

Í umræðunum var hart deilt og tók Bjarni Benediktsson formaður fyrstur til máls. Hann 

gagnrýndi Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra fyrir að ekki hafi verið búið að hafa 

víðtækt samráð við hagsmunaaðila áður en frumvarpið var lagt fram. Össur hafi í framsögu 

sinni lýst yfir þeim fyrirvörum sem hann setti á hugsanlegum samningi, þ.á.m. í 

sjávarútvegsmálum. Bjarni taldi þá fyrirvara litlu máli skipta og ásakaði utanríkisráðherra um 

að virða áhyggjur Sjálfstæðismanna í sjávarútvegsmálum að vettugi.  

 

Hann er þeirrar skoðunar að það sé ekkert að sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins, það sé ekkert að óttast 

ef við göngumst undir hana. En það er einmitt sjávarútvegsstefnan sem hefur verið ein helsta ástæða þess að 

Sjálfstæðisflokkurinn hefur komist að þeirri niðurstöðu að hagsmunum Íslendinga sé betur borgið utan 

Evrópusambandsins en innan.
148 

          

          Pétur Blöndal þingmaður Sjálfstæðisflokks tók einnig til máls í umræðunum og tók 

hann undir áhyggjur formanns síns. Pétur lýsti í ræðum sínum áhyggjum af 

framtíðarkynslóðum Íslands og þeirri óvissuhulu sem framtíðarstefna Evrópusambandsins 

væri sveipuð. Hann beindi orðum sínum til utanríkisráðherra og minnti hann á að breytingar 

á Evrópusambandinu væru óútreiknanlegar. Það gæti breyst í aðra átt daginn eftir að 

Íslendinga gengi inn og tekið fiskveiðiréttinn aftur af okkur.149  

          Unnur Brá Konráðsdóttir þingmaður flokksins endurspeglaði á þinginu skoðanir 

flokksfélaga sinna á landsfundi flokksins tveimur mánuður áður. Hún taldi hag Íslands best 

borgið utan Evrópusambandsins. Fyrir því gaf hún tvær ástæður, önnur var sú að hún 
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 Forsætisráðuneytið, “Samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnar Samfylkingar og Vinstrihreyfingarinnar - græns 
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óttaðist hagsmuni landbúnaðar innan sambandsins og hin var að hún taldi það ekki þjóna 

hagsmunum sjávarútvegs að ganga í Evrópusambandið. Hún taldi vandamál Íslands enn 

fremur þurfa að leysast á Íslandi, þau yrðu ekki leyst í Evrópu.150 

           Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir varaformaður flokksins var jákvæðari í garð umsóknar 

en flokksfélagar sínir og lýsti því yfir að hún væri fylgjandi aðildarumsókninni en vildi sjá 

málið betur unnið af hálfu ríkisstjórnarinnar. Hún vildi meiri sátt innan þingsins um tillöguna 

og lagði því fram tillögu um að málið yrði sett í hendur utanríkismálanefndar áður en það 

færi til annarar umræðu. Þann 29. maí var málið lagt í hendur utanríkismálanefndar sem 

skilaði frá sér nefndarálitum þann 10. júlí. Formaður og varaformaður Sjálfstæðisflokksins, 

Bjarni Benediktsson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir áttu sæti í utanríkismálanefnd og 

skiluðu þau af sér nefndaráliti minnihluta nefndarinnar. Þar fylgdu þau 

landsfundarályktunum flokksins og mæltu með því að málið yrði sett í 

þjóðaratkvæðagreiðslu til að skera úr um vilja þjóðarinnar til aðildar og mátu þau það 

óásættanlegt að ganga til atkvæða um málið á Alþingi að þjóðinni óforspurðri. Þau töldu 

ekkert nýtt hafa komið fram í nefndinni sem staðfesti það að Íslendingar fengju nokkrar 

undanþágur frá Evrópusambandinu, þ.m.t. frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni og ljóst 

væri að forræði Íslendinga yfir fiskveiðiauðlindinni myndi heyra undir framkvæmdastjórn 

sambandsins.151 

          Síðari umræða um málið hófst þann 10. júlí og stóð yfir í sex daga. Bjarni Benediktsson 

flutti ræðu fyrir minnihluta utanríkisnefndar á fyrsta degi umræðna þar sem hann gerði grein 

fyrir breytingartillögu minnihlutans um þjóðaratkvæðagreiðslu áður en sótt yrði um aðild. 

