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Útdráttur 

Þegar Evrópusamruninn er skoðaður má sjá að sum ríki hafa verið viljugri að ganga í ESB 

heldur en aðrar.  Ísland er eitt þeirra ríkja sem ekki hafa viljað taka skrefið til fulls og ganga í 

ESB en er samt bundið af mestum hluta ESB-regluverksins gegnum EES-samninginn.  Einu 

helstu ástæðuna fyrir þessum trega Íslendinga má finna í sjálfsmynd þjóðarinnar og því 

hvernig Íslendingar leggja áherslu á sjálfstæði þjóðarinnar í allri orðræðu þegar ESB ber á 

góma. Auk sjálfsmyndarinnar hefur leiðandi atvinnuvegur þjóðarinnar, sjávarútvegurinn, 

leikið lykilhlutverk í Evrópustefnu stjórnvalda. 

Finnland hins vegar er eitt af þeim ríkjum,  sem hefur ákveðið að taka skrefið til fulls og 

tekur þátt í ESB á öllum sviðum og er meðal annars eina norræna ríkið sem tekur þátt í Evru-

samstarfinu. Sjálfsmynd Finna, leiðandi atvinnuvegur og öryggishagsmunir ríkisins fóru hönd 

í hönd þegar kom að ESB-aðild Finnlands.  Athyglisvert er því að skoða þessar tvær norrænu 

þjóðir, bræðraþjóðir, og sjá hvers vegna nálgun þeirra er svo ólík. 

Sjálfmyndir þjóðanna virðast vera mjög ólíkar og þess vegna er það athyglisvert að 

rannsaka hvort þessar mismunandi sjálfsmyndir geti útskýrt þær mismunandi leiðir sem þessi 

tvö ríki hafa farið.  Sjálfsmyndin er svo borin saman við tvær aðrar breytur.  Annars vegar 

efnahagshagsmuni og hins vegar öryggishagsmuni og reynt að sjá að hve miklu leyti þær 

breytur hafa áhrif á Evrópustefnur ríkjanna. 

Þær kenningar sem stuðst er við, við þessa rannsókn eru  mótunarhyggja og 

síðformhyggja, kenningar Christine Ingebritsen um leiðandi atvinnuveg og að lokum 

kenningin um nýfrjálslynda stofnanahyggju.   
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Abstract 

When examening the European integration process one notices that some nations are more 

willing to take part in the process than others.  Iceland is one of the nations that has decided 

to not take fully part in the process and not become a member of the EU eventhough Iceland 

is very much bound to the European regulations through the EEA-agreement.  One of the 

main reasons for this reluctance on Iceland´s behalf is to be found in the national identity of 

the Icelandic people and how the main focus is always on the sovereignty of the nation in all 

EU discussions.  The leading sector in the Icelandic economy, the fishing industry, has also 

played a critical part in the formation of the Icelandic view on European integration. 

Finland on the other hand has decided to fully take part in the process and takes part in 

most policies and is also the only nordic state to take part in the Euro-zone.  Their national 

identity, economic interests and security of the state went hand in hand when it came to 

Finland´s EU membership.  Therefore it is interesting to examen these two nordic states and 

try to find out why their aproach to the European integration process differs so much. 

Their national idendities seems to be very different from one another and thus it is of 

interest to examen whether national idendity can explain why they have chosen so different 

paths.  The national identity is then compared with economic interests and security interest 

and examen of how much influence these variables have on the European policies of Iceland 

and Finland. 

The theoretical framework in this essay are constructivism and post-structuralism, 

Christine Ingebritsens´ theory of leading sectors and the theory of neoliberalism. 
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Formáli 

Þessi ritgerð til 30 ECTS eininga er lokaverkefni til meistaranáms í alþjóðasamskiptum við 

stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands.   

Vinna við ritgerðina hefur verið ævintýri og hefur í senn verið skemmtilegt og krefjandi.  

Ritgerðin er skrifuð undir handleiðslu Baldurs Þórhallssonar, prófessors við stjórnmálafræðideild 

Háskóla Íslands og vill ég þakka honum sérstaklega fyrir samvinnuna.  Uppbyggileg gagnrýni hans 

hefur gert mig að betri rannsakanda og hefur hann drifið mig áfram svo ég gæti lokið við þessa 

ritgerð.  Einnig langar mig að þakka öllum þeim fjölmörgu kennurum við Háskóla Íslands sem 

hafa auðgað nám mitt og aukið skilning minn og áhuga á utanríkismálum, alþjóðasamskiptum og 

stöðu Íslands í heiminum.  

Undirbúningur við ritgerðarskrifin hófust strax á haustmánuðum 2013 og var ég ákveðinn 

í efni og efnistökum strax frá byrjun.  Þær kenningar sem eru til umfjöllunar, mótunarhyggja og 

það sem ég tel vera hið huglæga í alþjóðasamskiptum, og Evrópusambandið eru efni sem hef ég 

haft sérstakan áhuga á strax frá því að ég hóf nám í alþjóðasamskiptum og það hefur gert alla 

ritgerðarsmíðina auðveldari að vera að skrifa um efni sem ég hef haft sérstaklega ánægju af að 

læra um. 

Mig langar að lokum þakka sérstaklega fjölskyldu minni, Elínu, Emil Frey og Elísabetu 

Láru, fyrir að vera stoð mín og stytta í þessu langa ferli sem þetta hefur verið og er þessi ritgerð 

tileinkuð þeim. 
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1 Inngangur 

Þegar norrænu ríkin eru rædd og borin saman er oft það fyrsta sem fólki dettur í hug 

einsleitur hópur ríkja með sameiginleg og samræmd markmið, sameiginlega sögu, sömu 

stefnur og með samskonar innviði samfélagsins.  En er það virkilega raunin?  Eru þau 

virkilega eins einsleitt og haldið er fram?  Það er einmitt sú spurning sem ætlunin er að velta 

fyrir sér í þessari ritgerð. 

Norrænu ríkin hafa vissulega valið sér mismunandi leiðir þegar stefna  þeirra í 

alþjóðakerfinu og í utanríkismálum almennt er skoðuð.  Í þessu verkefni er þó ætlunin að 

einskorða þessa skoðun við tvö ríki, Ísland og Finnland og skoða ólíka nálgun þeirra til 

Evrópusambandsins og Evrópusamrunans.  Evrópusamruni er notað yfir það ferli sem á sér 

stað innan ESB1 þar sem ríki sameinast um reglur og lagasetningar í mismunandi 

stefnumálum sem gerir það að verkum að sömu lög og reglur gilda alls staðar innan vébanda 

ESB í ákveðnum málaflokkkum.  Danmörk hefur verið meðlimur að ESB lengst allra norrænu 

ríkjanna, eða síðan 1973, og gekk í sambandið á sama tíma og Bretland og Írland. Svíþjóð og 

Finnland gengu í ESB árið 1995 eftir þjóðaratkvæðagreiðslu árinu áður og er Finnland eitt 

norrænu ríkjanna sem hefur tekið upp Evru og hefur Evran verið gjaldmiðill landsins síðan 

hún var sett á laggirnar 1999.  Sérstaða Finnlands er því nokkur þegar kemur að 

Evrópusamrunanum og gerir það Finnland að spennandi viðfangsefni til að skoða.  Staða 

Íslands og Noregs er athyglisverð þar sem löndin hafa verið meðlimir að hinu Evrópska 

efnahagssvæði (EES) síðan 1994 og hefur Noregur í tveimur kosningum fellt tillögu um 

inngöngu í ESB, árin 1972 og 1994.  Ísland er því eina landið sem aldrei hefur haldið 

atkvæðagreiðslu um inngöngu í sambandið.  

Auk þess að vera meðlimir að Schengen-svæðinu hafa Ísland og Noregur beinan 

aðgang að innri markaði ESB gegnum EES þrátt fyrir að vera ekki fullgildir meðlimir að ESB. 

Vera þeirra í EES gerir það hins vegar að verkum að löndin verða að taka upp að mestu 

regluverk ESB án þess þó að löndin geti með beinum hætti haft áhrif á ákvörðunartöku innan 

sambandsins líkt og Danmörk, Svíþjóð og Finnland geta gert og hafa gert. 

                                                       
1 Í þessari ritgerð verður skammstöfunin ESB notuð yfir Evrópusambandið framvegis. 
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En hvers vegna fara þau þessar ólíku leiðir?  Ætti ekki einsleitni norrænu ríkjanna 

einmitt benda til þess að þau kjósi sér að nálgast Evrópusamrunann með samskonar hætti og 

sökkva sér jafn djúpt í Evrópulaugina?  Margir myndu svara þessari spurningu á þann hátt að 

löndin hafi ólíkra viðskiptahagsmuna og mismunandi öryggishagsmuna að gæta og ríkin 

myndu aldrei hætta á að stefna t.d. ráðandi atvinnuvegi sínum í hættu, hvort sem er með 

veru innan eða utan sambandsins.  En er útskýringin virkilega svo einföld?  Getur ekki verið 

að fleira hangi á spýtunni?  Til að álykta nánar um mismunandi nálganir til Evrópusamrunans 

verður gerður samanburður á mismunandi nálgunum Íslands og Finnlands til samrunans. 