Hann taldi það vera skyldu sína í ræðustól að halda á lofti hagsmunum sjávarútvegsins 

sérstaklega af tveimur ástæðum. Annars vegar vegna efnahagslegs mikilvægis 

atvinnugreinarinnar og hins vegar vegna þess hversu illa hin sameiginlega sjávarútvegsstefna 

sambandsins hentaði Íslendingum. Hann tók það enn fremur fram að hann teldi litlar líkur á 

því að nokkrar undanþágur fengjust frá stefnunni en nauðsynlegt væri að hafa þingið yrði 
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með í ráðum ef af aðildarumsókn yrði. Að það yrði upplýst um stöðu mála og gert kleift að 

kalla til sérfræðinga og hagsmunaaðila til umsagnar.152  

           Ragnheiður Elín Árnadóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins óttaðist um afdrif 

þjóðarinnar. Hún óttaðist að verið væri að senda fólk út í heim sem tilbúið væri að koma 

heim með samning sama hvað það kostaði. Hún talaði einnig fyrir stefnu flokksins um 

tvölfalda þjóðaratkvæðagreiðslu og hvatti þingmenn aðra flokka til að ljá máls á þeirri tillögu 

Sjálfstæðisflokksins. Umræður héldu áfram næstu daga og hélt Illugi Gunnarsson ræðu þann 

11. júlí þar sem hann taldi upp kosti og galla aðildar að Evrópusambandinu. Hann taldi að 

ekki yrði lengur búið við íslenska krónu í gjaldeyrishöftum, honum fannst hins vegar sú lausn 

sem ríkisstjórnin byði upp á einfaldlega það mörgum göllum búin að hann var ekki tilbúinn 

að halda í þá vegferð. Illugi staðnæmdist svo við sjávarútvegsmálin. Hann sagði að ekki væri 

við það búið að sú kynslóð sem nú lifir í landinu fórni forræði yfir auðlindinni fyrir hönd 

komandi kynslóða. Illugi talaði einnig um þá sannfæringu sína að erfitt væri að spá fyrir um 

breytingar á Evrópusambandinu og að hann óttaðist að það væri að þróast í átt til frekar 

samruna og miðstýringar.153  

          Atkvæðagreiðsla um málið fór fram þann 16. júlí. Um morguninn héldu talsmenn 

minnihluta og meirihluta utanríkisnefndar ræður á þinginu. Bjarni Benediktsson ítrekaði 

afstöðu minnihlutans um að efna skyldi til þjóðaratkvæðagreiðslu um málið. Hann hvatti 

þingmenn til að ljá máls á breytingartillögu hans og Þorgerðar Katrínar þess efnis. Bjarni 

sagði að vissulega væru kostir við aðild að Evrópusambandinu. Að hans mati var þó sérstakra 

hagsmuna að gæta í sjávarútvegsmálum.  

 

Sjávarútvegsstefnan hefur verið sú þúfa sem hefur velt hvað þyngstu hlassi í stefnu einstakra flokka í 

Evrópuregluverkinu og reyndar orðið til þess að einstakir flokkar setja einmitt á því sviðinu mesta fyrirvara. 

Þetta sést t.d. af stefnu Sjálfstæðisflokksins í málinu.
154

 

 

          Breytingartillaga Bjarna og Þorgerðar var felld. Allir sextán þingmenn 

Sjálfstæðisflokksins kusu með henni ásamt fjórtán þingmönnum Framsóknarflokks, Vinstri 
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Grænna og Borgarahreyfingarinnar. Því næst var kosið um stjórnarfrumvarp 

ríkisstjórnarinnar og gerðu nokkrir þingmenn grein fyrir atkvæði sínu. Pétur Blöndal lýsti 

þeirri skoðun sinni að fullveldi og sjálfstæði þjóðarinnar væri ástæðan fyrir því að þjóðin 

hefði risið úr öskustónni og orðið ein ríkasta þjóð í heimi. Hann taldi að eftir nokkra áratugi 

yrði Ísland „lítill hreppur í risastóru ríki“ 155  og sagði nei. 156  Tryggvi Þór Herbertsson 

þingmaður Sjálfstæðisflokks greiddi einnig atkvæði gegn frumvarpinu. Hann sagðist vera 

sannfærður, eftir samtöl sín við embættismenn í Evrópu og átján ára rannsóknir á forsendum 

ESB, að Íslendingar myndu ekki fá neinar varanlegar undanþágur frá sameiginlegu 

sjávarútvegsstefnunni.157 Einar K. Guðfinnsson sagði nei og taldi aðild að Evrópusambandinu 

ósamrýmanlega hagsmunum sjávarútvegs og landbúnaðar. 158  Ellefu aðrir þingmenn 

Sjálfstæðisflokksins fylgdu fordæmi þeirra Péturs, Tryggva og Einars og höfnuðu 

frumvarpinu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sat hjá við afgreiðslu frumvarpsins. Hún gerði 

grein fyrir atkvæði sínu og sagðist vera fylgjandi aðild Íslands að ESB en taldi óásættanlegt að 

sækja um aðild að þjóðinni óforspurðri.159 Ragnheiður Ríkharðsdóttir þingmaður flokksins var 

eini þingmaður flokksins sem greiddi atkvæði með frumvarpinu. Hún sagðist þó ekki styðja 

ríkisstjórnina en sagðist hafa sannfæringu fyrir því að Íslendingar ættu að sækja um aðild.160 

Frumvarpið var að lokum samþykkt með 33 atkvæðum gegn 28. Tveir þingmenn greiddu ekki 

atkvæði. Alþingi fól því ríkisstjórninni að leggja inn umsókn um aðild að ESB og Íslendingar 

tóku stórt skref í átt að aðild að Evrópusambandinu þann 16. júlí 2009.   

        39. landsfundur Sjálfstæðisflokksins fór fram í Laugardalshöll í júní 2010. Mikil umræða 

skapaðist á fundinum um málefni heimila og fyrirtækja í landinu og stjórnmálaályktun 

fundarins bar keim af þeirri umræðu. Í ályktuninni var stuttlega minnst á Evrópumál. Undir 

yfirskriftinni „Við segjum Nei“ hafnaði flokkurinn vegferð ríkisstjórnarinnar inn í 

Evrópusambandið og ályktuðu að mikilvægara væri að stjórnsýslan gæti sett alla sína krafta 

til að leysa aðsteðjandi vandamál heimila og fyrirtækja landsins. Samkvæmt utanríkisályktun 
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landsfundarins taldi flokkurinn Íslandi best borgið utan Evrópusambandsins. Í henni er 

ályktað um að hlé skuli gert á viðræðunum og þær ekki hafnar að nýju nema með samþykkt 

þjóðaratkvæðagreiðslu.161  

           Á þingi veturinn 2010-2011 voru bornar fram tvær tillögur um annars vegar 

þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald viðræðna ESB og hins vegar afturköllun 

aðildarumsóknarinnar. Fyrri tillagan var borin upp um haustið og voru þeir Pétur Blöndal og 