Ástæðan fyrir því að þetta viðfangsefni er valið er sú, í fyrsta lagi, að mikil umræða 

um Evrópumál á sér stað á Íslandi frá því Ísland sótti um aðild að ESB árið 2009 og í öðru lagi 

að  Evrópustefna ríkja er það fyrirferðarmikið mál í utanríkisstefnum ríkja að skoða verður 

það frá sem flestum hliðum.  Einnig hefur höfundur brennandi áhuga á ESB-málum og 

norrænu ríkjunum sérstaklega hafandi búið bæði í Svíþjóð og Danmörku.  Ísland varð fyrir 

valinu sem rannsóknarefni þar sem það er aðili að samningnum um EES og hefur ekki kosið 

um aðild að ESB ennþá og Finnland varð fyrir valinu þar sem það er eina norræna ríkið sem 

tekur fullan  þátt í samvinnuþróuninni í ESB og er einnig meðlimur að Evru-svæðinu.  Einnig 

er athyglisvert að skoða þessi lönd vegna landfræðilegrar legu þeirra.  Af norrænu ríkjunum 

er Ísland lengst til vesturs og Finnland lengst til austurs og spurning er hvort þessi 

landfræðilega þeirra hafi mótað utanríkisstefnu ríkjanna á einhvern hátt. 

Tilgangur ritgerðarinnar er að kanna hvort þessi norrænu ríki, Ísland og Finnland, séu 

í raun eins lík og menn vilja láta og hvort löndin hafi ekki sínar eigin sjálfsmyndir (e.national 

identity) eða sérkenni sem taka verður tillit til þegar Evrópustefna þeirra er skoðuð. 

Finnland gekk í ESB árið 1995 eins og áður sagði, eftir kosningar um aðild þar sem 

57,9% kjósenda kusu með aðilid að ESB á meðan 43,1% kusu á móti (EED, 1994a).  Þessar 

tölur má bera saman við niðurstöður kosninga um aðild að ESB í Svíþjóð sem haldin var í 

framhaldi kosninganna í Finnlandi þar sem 52,4% kusu með aðild (EED, 1994b) og 

kosningarnar í Noregi þar sem 47,8% kusu með aðild og 52,2% kusu gegn aðild (EED, 1994c). 

Danir gengu til kosninga um aðild árið 1972 og þá kusu 63,3% með aðild en Danir voru þó 

meira neikvæðir í garð Maastricht-sáttmálans árið 1992 þar sem 49,2% kusu með honum og 

51,8% gegn og varð því sáttmálinn ekki samþykktur að sinni þótt Danir hafi seinna samþykkt 

hann eftir nokkrar breytingar (EED, 1992).  Í seinni samningnum sem samþykktur var tókst 

Dönum að ná fram þónokkrum undanþágum frá Maastricht-sáttmálanum.   
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Því var töluvert minni munur á fylkingunum í Svíþjóð og Noregi heldur en í Finnlandi 

og verður athyglisvert að skoða hvers vegna Finnar eru ekki eins andsnúnir 

Evrópusamrunann eins hin norrænu ríkin. Ísland er því eitt norrænu ríkjanna sem aldrei 

hefur kosið um aðild að ESB eins og áður hefur komið fram.   

Árið 2009 ákvað ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri-Grænna með Jóhönnu 

Sigurðardóttur sem forsætisráðherra þó að sækja um aðild en eftir kosningar vorið 2013 þar 

sem ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks komst til valda var aðildarumsóknin 

fryst og viðræðum um aðild hætt þó að umsóknin um aðild hafi ekki verið dregin til baka.  

Ísland og Finnland hafa því sín sérkenni þegar vilji ríkjanna, eða fyrst og fremst ríkisstjórna 

ríkjanna, til samneytis við ESB er skoðaður.  Megin rannsóknarefni ritgerðarinnar er stefna 

Íslands og Finnlands til Evrópusamrunans og hvernig sjálfsmynd þjóðanna hefur haft áhrif á 

þá stefnu.   

Þegar skoðað er hvaða breytur það eru sem fyrst og fremst útskýra Evrópustefnu 

ríkja, og því hvort aðild sé fýsileg fyrir ríkin eða ekki, er oftast bent á þrjár mismunandi 

breytur.  Í fyrsta lagi sjálfsmyndir ríkjanna, í öðru lagi efnahagslegir hagsmunir og  að lokum 

öryggishagsmunir ríkjanna.  Fyrst verður þjóðareinkenni Íslands og Finnlands skoðað 

sérstaklega og verður því haldið fram að sjálfsmyndir ríkjanna og orðræða byggð á þessari 

sjálfsmynd sé meginútskýringin á því hvers vegna nálgun ríkjanna er eins og hún er og leiðir 

það okkur einmitt að fyrstu rannsóknarspurningunni sem er hvort þessi ríki, Ísland og 

Finnlandi, hafi mismunandi sjálfsmyndir sem geti útskýrt ólíka Evrópustefnu þeirra.  

Nauðsynlegt er að afmarka þessa rannsókn við tímabil og hefur verið ákveðið í því samhengi 

að skoða sérstaklega, í tilfelli Íslands, tímabilið 2008-2013 og verða skoðaðar greinar 

fræðimanna,stefnuskrár flokkana á Alþingi, nefndarskýrslur, úttektir og ræður sem haldnar 

voru á Alþingi í aðdraganda aðildarumsóknar Íslands að ESB 2009.  Ástæðan fyrir því að þetta 

tímabil varð fyrir valinu er að umræðan um ESB-aðild varð mjög svo áberandi í umræðunni 

við efnahagshrunið á Íslandi, bæði fyrir innan og utan sali Alþingis sem endaði þannig að 

Ísland sótti um fulla aðild í júlí 2009.  Umsóknarferlið varð þó lengra og erfiðara en talið var 

að yrði í fyrstu og fór svo á endanum að umsóknin var stöðvuð við ríkisstjórnarskipti 2013 

eins og áður sagði.   

Í tilfelli Finnland verður tímabilið afmarkað við 1990-1995 þegar umræðan um aðild 

stóð sem hæst og kosningarnar um aðild fóru fram.  Þar verður aðallega stuðst við gögn 
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fræðimanna þar sem sjálfsmynd Finnlands hefur verið rannsökuð mikið og mikið um útgefið 

efni. 

Til þess að geta skorið úr um það hvort það séu sjálfsmyndir ríkjanna sem ráði för í 

Evrópustefnu Íslands og Finnlands verður að bera það saman við hinar tvær breyturnar sem 

nefndar eru hér að ofan, efnahagslega hagsmuni og öryggishagsmuni og reyna að meta að 

hversu miklu leyti þær breytur hafi áhrif á Evrópustefnu þeirra. 

Þegar talað er um sjálfsmyndir ríkja og þjóða verður að horfa til þátta eins og 

menningar, gilda, tungumáls, stjórnmálahefðar og stjórnmálaumræðu.  Bók Ole Wæver og 

Lene Hansen frá árinu 2002 European Integration and National Identity; The Challenge of the 

Nordic States, sem er einmitt kveikjan að þessari ritgerð, fjallar einmitt um sjálfsmyndir 

norrænu ríkjanna og hvernig sú sjálfsmynd hefur mótað stefnu þeirra í Evrópumálum.  Þessi 

bók verður notuð til hliðsjónar þegar samanburður verður gerður á sjálfsmyndum Íslands og 

Finnlands.  Höfundar bókarinnar nota hugtakið „sjálfsmynd“ eða „national identity“ og 

byggja það meðal annars á hugmyndum Alexander Wendt og mótunarhyggju.  Alexander 

Wendt er einmitt einn fremsti kennismiður mótunarhyggjunnar og verður nánar fjallað um 

hann í kaflanum um kenningar.  Ole Wæver og félögum  finnst þó kenningar Wendt 

ófullnægjandi og ekki takast að útskýra til dæmis hvers vegna ríki með sameiginlegan, 

menningarlegan og sögulegan bakgrunn geti haft mjög svo ólíkar utanríkisstefnur. Þeim 

finnst einnig útskýringar Wendts á sjálfsmyndum ekki skýra nógu vel hvers vegna 

utanríkisstefnur breytast með tímanum.  Þess vegna finnst þeim þau þurfa að byggja 

umfjöllun sína á síðformhyggjukenningum til að útskýra þessi atriði betur (Wæver, 2002).  