Árni Johnsen þingmenn Sjálfstæðisflokks flutningsmenn hennar ásamt m.a. þremur 

þingmönnum Framsóknar. Tillaga þingmannana var í samræmi við ályktun landsfundar um 

sumarið. Í henni segir að á Íslandi séu næg verkefni og stjórnvöld megi ekki við því að dreifa 

kröftum sínum. Einnig er vikið að framtíðarhorfum sambandsins í tillögunni þar sem sagt er 

að ESB muni fara í gegnum róttæka endurskoðun á starfsháttum sínum á næstu misserum. Í 

ljósi þeirrar óvissu telja flutningsmenn það óskynsamlegt að sækja um aðild að sambandinu 

án þess að meirihluti þjóðarinnar sé að baki henni.162 Tillaga þingmannana var send til 

utanríkismálanefndar en hún kom ekki aftur til umræðna né atkvæðagreiðslu í þinginu. Síðari 

tillagan sem borin var upp í þinginu þennan vetur kom frá Unni Brá Konráðssdóttur 

þingmanni Sjálfstæðisflokks og tveimur þingmönnum Framsóknarflokks í lok janúar 2011. 

Hún lagði til að aðildarumsóknin yrði afturkölluð. Breyttar forsendur fyrir aðildinni voru 

helstu rök Unnar fyrir tillögu sinni. Hún færði rök fyrir því að aðstæður í Evrópu hefðu breyst 

umtalsvert frá því að sótt var um aðild og þær breytingar kölluðu á endurmat málsins.163 

Tillagan var sent til utanríkismálanefndar en fór ekki til annarar umræðu á þinginu. 

          Landsfundur Sjálfstæðisflokksins árið 2011 var haldinn í nóvember 2011. Á þeim fundi 

áréttaði flokkurinn ályktun sína frá fyrri landsfundi um að hlé skuli gert á viðræðunum og 

þær ekki hafnar að nýju nema með samþykkt þjóðarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Engar 

stórvægilegar breytingar urðu því á stefnu flokksins í Evrópumálum á þeim fundi.164 Á 

landsfundi flokksins árið 2013 varð hins vegar breyting á. Flokkurinn ályktaði að 
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 Sjálfstæðisflokkurinn, „Meiri vinnu, lægri skatta og heilbrigðari stjórnmál,“  
http://www.xd.is/media/landsfundur/stjornamalaalyktun-xd-2010.pdf (sótt 29. apríl 2013). 
162

 Tillaga til þingsályktunar um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðlögunar- og viðræðuferli Íslands og 
Evrópusambandsins, þskj. 93, 88. mál, 2010-2011. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/altext/139/s/0093.html (sótt 24. apríl 2013). 
163

 Tillaga til þingsályktunar um að draga til baka umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu, þskj. 762, 
471. mál, 2010-2011. Vefútgáfa Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/139/s/0762.html (sótt 24. apríl 
2013). 
164

 Sjálfstæðisflokkurinn, „Nýtum tækifærin,“ http://www.xd.is/media/xd/landsfundur-
2011/stjornmalaalyktun-loka.pdf (sótt 29. apríl 2013). 
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aðildarviðræðum skyldi hætt og ekki hafnar að nýju nema að undangenginni 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Á síðustu tveimur landsfundum flokksins hafði aðeins verið ályktað 

að gera hlé á viðræðunum en breyting varð á því í stjórnmálaályktun flokksins árið 2013.165 
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 Sjálfstæðisflokkurinn, „Í þágu heimilanna,“ http://www.xd.is/media/landsfundur-

2013fl/stjornmalaalyktun_landsfundur2013.pdf (sótt 29. apríl 2013). 
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Niðurstöður 

         

Íslendingar hafa í 60 ár rökrætt um kosti og galla þátttöku þjóðarinnar í samruna 

Evrópuþjóða. Ýmis skref hafa verið tekinn í átt að frekari samruna eins og rakið hefur verið í 

umfjölluninni og hefur Sjálfstæðisflokkurinn verið leiðandi afl í þeim ríkisstjórnum sem staðið 

hafa fyrir samningum við Evrópusambandið. Flokkurinn hefur verið við völd í tæp 51 ár af 69 

ára lýðveldissögu Íslendinga og því óhjákvæmilega haft mikil áhrif á stefnumótun stjórnvalda 

í Evrópumálum. Flokkurinn var leiðandi í viðræðunum bæði um EFTA aðild á sjöunda 

áratugnum og EES samninginn tuttugu árum síðar.    