Þegar umfjöllun um aðferðafræðilegar og kenningafræðilegar nálganir ritgerðarinnar 

er lokið verður fjallað um aðalviðfangsefni ritgerðarinnar, sjálfsmyndir Íslands og Finnlands 

og hvernig þessar sjálfsmyndir hafa haft áhrif á Evrópustefnu ríkjanna.  Fyrst verður fjallað 

um sjálfsmynd Íslands og hvernig þjóðernishyggja og orðræða hefur haft áhrif á 

ákvörðunartöku og umræðu um Evrópumál en sú umræða komst einmitt á flug strax eftir 

hrun og í aðdraganda umsóknarinnar árið 2008.  Segja má að stjórnmálaumræðan um 

Evrópu og sérstaklega ESB  hafi lengi vel verið lítil sem engin og hefur stjórnmálastéttin verið 

dugleg við að víkja sér undan að ræða ESB sérstaklega (Guðmundur Hálfdánarson, 2002).  Til 

samanburðar verður fjallað um sjálfsmynd Finnlands og orðræðuna í Finnlandi og hvernig 

það hefur áhrif á stefnuna í Evrópumálum og verður sérstaklega horft til tímabilsins 1990-

1995 eins og nefnt er hér að ofan, eða um það leyti er umræður um ESB í Finnland voru sem 
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mestar vegna yfirvofandi atkvæðagreiðslu um inngöngu í sambandið.  Finnland stóðu einnig 

frammi fyrir öðrum vanda því að þeir höfðu í raun enga sérstaka evrópska sjálfsmynd en voru 

samt sem áður fullir áhuga um Evrópusamrunann og Evrópusamstarfið.  Því þurftu þeir að 

búa slíka evrópska sjálfsmynd til og einmitt sú staðreynd gerir Finnland að svo athyglisverðu 

viðfangsefni (Tiilikainen, 1998). Litið verður einnig til verka Ole Wæver þegar sjálfsmynd ríkja 

almennt er skoðuð.  Ole Wæver er danskur fræðimaður og hluti af hinum svokallaða 

Kaupmannahafnarskóla sem hefur rannsakað sjálfsmyndir ríkja í mörg ár, og þá sérstaklega 

út frá öryggishagsmunum þeirra. Hann heldur því einmitt fram að sjálfsmynd og orðræða séu 

megin ástæður þess að norrænu ríkin kusu eins og þau gerðu í atkvæðagreiðslunum um ESB í 

hverju landi fyrir sig (Hansen, 2002).  Áður hefur verið gerð samanburðarrannsókn á því að 

hversu miklu leyti sjálfsmynd Finnlands og Noregs hafði áhrif á kosningarnar um aðild að ESB 

og hægt er að hafa þá rannsókn til hliðsjónar þegar búið að er að skoða mismunandi 

sjálfsmyndir Íslands og Finnlands.  Sú rannsókn sýndi einmitt mikinn mun á sjálfsmyndum 

ríkjanna og hafði það afgerandi áhrif á úrslit kosninganna um aðild að ESB (Ingebritsen og 

Larson, 1997).  

Því næst verður fjallað um efnahaglega hagsmuni Íslands og Finnlands og að hve 

miklu leyti þeir geti útskýrt Evrópustefnu ríkjanna sem eru til umfjöllunar.  Þessir 

efnahagslegu hagsmunir verða svo bornir saman við hugmyndina um sjálfsmyndir.  Margir 

fræðimenn halda því einmitt fram að efnahagslegir hagsmunir muni alltaf ráða för þegar 

kemur að Evrópustefnu ríkja.  Þar ber kannski helst að nefna fræðimenn eins og Christine 

Ingebritsen og Andrew Moravcsik. 

Moravcsik, sem er hallur undir svokallaða milliríkjahyggju (e.intergovernmentalism) 

heldur því til dæmis fram að það sem hafi megin áhrif á, og stjórni í raun utanríkis- og 

Evrópustefnu ríkja séu hagsmunahópar innan samfélagsins (Moravcsik, 1993,473-524).  

Milliríkjahyggja er ein af þeim kenningum sem helst hafa verið notaðar til að útskýra tilurð 

ESB og gengur í stuttu máli út á að ríkið er megin gerandinn hvað varðar Evrópusamrunann 

og þess vegna beinir kenningin sjónum sínum á ríkið og hagsmuni þess innanlands og heldur 

því fram að ríkið muni alltaf hegða sér í samræmi við þetta innlenda hagsmunamat sem 

skynsamur gerandi í alþjóðakerfinu (Bulmer og Lequesne). 

Ingebritsen heldur því fram og hefur lagt fram þá kenningu að það séu leiðandi 

atvinnuvegir ríkja sem hafi mest áhrif á utanríkisstefnu þeirra (e.sectoral approach).  Hún 

heldur því fram að ef leiðandi atvinnuvegur eða atvinnuvegir séu fylgjandi meiri samruna við 
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Evrópu þá muni kjósendur einnig styðja aðild (Ingebritsen, 1998).  Því hefur einmitt oft verið 

haldið fram að það sem í raun stjórni Evrópustefnu Íslands og útskýri tregðu stjórnvalda til 

Evrópusamrunans séu hagsmunir sjávarútvegsins (Baldur Þórhallsson, 2002).  Kenningar 

Ingebritsen verða hafðar til hliðsjónar í kaflanum um efnahagsmál. 

Athyglisvert verður að lokum að skoða öryggishagsmuni ríkjanna og að hve miklu leyti 

þeir geti útskýrt Evrópustefnu Íslands og Finnlands.  Ísland er stofnaðili að NATO og hafði 

bandaríski herinn viðveru á Íslandi frá seinni heimstyrjöld og allt fram til 2006.  Vera hersins 

var oft á tíðum umdeild en óumdeilanlegt er að vera hans hér á landi hafði mikil áhrif á 

stefnu stjórnvalda í öryggismálum, svo ekki sé minnst á þjóðfélagið í heild.  Eftir að 

Bandaríkjaher fór af landi brott hefur loftrýmisgæsla kringum Ísland aðallega verið í höndum 

Evrópuríkja sem eru aðilar að NATO en það er þó ekki alltaf tilfellið og hafa til dæmis bæði 

Svíþjóð og Finnland staðið fyrir loftrýmisgæslu á Íslandi.  Til að álykta betur um 

öryggishagsmuni Íslands á þessu fyrrnefnda tímabili er mikilvægt að skoða stefnur flokkanna 

sem eru á Alþingi og skjöl úr utanríkisráðuneytinu.  Spurning er hvort öryggishagsmunir 

Íslands hafi færst frá vestri yfir Atlantshafið og séu meira undir Evrópu komnir en þeir voru 

áður.  Einnig má velta því fyrir sér hvort sú staðreynd að varnarsamningurinn við Bandaríkin 

sé, þrátt fyrir allt, enn í fullu gildi hafi áhrif á Evrópustefnu Íslands.  

Staða Finnlands í öryggismálum er merkileg út af fyrir sig.  Finnland er hlutlaust land 

og er þar af leiðandi ekki hluti af NATO.  Finnar hafa þó, líkt og hinar hlutlausu þjóðir 

Evrópu2, skrifað undir samning við NATO undir formerkjum Partnership for Peace (PfP).  Það 

felur í sér að þótt Finnland sé ekki formlegur aðili að NATO þá er samningurinn tvíhliða 

samningur þar sem Finnland getur valið sér að eiga samvinnu við NATO á þeim sviðum sem 

þeir kjósa sér (NATO).  Finnar líta svo á að það sé mjög mikilvægt að vera hlutlaus og að 

vegna þessa hlutleysis sé sjálfsmynd þeirra sterkari og að þar sem þeir eru ekki undir 

verndarvæng annarra þjóða þá geti þeir frekar stundað sína eigin pólitík og verið það sjálft 

(Väyrynen, 1988).  Mikið hefur verið skrifað um hlutleysisstefnu Finnlands sem hluta af 

utanríkisstefnu þeirra en ætla má að landfræðileg staða þeirra og sú staðreynd að Finnland 

deilir 1350km löngum landamærum með Rússlandi og áður Sovétríkjunum hafi spilað stórt 

hlutverk í útfærslu þeirrar stefnu.  Í þessum kafla er stuðst við ólíkar bækur og fræðigreinar 

við gerð þessa kafla sem taka á þeirri erfiðu stöðu sem Finnar voru í, og að hluta til eru enn. 

                                                       
2 Ríki ESB sem eru ekki meðlimir að NATO eru: Austurríki, Írland, Finnland, Kýpur og Svíþjóð. 



15 

Ísland og Finnland hafa kosið sér mjög ólíkar leiðir þegar kemur að öryggismálum 

ríkjanna, eins og má sjá hér að ofan, og verður athyglisvert að sjá að hversu miklu leyti 

öryggishagsmunir þeirra hafi áhrif á Evrópustefnu þeirra.  Til þess að geta greint það betur 

verður gerð  grein fyrir kenningaskólanum um nýfrjálslynda stofnanahyggju.  Sú kenning 

gengur í stuttu máli út á það að ríki bindist bandalögum, oft viðskiptabandalögum, vegna 

þess að þau hafi sameiginlega hagsmuni af því samstarfi.  Þannig myndist víxlhæði milli ríkja 

sem gerir það að verkum að t.d. stríð er ólíklegra til að brjótast út þar sem 

fórnarkostnaðurinn er of mikill fyrir bæði ríkin (Keohane og Nye, 2001).  Nýfrjálslyndu 

stofnanahyggjunni, sem og öðrum kenningum sem hafðar eru til hliðsjónar í þessari ritgerð 

verður betur gert skil í kenningakafla ritgerðarinnar. 

 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er því eftirfarandi: 

1. Geta mismunandi sjálfsmyndir Íslands og Finnlands útskýrt ólíka Evrópustefnu 

ríkjanna?   

Við þessa rannsóknarspurningu er bætt tveimur undirspurningum: 

1. Að hversu miklu leyti geta efnahagslegir hagsmunir útskýrt Evrópustefnu 

Íslands og Finnlands?  

2. Að hversu miklu leyti geta öryggishagsmunir útskýrt Evrópustefnu Íslands og 

Finnlands? 

 

Tilgáta höfundar er sú, líkt og í rannsókninni um Finnland og Noreg, að Ísland og 

Finnland sem eru til umfjöllunar í þessari ritgerð hafi vissulega mismunandi sérkenni og 

þjóðareinkenni hvort sem þau eru pólítísk, söguleg eða menningarleg og þau geti að miklu 

marki útskýrt mismunandi nálgun þeirra til Evrópusamrunans.  Áætlað er að þjóðernisvitund 

ríkjanna og orðræða í aðdraganda umsóknar og kosninga að ESB sé megin útskýring á því 

hvers vegna þau hafa nálgast Evrópusamrunann á jafn ólíkan hátt og þau gera. Að lokinni 

ofangreindi umfjöllun verður gerð samantekt á helstu niðurstöðum í lokakafla ritgerðarinnar. 
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2 Aðferðafræði 

2.1 Rannsóknaraðferð 

Ritgerð þessi er heimildaritgerð (e.desk study) og eru aðferðirnar sem notaðar eru til að 

rannsaka viðfangsefnið blandaðar, þ.e. bæði verður stuðst við megindlegar aðferðir (e. 

quantitative) og eigindlegar (e.qualitative).   

Megindlegar rannsóknir fela í sér ákveðið rannsóknarferli þar sem kenning er sett 

fram í upphafi og tilgátu er komið á framfæri.  Því næst er rannsóknarsnið ákveðið, 

hugtakamælingar gerðar og valinn er rannsóknarvettvangur.  Að því loknu er safnað öllum 

mögulegum gögnum og þessi gögn greind og unnið úr þeim á greinargóðan hátt.  Þá eru 

niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og lagðar fram og bornar saman við kenningarnar og 

tilgáturnar sem settar voru fram í upphafi ritgerðarinnar og athugað er hvort þær standist 

eða ekki (Bryman, 2012).  Þetta rannsóknarferli megindlegra rannsókna er líka kallað pósitíft 

sjónarhorn (Hart, 2005). 

Megindlegar rannsóknir eru ekki gallalausar.  Huga verður að því að greinar og gögn 

sem eru notaðar til gagnaöflunar geta verið óáreiðanlegar eða til dæmis úreltar.  Einnig geta 

þær verið sérvaldar af höfundi til að kenningin sem lögð er fram í byrjun ritgerðarinnar 

standist og horft er því mögulega framhjá öðrum gögnum sem geta sýnt fram á hið 

gagnstæða.   

 Eigindlegar rannsóknir byggjast hins vegar á því sem er huglægt mat og túlkun 

höfundar á efninu (Bernburg, 2005).  Í þessari ritgerð verður gerð orðræðugreining, til dæmis 

á opinberum skjölum frá Alþingi, og byggist orðræðugreiningin einmitt á eigindlegri 

aðferðafræði.  Orðræðugreining á rætur sínar að rekja til síðformhyggju sem er ein af þeim 

kenningunum sem þessi ritgerð byggir á (Cresswell, 2003).  Eigindlegar rannsóknir eru í reynd 

í eðli sínu alltaf byggðar á túlkunum höfundar og er ómögulegt að komast hjá því að 

persónulegar túlkanir eigi sér stað (Cresswell, 2003).   Þess vegna er nánast ómögulegt að 

endurtaka nákvæmlega sömu rannsókn og fá nákvæmlega sömu niðurstöðu því það er 

ómögulegt að setja sig inní hugarheim rannsakanda og gera allt á sama hátt og hann gerði 

(Bryman, 2012).  
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 Við orðræðugreiningu er reynt að greina meginstef þess sem er sagt og skrifað.  Rýnt 

er í hvað sagt er og ekki minna mikilvægt er að greina það sem ekki er sagt.  Orðræða sem 

slík er einnig margvísleg og er mismunandi milli þjóðfélagshópa og starfstétta (Foucault, 

1991).  Mismunandi stéttir þjóðfélagsins nota til dæmis mismunandi hugtök og orð til að tjá 

sig og greina sig frá öðrum þjóðfélagshópum.  Starfstéttir hafa einnig sín eigin hugtök yfir 

margvísleg fyrirbæri sem kunna að vera framandi fyrir einstaklinga sem starfa á öðrum 

vettvangi.  

Orðræðugreining á opinberum gögnum eins og þeim sem er að finna á vef Alþingis er 

sérstaklega spennandi.  Greining á slíkum gögnum leyfir höfundi að sjá hvers konar tungumál 

var notað, hvaða orð voru í hávegum höfð og hvort megi greina einhver ákveðin þemu í 

umræðunni.  

 Eins og greint var frá í upphafi er aðferðafræði ritgerðarinnar byggð á blönduðum 

aðferðum.  Á meðan megindlega aðferðafræðin byggist á afleiðslu, þ.e. að kenning er lögð 

fram og lögmæti hennar kannað og niðurstöður lagðar fram, þá byggjast eigindlegar aðferðir 

á afleiðslu.  Það þýðir að kenningin eða niðurstaðan verður til í sjálfu rannsóknarferlinu 

(Cresswell, 2003).  Í tilviki þessarar rannsóknarritgerðar er lögð fram kenning í byrjun um að 

sjálfsmynd Íslands og Finnlands hafi áhrif á Evrópustefnu þeirra og kenningar fundnar sem 

henta efninu.  Eigindlega aðferðafræðin á sér stað í frumrannsókninni á orðræðu á gögnum á 

vef Alþingis.  

 Megindlegu og eigindlegu gögnunum verður safnað á sama tíma og verða þau svo 

skoðuð saman og gera því báðum aðferðum jafn hátt undir höfði.  Gögnin eru því næst 

greind og borin saman og túlkuð til að gefa niðurstöðu eftir svokölluðu samsíðasniði (e. 

Convergent parallel design) (Cresswell og Clark, 2011). 

 

2.2 Gagnaöflun 

Í þessari ritgerð, þar sem reynt verður að greina ólíkar sjálfsmyndir Íslands og Finnlands og 

hvernig hún hefur áhrif á Evrópustefnur ríkjanna, verður lögð aðaláhersla á að finna bækur 

og fræðigreinar sem fjalla um efnið.  Fjöldinn allur af bókum og greinum hefur verið skrifaður 

um sjálfsmyndir þjóða (e.national identity) en aðallega verður stuðst við kenningar Ole 

Wæver þar sem hann blandar saman kenningum um mótunarhyggju og síðformhyggju.  Ole 

Wæver er einn mikilmetnasti sérfræðingurinn í sjálfsmyndum þjóða í alþjóðasamskiptum í 
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heiminum í dag.  Hann starfar sem prófessor í alþjóðasamskiptum við félagsvísindadeild 

Kaupmannahafnarháskóla (KU) og er Ole Wæver einnig kenndur við hinn svokallaða 

Kaupmannahafnarskóla (e.Copenhagen School) ásamt öðrum fræðimönnum eins og t.d. 

Barry Buzan og hefur Kaupmannahafnarskólinn verið leiðandi í rannsóknum á sjálfsmyndum 

þjóða og  hlutverkum þeirra í alþjóðarsamskiptum, og þá einkum út frá öryggissjónarmiði 

ríkja og byggja rannsóknir hans að mestu leyti á orðræðugreiningu.  

 Aðrir höfundar sem vert er að minnast á eru Guðmundur Hálfdánarson og Teija 

Tiilikainen.  Þessi tveir höfundar hafa rannsakað sjálfsmyndir og þjóðernishyggju, hvort í sínu 

landinu.  Fyrir utan fræðigreinar og bækur sem eru til taks um efnið verður gerð 

orðræðugreining á ræðum, nefndarálitum og sérálitum frá Alþingi í tengslum við 

aðildarumsókn Íslands að ESB sem samþykkt var 2009.  Reynt verður að greina megin inntak 

ræðanna og álitana og skoðað hvort einhverjum sérstökum sjónarmiðum var haldið á lofti og 

ef svo er, þá hverjum.  Í tilfelli Finnlands verður aðallega stuðst við greinar fræðimanna og 

verður því einungis gerð frumrannsókn um efnið á gögnum Alþingis.   