          Þessi rannsókn byggðist á  kenningu Christine Ingebritsen sem gengur út frá því að 

stefnumótun stjórnvalda á Íslandi í Evrópumálum hafi miðast við hagsmuni ráðandi 

atvinnugreina. Ein af þeim leiðum sem Ingebritsen telur að atvinnugreinar geti farið til að 

hafa áhrif á þá stefnumótun eru tengsl þeirra við stjórnmálaflokka. Eins og hefur verið rakið 

að ofan hefur stefna Sjálfstæðisflokksins að mörgu leyti verið fylgjandi skoðunum 

hagsmunasamtaka í sjávarútvegi á Evrópusamrunanum. Afstaða flokksins til 

Evrópusambandsaðildar, og þá sérstaklega til sameiginlegu sjávarútvegsstefnu sambandsins, 

hefur verið lík afstöðu hagsmunasamtaka sjávarúvegsins. Í rannsókninni var sýnt fram á að 

stöðug tengsl hafa verið á milli sjávarútvegs og Sjálfstæðisflokks í helstu umræðulotum 

Íslendinga um Evrópumál. Samkvæmt rannsókninni hafa þingmenn flokksins haft stöðug 

tengsl við sjávarútveg allt frá árinu 1959 í fyrstu umræðunni um þátttöku Íslands í 

Evrópusamrunanum. Þá voru tengsl flokksins við atvinnugreinina 37,5% en fóru lækkandi í 

umræðunum um EFTA og lægst í EES málinu niður í 27,8%. Tengslin hafa farið hækkandi 

síðan og fóru hæst upp í 48% á kjörtímabilinu 1995-1999. Á nýafstöðnu kjörtímabili voru 

tengslin metin 37,5%. Einnig var sýnt fram á umtalsverð fjárhagsleg tengsl flokksins og 

frambjóðenda hans við atvinnugreinina á árunum 2008-2011. Sjálfstæðisflokkurinn fékk sem 

dæmi 79% hærri fjárframlög frá fyrirtækjum tengdum sjávarútveg heldur enn allir aðrir 

flokkar á þessu tímabili. Frambjóðendur flokksins fengu einnig umtalsvert hærri fjárframlög 

frá lögaðilum tengdum sjávarútvegi í prófkjörum flokksins til Alþingiskosninganna árin 2009 

og 2013. Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins fengu rúmar 9 milljónir króna í fjárframlög 

meðan frambjóðendur allra annara flokka fengu 0 krónur. Ólíklegt verður að teljast að 
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fyrirtæki í sjávarútvegi væru að leggja fjárframlög til flokksins ef þau teldu það ekki þjóna 

hagsmunum sínum innlendis sem erlendis. Út frá kenningu Ingebritsen um leiðir 

atvinnugreina til að hafa áhrif á stefnumótun stjórnvalda er því hægt að álykta að sterk 

tengsl séu á milli þess stjórnmálaflokks sem hefur verið leiðandi afl í mótun Evrópustefnu 

Íslendinga og ráðandi atvinnugreinar þegar kemur að Evrópuumræðu þjóðarinnar.       