Gagnaöflun verður takmörkuð við ákveðið tímabilið.  Tímabilin sem ákveðin hafa 

verið eru árin 2008-2013 í tilfelli Íslands og árin 1990-1995 í tilfelli Finnlands.  Í tilfelli Íslands 

verður skoðað því það tímabil þegar umræður um ESB voru sem mestar, kringum umsóknina 

sjálfa og aðildarviðræður að sambandinu.  Einnig verður t.d. litið til umræðu sem skapaðist á 

þinginu við skýrslur utanríkisráðherra um stöðu mála í aðildarviðræðum. Þótt kosningar um 

aðild að ESB hafi aldrei farið fram á Íslandi fórum fram miklar og oft á tíðum hatrammar 

umræður fram á Alþingi og verður því sérstaklega skemmtilegt að sökkva sér í skjalageymslur 

Alþingis og skoða þá umræðu sem skapaðist á þinginu þegar umræður um Evrópumál og 

aðildarferlið fór fram.  Það sem helst verður skoðað eru skýrslur utanríkisráðherra um stöðu 

aðildarumsóknar Íslands og umræður sem hlutust af henni í ræðusal Alþingis og einnig 

verður reynt að rýna í skýrslur frá utanríkismálanefnd til að sjá hvaða áherslur nefndin hafði í 

fyrirrúmi þegar Evrópumál bara að góma.  Gera má ráð fyrir því að bókanir og andsvör í 

þessum skýrslum og ræðum gefi glögga mynd af því hvaða megin stef voru í hávegum höfð í 

umræðu um Evrópumál á árunum sem eru til umræðu. 
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2.3 Áreiðanleiki og réttmæti 

Þar sem rannsóknin byggist að miklu leyti á túlkunum rannsakanda, t.d. við 

orðræðugreiningu, getur verið erfitt fyrir einstakling að komast að nákvæmlega sömu 

niðurstöðu við sömu rannsókn.  Trúverðugleiki gagnanna sem stuðst er við er mikill þar sem 

höfundarnir sem einkum er stuðst við eru viðurkenndir fræðimenn á sínu sviði og hafa gefið 

út fjöldann allan af greinum og bókum. 

 Höfundur leitaðist við að nota aðeins bækur viðurkenndra og þekktra fræðimanna á 

sviði alþjóðasamskipta eins og til dæmis Ole Wæver og Teija Tiilikainen.  Auk þess hefur áður 

verið gerð samskonar samanburðarrannsókn þar sem sjálfsmyndir Finnlands og Noregs voru 

skoðaðar í þeim tilgangi að útskýra hvers vegna Norðmenn felldu aðildarsamninginn og 

Finnar samþykktu (Ingebritsen og Larson, 1997,207-222). 

2.4 Áhættumat 

Erfitt er að sjá fyrir sér að einhver sérstök vandamál ættu að koma upp við vinnslu 

ritgerðarinnar.  Aðgengi að greinum og bókum um efnið er mjög gott og leiðbeinandinn 

hefur mikla sérþekkingu á þessu sviði til að beina höfundi á rétta braut í þeim efnum. 

Hafa skal þó í huga að hugtak eins og „sjálfsmynd þjóða“ er eflaust hægt að skilgreina 

á marga mismunandi vegu og eru eflaust einhverjir sem ekki eru sammála þeirri skilgreiningu 

sem notuð er í þessari rannsókn. Undirliggjandi má þó segja að sjálfsmynd þjóðar sé lýsing á 

þjóð og nær yfir menningu þjóðar, gildi, tungumál og stjórnmál.  Allt eru þetta lifandi 

fyrirbæri sem taka sífelldum breytingum í tíma og rúmi og þess vegna geta þessi hugtök 

stundum verið á reiki.  Þess vegna er mikilvægt að skilgreina þessi hugtök vel þau valda ekki 

ruglingi eða misskilningi (Friðrik H. Jónsson og Sigurður J. Grétarsson, 2007). 
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3 Kenningar 

Gerð verður tilraun til að meta hvort hægt sé að greina þennan nálgunarmun Íslands og 

Finnlands út frá tveimur megin kenningum.  Þessar megin kenningar eru annars vegar 

mótunarhyggja og hins vegar síðformhyggja og fjallar megin kafli ritgerðarinnar um hvernig 

þessar kenningar geti útskýrt Evrópustefnu Íslands og Finnlands. En einnig verður að gefa 

öðrum kenningum gaum þegar fjallað verður um Evrópustefnur ríkjanna út frá öðrum 

þáttum, eins og efnahagsmálum og öryggis- og varnarmálum.  Í þeim köflum eru þær 

kenningar sem notaðar eru til samanburðar annars vegar kenningar um ráðandi hagsmunaöfl 

og hins vegar nýfrjálslynd stofnanahyggja. Í kaflanum um efnahagsmál verða kenningar 

Christine Ingebritsen um ráðandi hagsmunaöfl bornar saman við mótunarhyggjuna en í 

kaflanum varnarmál verður mótunarhyggjan borin saman við nýfrjálslynda stofnanahyggju.  

Út frá þessum kenningum verður svo reynt að greina hvort mótunarhyggja og sjálfsmyndir 

Íslands og Finnlands geti útskýrt mismunandi nálgun þeirra til Evrópumála.  

3.1 Mótunarhyggja – svigrúm til breytinga 

Mikil gagnrýni kom fram undir lok 20.aldarinnar á stærstu og áhrifamestu kenningarnar í 

alþjóðasamskiptum og farið var að hugsa meira til þess að reyna að finna útskýringar hluta 

og atburða út frá félagslegum, sögulegum og menningarlegum sjónarhóli (Valur 

Ingimundarson, 2008). Fræðimenn tóku því í meiri mæli að taka mið af mótunarhyggju (e. 

constructivism) sem reynir einmitt að útskýra breytingar á ríkjum og samskipti þeirra á milli 

út frá einmitt þessum breytum (Valur Ingimundarson, 2008).  Þeir sem aðhyllast 

mótunarhyggju eru skilgreindir á þann veg að þeir leggja áherslu á félagslega uppbyggingu 

sjálfmynda þjóða og hvernig það skapar hagsmuni ríkja og einnig óbilandi trú þeirra því að 

hægt sé að breyta hinum íhaldssömustu stofnunum í alþjóðastjórnmálum, óbilandi trú á að 

breytingar séu mögulegar (Phillips, 2007,60-75).  Mótunarhyggja er því kenning sem gengur 

út á að greina félagslegan veruleika ríkja og nota félagslega hegðun þeirra til að útskýra 

hegðun þeirra í alþjóðakerfinu (Lawson, 2012).   

Kenningin um mótunarhyggju er gagnrýnikenning (e.critical theory) og er hluti af hinni 

svokölluðu „þriðju umræðu“ (e.third debate) í alþjóðasamskiptum þar sem tókust á 

raunhyggja og frjálslynd stofnanahyggja annars vegar og mótunarhyggja hins vegar.  
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Kenningar eins og raunhyggja og frjálslynd stofnanahyggja kallast einnig 

vissuhyggjukenningar og þær ganga í stórum dráttum út á að skoða viðfangsefnið utanfrá á 

meðan kenningar eins og mótunarhyggjan reynir að grafa dýpra og leitast við að greina 

viðfangsefnið innanfrá (Hollis og Smith, 1990).  Mótunarhyggjan er því meira félagslega 

þenkjandi heldur en vissuhyggjukenningarnar og gefur þeim meiri dýpt.  Einn helsti 

fræðismiður mótunarhyggju er Alexeander Wendt og hefur hann bent á að hegðun ríkja í 

alþjóðakerfinu byggist á hvernig ríkin líta á sjálfan sig, hvernig sjálfsmyndir þeirra séu.  Ríkin í 

alþjóðakerfinu líta því á mismunandi hátt á það stjórnleysi sem ríkir í alþjóðakerfinu og 

upplifa það hvert á sinn hátt (Wendt, 1992).  Einnig hefur hann bent til dæmis á hinn 

svokallaðan gerendahæfnis- og formgerðarvanda vissuhyggjukenninganna þar sem hann 

bendir á að kenningarnar gera sig seka um að smætta annað hvort gerandann (t.d. ríkið) eða 

formgerðina (t.d. alþjóðakerfið).  Wendt bendir á að þetta sé ekki hægt að því hvort um sig 

hafi bein áhrif á hitt (Wendt, 1987).  Mótunarhyggjan fékk byr undir báða vængi við fall 

Sovétríkjanna og við fall Berlínarmúrsins þar sem hvorki raunhyggjan né frjálslynda 

stofnanahyggjan tókst að útskýra þessa atburði sem góðum hætti (Phillips, 2007,60-75).  Þar 

sem mótunarhyggjan telur að ríkin séu félagsleg fyrirbæri hafi fólk vaknað upp við þann 

veruleika að þau voru ekki lengur, til dæmis, Sovétmenn heldur Úkraínumenn, Lettar eða 

Georgíumenn.  Þannig hafi þegnar þessara ríkja tekið upp nýja sjálfsmynd og mótað ný ríki á 

sama tíma og þeir lögðu  niður annað.  Mótunarhyggja snýst þar af leiðandi að miklu leyti um 

sjálfsmyndir þjóða og hvernig þjóðirnar upplifa sjálfan sig og aðra. 

Sjálfsmyndir þjóða eru þar með síbreytilegar og eru sjálfsmyndirnar ekki einskorðaðar við 

eitthvað eitt.  Hægt er til dæmis að horfa á einhverjar þjóðir sem vini eða óvini en þetta 

getur breyst með tímanum og þjóðir sem eitt sinn var litið á sem óvini er í dag litið á sem 

mikilvæga vini og samstarfsmenn.  Dæmi um þetta eru Þjóðverjar og Japanir (Lawson, 2012) 

sem voru eitt sinn álitnir mestu óvinir vesturlanda en eru í dag þeirra mestu og helstu 

samstarfsþjóðir. 

Eitt af þeim hugtökum sem eru mjög svo tengd við sjálfsmyndir þjóða er hugtakið 

þjóðernishyggja.  Íslenskir ráðamenn hafa til dæmis í gegnum tíðina einblínt mjög á það að 

efla íslenska sjálfsmynd og hafa hafnað því að deila valdi yfir landi og láðum með ESB.  Þessir 

sömu ráðamenn hafa hins vegar verið mjög svo viljugir að taka þátt í EFTA, EES og Schengen-

sáttmálanum og hafa því ekki hikað við að minnka löggjafarvald Alþingis á sama tíma og þeir 

leggja ríka áherslu á að Ísland verji sitt fullveldi (Guðmundur Hálfdánarson, 2002).  
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Forvitnilegt verður að skoða hvernig þessu er háttað í Finnlandi því ráðamenn í Finnlandi 

hafa verið töluvert viljugri til samstarfs við ESB heldur en íslenskir ráðamenn hafa verið 

gegnum tíðina. 

Ólíkar sjálfsmyndir Íslands og Finnlands og hvernig sú sjálfsmynd útskýrir mismunandi 

Evrópustefnur ríkjanna er megin viðfangsefni ritgerðarinnar og þess vegna er 

mótunarhyggjan ein af grundvallarkenningum ritgerðarinnar.  Erfitt væri að skoða 

sjálfsmyndir þjóða án þess að hafa þessa kenningu til viðmiðunar og skoða verk eins 

mikilmetnasta kennismið um mótunarhyggju og sjálfmyndir, Alexander Wendt.  Ole Wæver 

bendir hins vegar á að mótunarhyggjan eins og Alexander Wendt ber hana á borð sé ekki 

nægilega fullnægjandi til að skýra hvernig hvert ríki fyrir sig, þjóð eða aðrar einingar í 

alþjóðakerfinu þurfa að búa sér til sínar eigin sjálfsmyndir og utanríkisstefnur (Wæver, 2002).  

Bendir hann á að kenningar Alexander Wendt snúist í raun of mikið um hvernig ríkin hegða 

sér í alþjóðakerfinu en minna um hvernig ríkin þurfa að takast á við eigin vandamál og útskýri 

í raun ekki hvað sjálfsmynd sé (Wæver, 2002).  Þess vegna er mikilvægt að grípa til annarrar 

kenningar til að útskýra betur utanríkisstefnur Íslands og Finnland og sú kenning er 

síðformhyggja. 

Þjóðernishyggja (e.nationalism) er eitt af þeim þemu sem reynt verður að orðræðugreina 

í tenglum við umræðuna um Evrópumál.  Þjóðernishyggja eins og við þekkjum hana í dag á 

rætur sínar að rekja til Ameríku og Evrópu á síðari hluta 19.aldar og hjálpaði hún til við að 

endurmóta sjálfsmyndir þjóða og einstaklinga á sama tíma og hún hafði mikil áhrif á aðrar 

stefnur þess tíma eins og rómantíkina og frjálshyggjuna (Kramer, 2011). Í bók sinni 

Nationalism in Europe & America tengir Lloyd Kramer saman þjóðernishyggju og 

sjálfsmyndir.  Það að þjóðernishyggja er nátengd sjálfmyndum þjóða og einstaklinga gerir 

hana að athyglisverðu fyrirbæri fyrir þessa ritgerð.  Til eru margar mismunandi skilgreiningar 

á þjóðernishyggju en segja má að þjóðernishyggja sé í stuttu máli trúin á það að fólk sem býr 

á einhverju afmörkuðu landfræðilegu svæði og deilir ákveðnum menningalegum og 

sögulegum gildum og hafi rétt til að kalla sig sjálfstætt stjórnmálalegt ríki (Kramer, 2011). 

Kramer bendir á að þjóðernishyggja verði til þegar stjórnmálaleg og menningarleg 

orðræða komi saman og búi til sameiginlega sögu þess fólks sem býr á þessu afmarkaða 

landsvæði og þessi orðræða geri það svo að verkum að fólkið sem býr á þessu afmarkaða 

svæði líti svo á að það eigi rétt á að búa saman í sjálfstæðu fullvalda ríki.  Þessi sama 

orðræða gerir einnig það að verkum að það fólk sem býr á þessu afmarkaða svæði myndi 
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með sér sameiginlegar sjálfsmyndir sem eru einstakar fyrir það fólk og því á það auðveldara 

með að afmarka sig frá öðru fólki sem býr á öðrum landsvæðum (Kramer, 2011). 

Þetta er athyglisvert þegar orðræðan í kringum Evrópumál verður skoðuð því þessar 

sjálfsmyndir sem við búum yfir og notum til að aðgreina okkur frá öðrum gætu skýrt hvers 

vegna Ísland og Finnland hafa farið jafn ólíkar leiðir í Evrópumálum. 

3.2 Síðformhyggja - sjónarhorn að innan 

Síðformhyggja (e.post-structuralism) er notuð til að styðja við mótunarhyggjuna dýpka 

skilning okkar enn frekar á utanríkisstefnum Íslands og Finnlands. Kenningin er ein 

meginkenningin í bók Ole Wæver og Lene Hansen og byggist bók þeirra að miklu leyti á þeirri 

kenningu.  Síðformhyggja gengur út á að það séu innviðir (e.structure) samfélagsins sem 

útskýri hegðun ríkjanna (Evans og Newnham, 1998).  Þeir sem aðhyllast þessa kenningu trúa 

líka á mikilvægi tungumála, samræðu og túlkunnar og neita því að hægt sé að skoða heiminn 

utan frá eins og raunhyggja gerir til dæmis (Edkins, 2007).  Að því leytinu til er hún sammála 

mótunarhyggjunni sem fjallað var um hér að ofan.  Kennismiðir síðformhyggju líta ekki til 

kenninga eins og raunhyggju og frjálslyndrar stofnanahyggju til að útskýra hluti og atburði 

heldur reyna að skoða í smáatriðum hvers vegna við upplifum heiminn eins og við gerum og 

reyna að skoða félagslega þætti sem útskýra það (Edkins, 2007) . 

Kenningar sem reyna að útskýra hvers vegna heimurinn er eins og hann er, eru álitnar 

hluti af þessari félagslega sköpuðu veröld og eru rannsakaðir sem slíkir.  Þess vegna telja þeir 

sem aðhyllast síðformhyggju að það sé ekki til neins að reyna að skoða heiminn utan frá því 

það er ekki hægt að fá slíkt sjónarhorn.  Kenningar geta því ekki verið hlutlausar og hafa því 

alltaf einhver félagsleg og stjórnmálaleg áhrif.  Kenningarnar geta því ekki útskýrt heiminn 

utan frá því þær eru í raun þátttakendur í þeim heimi sem þær eru að reyna að útskýra 

(Edkins, 2007). 

Ole Wæver, annar höfundur bókarinnar sem ritgerðin byggist á, er hluti af hinum 

svokallaða Kaupmannahafnarskóla í alþjóðasamskiptum eins og áður hefur komið fram og 

hefur hann lagt megin áherslu á orðræðu og hvernig hún getur haft áhrif í samfélaginu.  

Sérstaklega hefur hann, í því sambandi, horft til þess hvernig hægt er að öryggisvæða 

þjóðfélög.  Kenningar hans og annarra fræðimanna eins og Barry Buzan, sem einnig er einn 

af megin kennismiðum skólans, ganga út á að það hægt sé að breyta viðhorfi fólks til hluta 

með því að öryggisvæða þá.  Hlutir eru öryggisvæddir með orðræðu og hefur hann kallað 
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þetta ferli öryggisvæðingar málgjörning (e.speech act) (Dannreuther, 2013).   Þannig er 

orðræða eitt mikilvægasta verkfæri síðformhyggjunar að mati Ole Wæver því um leið og 

hlutir eru öryggisvæddir eru ríki nauðbeygð til að bregðast við þeim á einhvern hátt. 

Í bók Ole Wæver og Lene Hansen, European Integration and National Identity, útskýrir 

Ole Wæver að síðformhyggjan útlisti betur á kerfisbundnari hátt en mótunarhyggjan hvernig 

við skiljum sjálfsmyndir þjóða.  Síðformhyggjan, samkvæmt Ole Wæver, tengir saman 

tungumál og merkingar orða annars vegar og hins vegar kenningu sem reynir að útskýra 

hvernig hlutirnir eru (Wæver, 2002).  Síðformhyggjan lítur einnig á tungumál sem sérstakt 

kerfi sem er fullt af þversögnum með eigin merkingar og þessi sýn er í raun það sem skilur 

síðformhyggjuna frá mótunarhyggjunni í alþjóðasamskiptum því mótunarhyggjan hefur 

minni áhuga á tungumálum sem slíkum (Wæver, 2002).  Sjálfsmyndir í alþjóðasamskiptum 

eru of oft tengdar við félagslega hluti eins og hvernig fólk er og hvar það býr en í flestum 

fræðigreinum í dag eru hlutir eins og þjóðernishyggja og stjórnmálalegar sjálfsmyndir 

byggðar á orðræðu og táknum, eins og til dæmis fánum og þjóðbúningum, samkvæmt Ole 

Wæver (Wæver, 2002).  Þess vegna er mikilvægt að skoða hvað er sagt og hvernig það er 

sagt þegar sjálfsmyndir eru skoðaðar.  Einnig getur líka verið mikilvægt að skoða einmitt 

hvað ekki er sagt.   