          Eins og rekið hefur verið í umfjölluninni snerust tvö stærstu mál í sögu Evrópusamruna 

Íslendinga að miklu leyti um að tryggja hagsmuni sjávarútvegsins á Íslandi. Í upphafi sjöunda 

áratugarins horfðu Íslendingar upp á nágrannaþjóðir sínar, Dani, Breta og Norðmenn sækja 

um aðild að Evrópusambandinu. Þessar þjóðir voru samkeppnisaðilar Íslendinga í 

sjávarútvegi og ljóst var að íslensk stjórnvöld urðu að bregðast við til að tryggja 

samkeppnisstöðu íslensks sjávarútvegs og markaðsaðgengi fyrir íslenskar sjávarafurðir. Á 

þeim tíma var Sjálfstæðisflokkurinn tilbúinn að kanna aðild að Evrópusambandinu sem gefur 

til kynna að flokkurinn var tilbúinn að taka stórt skref í Evrópusamrunanum til að tryggja 

hagsmuni atvinnugreinarinnar. Á miðjum sjöunda áratugnum hafði hagur íslensks 

sjávarútvegs dvínað og hagsmunaaðilar í sjávarútvegi þrýstu á stjórnvöld að auka aðgengi 

íslenskra sjávarafurða á tollfrjálsum mörkuðum Evrópu.  Svipað var upp á teningnum í byrjun 

tíunda áratugarins þegar stofnun innri markaðar ESB og EFTA var í farvatninu. Íslensk 

stjórnvöld réru öllum árum að því að tryggja samkeppnisstöðu íslenskra útflutningsvara og 

þar vógu sjávarafurðir þyngst. Sjálfstæðisflokkurinn talaði fyrir því að taka upp tvíhliða 

viðræður við Evrópusambandið um viðauka að bókun við fríverslunarsamning Íslendinga við 

ESB frá árinu 1972. Í viðtali árið 2008 viðurkenndi Þorsteinn Pálsson að sú krafa var að hluta 

til gerð til að tryggja hagsmuni sjávarútvegsins.  

          Þegar Sjálfstæðisflokkurinn komst til valda árið 1991 varð hann jákvæðari í garð EES 

málsins en hann hafði verið. Í áliti meirihluta utanríkisnefndar Alþingis um EES samninginn, 

sem ritað var af fjórum þingmönnum flokksins, kemur fram að þjóðhagslegur ávinningur 

samninganna skipti sköpum fyrir hagsmuni sjávarútvegsins. Sá ávinningur var talinn mestur í 

96% lækkun tolla á sjávarafurðir. Tveimur árum eftir að samningurinn tók gildi ályktaði 

landsfundur Sjálfstæðisflokksins að hagsmunum Íslendinga væri best borgið utan 

Evrópusambandsins og að samskipti Íslendinga við ESB ættu að vera á grundvelli EES. 

Flokkurinn hefur ekki vikið frá þeirri stefnu síðan. Í kjölfar bankahrunsins haustið 2008 hófst 

mikil umræða um Evrópumál á Íslandi. Sjálfstæðisflokkurinn var þá í ríkisstjórn og til að 
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bregðast við umræðunni í þjóðfélaginu skipaði formaðurinn Geir H. Haarde sérstaka 

Evrópunefnd sem ætlað var að endurmeta afstöðu flokksins til ESB aðildar. Þrátt fyrir ýmsa 

kosti sem nefndin athugaði, s.s. gjaldmiðlamál og aukin áhrif á stefnu sambandsins, sá hún 

sér ekki fært að breyta afstöðu flokksins í grundvallaratriðum. Landsfundur flokksins árið 

2009 staðfesti niðurstöðu nefndarinnar og ítrekaði þá eindregnu stefnu flokksins að yfirráð 

yfir auðlindum landsins yrðu ekki gefin til annarra þjóða. Afstaða þingmanna 

Sjálfstæðisflokksins til aðildarumsóknar Íslendinga að ESB sumarið 2009 endurspeglaði þessa 

niðurstöðu landsfundar. Fjórtan af sextán þingmönnum flokksins höfnuðu frumvarpi 

utanríkisráðherra um aðildarumsókn. Landsfundarályktanir flokksins hafa því kveðið við 

sama tón frá árinu 2009. Þeir þrír landsfundir flokksins sem haldnir hafa verið eftir 

aðildarumsóknina 2009 hafa allir talið Íslandi best borgið utan Evrópusambandsins.  