Mikilvægt verður að skoða bækur, orðræðu og greinaskrif frá því að Evrópuumræða fór 

fram í löndunum kringum ákvörðunina um umsókn að ESB.  Til að útskýra hvernig 

síðformhyggjan og orðræðan hefur áhrif á Evrópustefnur Íslands og Finnlands verður að 

mestu stuðst við bók Ole Wæver og Lene Hansen, European Integration and National 

Identity. Verður hún notuð til viðmiðunar en hún byggir á kenningum um síðformhyggju og 

reynir að útskýra mismunandi nálgun norrænu ríkjanna til Evrópu.  Í bókinni er kafli um 

nálgun Finnlands til Evrópu en ekki um nálgun Íslands.  Gera má ráð fyrir því að ástæðan fyrir 

því að ekki sé sérstakur kafli um Ísland sé sú að ekki hefur enn verið haldin atkvæðagreiðsla 

um inngöngu í ESB á Íslandi líkt og í hinum ríkjunum.  Nóg er þó til af efni um 

Evrópuumræðuna á Íslandi hvernig sú orðræða er byggð á þjóðernishyggju. 

3.3 Kenningar um hagsmuni - snýst allt um peninga? 

Kenningar Christine Ingebritsen um hagsmuni leiðandi atvinnuvega gengur út á það að 

leiðandi atvinnuvegirnir hafi áhrif á utanríkis- og Evrópustefnu ríkjanna.  Þessir hagsmunir 

leggja línurnar fyrir stjórnmálamenn að bregðast við þeim breytingum sem verða í 
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alþjóðakerfinu (Ingebritsen, 1998).  Til þess verða stjórnvöld hverju sinni og hvar sem er að 

meta og greina hvaða atvinnuvegir séu ráðandi og hvernig hagsmunum þeirra sé best borgið 

(e.sectoral approach).  Þessir leiðandi atvinnuvegir eru megin tekjulind ríkjanna og þess 

vegna er vel við þá gert, sama hvernig ríkisstjórn sem er við völd er samansett (Ingebritsen, 

1998).   

Þetta, telur Ingebritsen, að geti útskýrt mismunandi hegðun norrænu ríkjanna þegar 

kemur að Evrópusamrunanum því þau hafa öll mismunandi hagsmuna að gæta og leiðandi 

atvinnuvegur í einu norrænu ríki er ekki sami og í öðru.  Til dæmis réðu hagsmunir danskra 

bænda því að Danmörk gekk í ESB 1973 og hagsmunir iðnaðarins í Finnlandi og Svíþjóð varð 

til þess að þessi lönd gengu í ESB 1995.  Á sama hátt má segja að ráðandi atvinnuvegir í 

Noregi og Íslandi hafi í raun haft þau áhrif að ríkin standi fyrir utan ESB en séu samt aðilar að 

EES-samningnum (Ingebritsen, 1998). 

 Hugmyndir Ingebritsen byggja í raun á hugmyndum Andrew Moravcik um frjálslynda 

milliríkjahyggju (e.liberal intergovernmentalism) en kenning hans byggir á því að 

innanríkishagsmunir ríkja geti útskýrt Evrópusamrunann og ganga út á að ríkin noti stofnanir 

ESB til þess að koma sínum efnahagslegum hagsmunum á framfæri og hámarki þannig völd 

sín innan ESB (Bulmer og Lequesne, 2005).  

Kenningar Moravcik hafa þó verið gagnrýndar fyrir það að sýna ekki smærri ríkjum 

ESB meiri gaum þegar kemur að samrunaþróuninni því hans kenningar geti ekki útskýrt t.d. 

nálgun norrænu ríkjanna til Evrópusamrunans sem og annarra smærri ríkja þar sem 

efnahagur smáu ríkjanna getur verið mjög svo ólíkur þeirra sem stærri eru (Hansen, 2002). 

Kenning Christine Ingebritsen, sem einblínir á efnahagsmál, er nytsamleg þegar við 

skoðum hagsmuni leiðandi atvinnuvega á Íslandi og í Finnlandi og hvernig þeir skipta sköpum 

í Evrópustefnu ríkjanna.  Þær munu hjálpa okkur að greina hvort á Íslandi ráði hagsmunir 

sjávarútvegsins för en einnig verður litið til mikilvægis landbúnaðar því þótt hann sé ekki 

leiðandi atvinnuvegur í sjálfum sér þá er hann pólitísk mikilvægur og hvort í Finnlandi séu 

hagsmunir iðnaðarins mikilvægastir í mótun Evrópustefnunnar.  

3.4 Nýfrjálslynd stofnanahyggja - samstarf ríkja er möguleiki 

Það er ómögulegt að fjalla um nýfrjálslynda stofnanahyggju (e.neoliberalism) án þess að 

minnast á aðra kenningu; nýraunhyggjuna (e.neorealism).  Þessar tvær kenningar eru báðar 

hluti af svokölluðu vissuhyggjukenningum sem þýðir að þær skoði viðfangsefnið og reyni að 
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greina það utan frá eins og kom fram hér að ofan. Það skiptir þær í raun engu máli hvernig 

viðfangsefnið er samansett (Hollis og Smith, 1990).  Kenningin var lögð fram uppúr 1970 af 

þeim Robert Keohane og Joseph Nye sem svar við nýraunhyggjunni og því þeir vildu leita 

skýringa á því  hvers vegna ríki ákveða að bindast bandalögum og vinna saman í stað þess að 

vera í stöðugri baráttu sín á milli.  Þetta gerðu ríkin með því, meðal annars, að stofna til 

viðskiptabandalaga og varnarbandalaga sem varð til þess að oft myndaðist flókið net, eða 

víxlhæði (e. interdependence) milli ríkja þar sem ríkin bindast böndum á mörgum sviðum og 

hafa því oft sameiginlegra hagsmuna að gæta og gerir það að verkum að ríkin verða háð hvor 

öðru (Ágústa Þorbergsdóttir, Kristín Una Friðjónsdóttir og Silja Bára Ómarsdóttir, 2012).  

Þetta net, eða víxlhæðið, gerði það svo að verkum að ríkin vildu síður vera í baráttu sín á milli 

og kusu þess í stað samvinnu (Mingst, 1999). 

 Nýfrjálslynda stofnanahyggjan er úrlausnarkenning sem þýðir að kenningin reyni ekki 

að kollavarpa núverandi kerfi heldur leitar frekar leiða til úrlausna á þeim vandamálum sem 

koma upp í núverandi kerfi eða því kerfi sem er við líði hverju sinni.  Kenningin leitast því eftir 

því að viðhalda óbreyttu ástandi (e.status quo) (Cox, 1986).  Dæmi um aðra 

úrlausnarkenningu væri t.d. nýraunhyggja. 

 Þessar tvær kenningar, nýfrjálslynd stofnanahyggja og nýraunhyggja, háðu baráttu á 

ritvellinum í rúmlega áratug í ritdeilum sem kölluðust neo-neo umræðan. Þar var tekist á um 

ýmis málefni sem þessar kenningar voru ósammála um. Kenningarnar eru t.d. báðar 

sammála um að stjórnleysi ríki í alþjóðakerfinu en eru þó nokkuð ósammála um hvernig ríki 

eigi að ná fram markmiðum sínum í stjórnleysi kerfisins.  Nýraunhyggjan telur einnig að ríki 

eigi að hámarka völd sín á kostnað annarra ríkja á meðan nýfrjálslynda stofnanahyggjan taldi 

best að ávinningurinn yrði algildur.  Stofnanahyggjan taldi einnig að það væri best fyrir ríkin 

að vinna saman að sameiginlegum markmiðum á meðan nýraunhyggjan taldi að ríkin myndu 

einungis leita að samvinnu við önnur ríki til þess eins að hámarka eigin hag (Baldwin, 1993). 

 Þessar tvær kenningar líta einnig á mátt og megin alþjóðastofnana á ólíkan hátt og 

finnst þeim sem aðhyllast nýraunhyggju nýfrjálslynda stofnanahyggjan gera heldur mikið úr 

mikilvægi alþjóðastofnana.  Þeir telja að alþjóðastofnanir séu einungis til þess gerðar að 

hámarka getu ákveðinna ríkja á meðan nýfrjálslynda stofnanahyggjan telur að aðkoma 

alþjóðastofnana geti haft góða áhrif á ríki og séu einning gagnlegar til að refsa þeim ríkjum 

sem brjóta leikreglur alþjóðakerfisins (Baldwin, 1993). 
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 Þessi kenning er nytsamleg fyrir viðfangsefni þessarar ritgerðar vegna þess að hún 

getur komið okkur í skilning um hvers vegna ríki eins og Ísland gekk í NATO á sínum tíma.  

Ísland er herlaust land og það var ekki raunhæft fyrir íslensk stjórnvöld á sínum tíma að sjá 

sjálf um varnir ríkisins.  Þess vegna var innganga í hernaðarbandalag eins og NATO og 

hernaðarleg samvinna við Bandaríkin í formi herstöðvarinnar í Keflavík í raun eini möguleiki 

Íslands til að verja sig gegn utanaðkomandi ógn.  Að sama skapi getur kenningin komið að 

notum við að útskýra Evrópustefnu Finnlands.  Finnar hafa alla tíð staðið fyrir utan 

hernaðarbandalög eins og NATO og líst yfir hlutleysi vegna nálægðar við Sovétríkin á tímum 

kalda stríðsins.  En þeir voru fljótir að leita í ríkari mæli til Evrópu þegar  möguleikinn á aðild 

að ESB varð að veruleika við fall Sovétríkjanna.  Í gegnum ESB hafa þeir átt möguleika á því 

að taka þátt í og móta utanríkisstefnu sambandsins og þannig óbeint reynt að tryggja betur 

varnir sínar hernaðarlega. 