          Greining á orðræðu þingmanna og stefnu Sjálfstæðisflokksins í stærstu umræðum 

Íslendinga um Evrópumál leiðir það í ljós að sjávarútvegur hefur haft umtalsverð áhrif á 

afstöðu flokksins í málaflokknum. Flokkurinn hefur breytt um afstöðu til Evrópumála þegar 

hætta stafaði að atvinnugreininni og tekið veigamiklar ákvarðanir um stefnumótum í 

málaflokknum til að tryggja hagsmuni hennar. Það styður við kenningu Ingebritsen um 

hagsmuni ráðandi atvinnugreina og áhrif þeirra á viðhorf stjórnvalda á Norðurlöndunum til 

Evrópusamstarfsins. Það ber þó að minnast á að þessi rannsókn miðast aðeins við eina 

breytu. Þó að kenning Ingebritsen eigi við um Ísland að þessu leyti er ekki öll sagan sögð. 

Fleiri breytur þarf að haga í huga til að mynda heildstæða greiningu. Baldur Þórhallsson 

komst t.d. að þeirri niðurstöðu í greiningu sinni á stefnu flokksins í Evrópumálum að 

grunngildi hans um sjálfstæði og frelsi sé lykilbreyta í andstöðu Sjálfstæðisflokksins við aðild 

að Evrópusambandinu. Til útskýringar á andstöðu Sjálfstæðisflokksins við aðild að ESB þarf 

einnig að hafa í huga þau sterku tengsl sem Íslendingar nutu við Bandaríkjamenn í gegnum 

tuttugustu öldina og til ársins 2006. Gefa þarf gaum af áhrifum þjóðernis og hugmyndar um 

sjálfstæði sem  þeir Eiríkur Bergmann Einarsson og Guðmundur Hálfdánarson hafa talið vera 

stærstu breytuna í andstöðu íslenskra stjórnvalda gagnvart Evrópusamrunanum. Þær 

takmarkanir sem þessar niðurstöður búa við eru að þær taka ekki nægjanlega vel til greina 

hegðun smáríkja í alþjóðlegu samhengi. Eins og Baldur Þórhallsson hefur rannsakað eru fleiri 

breytur en aðeins hagsmunir atvinnugreina sem að móta stefnur smárra ríkja eins og Íslands 

í utanríkismálum, þar verður t.d. að hafa í huga hlutfallslega smæð stjórnsýslunnar, orðræðu 
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stjórnmálaumræðunnar í heild og sérstaklega í tilviki Íslands, landfræðilega einangrun. Fleiri 

breytur þarf því að athuga til hægt sé að mynda heildstæða greiningu á ástæðum andstöðu 

Sjálfstæðisflokksins við Evrópusambandsaðild. 

         Deilur á Alþingi um þátttöku Íslendinga í Evrópusamrunanum hafa verið tíðar í 

stjórnmálasögu Íslands á síðustu 60 árum. Stjórnmálaflokkar hafa klofnað, nýjir flokkar 

myndast og ríkisstjórnarsamstörf leyst upp vegna málaflokksins og ljóst er að sitt sýnist 

hverjum um ágæti þátttöku Íslendinga í yfirþjóðlegu samstarfi Evrópuþjóða. Nú standa yfir 

viðræður við ESB um hugsanlega aðild Íslendinga að sambandinu. Evrópumál munu því að 

öllum líkindum ekki hverfa úr íslenskum stjórnmálum í náinni framtíð og málaflokkurinn mun 

koma til að með að vekja upp umræður og deilur í einhver ár til viðbótar.  
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