 

3.5 Samantekt 

Allar þessar kenningar gefa okkur mismunandi sjónarhorn á hegðun Íslands og Finnlands 

þegar við skoðum afstöðu þeirra til Evrópu og eiga rétt á sér í umræðunni. Þær þjóna 

mismunandi tilgangi út frá mismunandi útgangspunktum.  Mótunarhyggja og síðformhyggjan 

veita okkur innsýn í sjálfsmyndir og fullveldi þjóða og hvernig umræða og menning í sínum 

víðasta skilningi hefur áhrif á hegðun ríkja.  Kenningar Christine Ingebritsen, sem eru afbrigði 

af frjálslyndri milliríkjahyggju, sýna okkur hvernig ríki láta stjórnast af ríkjandi 

hagsmunaöflum í þjóðfélaginu og nýfrjálslynd stofnanahyggja sýnir okkur það að ríki verða 

oft að vinna saman að sameiginlegum markmiðum til að hámarka getu sína og völd í 

alþjóðakerfinu. 

 Í köflunum hér á eftir verða þessar kenningar settar í samhengi við það viðfangsefni 

sem er til umfjöllunar hverju sinni; sjálfsmyndir, efnahagsmál og öryggis- og varnarmál. 
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4 Áhrif sjálfsmynda Íslendinga og Finna á Evrópustefnu ríkjanna  

4.1 Inngangur 

Í þessum kafla verður leitast við að skoða sjálfsmyndir Íslendinga og Finna, hvernig þær 

birtast í orðræðunni um Evrópumál í löndunum og hvort að þær hafi haft áhrif á 

Evrópustefnur ríkjanna.  Eins og áður hefur komið fram gengu Finnar í ESB 1995 en 

Íslendingar sóttu um aðild að sambandinu árið 2009. Tímabilið sem er til umfjöllunar er í 

tilviki Íslands 2008-2013 og í tilviki Finnlands tímabilið 1991-1995.  

 Á Íslandi er þetta tímabil athyglisvert því miklir umbrotatímar áttu sér stað á þessu 

tímabili.  Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar féll í kjölfar Búsáhaldabyltingarinnar 

og við tók fyrst minnihlutastjórn Samfylkingar og Vinstri-Grænna (VG) með stuðningi 

Framsóknarflokks og eftir kosningar sem haldnar voru í kjölfarið komst til valda fyrsta vinstri 

stjórnin sem sat heilt kjörtímabil og samanstóð hún af Samfylkingu og VG3.  Eitt fyrsta verk 

þeirrar ríkisstjórnar var að leggja fram aðildarumsókn að ESB.  Ekki virtist þó vera einhugur 

um þessa umsókn innan stjórnarflokkanna og fór það svo stjórnin hafði veikar stoðir og sat 

hún í raun undir lok kjörtímabilsins sem minnihlutastjórn. 

 Í Finnlandi voru einnig miklir umbrotatímar á því tímabili sem um ræðir.  Sovétríkin 

féllu 1991 og Finnar vöknuðu upp við nýja heimsýn þar sem nágrannaríki þeirra til austurs 

losnaði upp og mikill stjórnmálalegur óstöðugleiki var í landinu.  Í kjölfar falls Sovétríkjanna 

urðu miklar efnahagslega þrengingar í Finnlandi og sótt var formlega um aðild að ESB  í mars 

árið 1992.  Finnland er eitt af stofnaðilum Evru-svæðisins og tóku þeir upp Evru árið 1999, 

eitt norrænu ríkjanna. 

 Í þessum kafla er ætlunin að skoða sjálfsmyndir ríkjanna tveggja og hvernig þessar 

sjálfsmyndir birtast í mismunandi Evrópustefnum ríkjanna.  Mikilvægt er að skoða orðræðu í 

því sambandi því sjálfsmyndir þjóða endurspeglast oft í þeirri orðræðu sem á sér stað um 

mál og málefni í samfélaginu.  Auðvitað er mikilvægt að umræða fari fram í þjóðfélaginu um 

jafn stór mál og utanríkisstefnur og Evrópustefnur ríkja er en sú orðræða getur oft á tíðum 

verið á þjóðernislegum nótum (Kramer, 2011) en þótt þjóðarstolt og þjóðernishyggja geti 

                                                       
3 Síðasta vinstri stjórnin sem sat á Íslandi var þriðja ráðuneyti Steingríms Hermannssonar.  Sú stjórn sat frá 10. 
september 1989 til 30. apríl 1991.  Að stjórninni komu Framsóknarflokkurinn, Alþýðuflokkurinn, 
Alþýðubandalagið og Borgaraflokkurinn.  
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verið af hinu illa getur það líka haft jákvæð áhrif því það getur leitt til þess að þjóðir hafi 

sjálfstraust og öryggi gagnvart öðrum þjóðum og alþjóðlegu samstarfi.  Sterkt þjóðarstolt 

getur líka leitt til þess að þjóð geti haft áhrif og orðið áhrifaríkari í alþjóðlegu samhengi en 

ella (Stommer, 2008). 

4.2 Ísland 

4.2.1 Inngangur 

 Í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar Samfylkingar og Vinstri-Grænna sem mynduð var 

2009 má sjá að aukin áhersla myndi verða lögð á Evrópumál og var lögð  fram 

þingsályktunartillaga um að Ísland sæki um aðild að ESB.  Samfylkingin var stærsti flokkurinn 

á Alþingi og hafði haft það á stefnuskrá sinni að sækja um aðild að ESB allt frá árinu 2002 

(Baldur Þórhallsson og Rebhan, 2011).  Sem stærsti flokkurinn á þinginu var Samfylkingin 

einnig í lykilstöðu og gat gert umsókn að ESB að skilyrði við stjórnarmyndun.  Því er eðlilegt 

að Samfylkingin skyldi leggja höfuðáherslu á þetta stóra mál.  Í samstarfsyfirlýsingu 

ríkisstjórnar Samfylkingar og Vinstri-Grænna segir meðal annars: 

Utanríkisráðherra mun leggja fram á  Alþingi tillögu um aðildarumsókn að 

Evrópusambandinu á vorþingi. Stuðningur stjórnvalda við samninginn þegar hann liggur 

fyrir er háður ýmsum fyrirvörum um niðurstöðuna út frá hagsmunum Íslendinga í 

sjávarútvegs-, landbúnaðar-, byggða- og gjaldmiðilsmálum, í umhverfis- og 

auðlindamálum og um almannaþjónustu (Ríkisstjórn Íslands, 2009). 

  Samfylkingin hafði síðan 2002 haft það á stefnuskrá sinni að  Íslendingar myndu sækja 

um aðild að ESB eins og greint er frá hér að ofan en höfðu ekki fengið tækifæri til þess 

meðan þeir sátu í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum árin 2007-2009.  Því er alveg ljóst að 

þeir ætluðu ekki að láta það tækifæri renna þeim úr greipum í annað sinn.  Vinstri-Grænir 

hafa hins vegar alltaf verið á móti aðild að ESB og í ályktun frá landsfundi flokksins, sem 

haldinn var fyrir Alþingiskosningarnar 2009 segir: 

Vinstrihreyfingin – grænt framboð telur nú sem fyrr að hagsmunum Íslands sé best 

borgið utan Evrópusambandsins.  Sjálfsagt er og brýnt að fram fari opin og lýðræðisleg 

umræða um samskipti Íslands og sambandsins. Landsfundur VG leggur áherslu á að aðild 

Íslands að ESB eigi að leiða til lykta í þjóðaratkvæðagreiðslu. Landsfundur telur mikilvægt 

að fyrirkomulag þjóðaratkvæðagreiðslu fái rækilega umræðu og að hliðsjón verði höfð af 

væntanlegum stjórnarskrábreytingum og hvað eðlilegt getur talist þegar afdrifaríkar 

ákvarðanir eru teknar um framsal og fullveldi (Vinstrihreyfingin grænt framboð, 2009). 
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 Flokkarnir sættust á að í samstarfsyfirlýsingu þeirra að sótt yrði um aðild að ESB en 

flokkunum væri svo í kjölfarið í sjálfsvald sett hvort þeir myndu styðja aðildarsamning í 

atkvæðagreiðslu eða ekki.  Í samstarfsyfirlýsingunni segir ennfremur: 

Flokkarnir eru sammála um að virða ólíkar áherslur hvors um sig gagnvart aðild að 

Evrópusambandinu og rétt þeirra til málflutnings og baráttu úti í samfélaginu í samræmi 

við afstöðu sína og hafa fyrirvara um samningsniðurstöðuna líkt og var í Noregi á sínum 

tíma (Ríkisstjórn Íslands, 2009). 

 Ljóst er að þessar ólíku skoðanir flokkanna á aðild að ESB myndi vera ákveðnum 

vandkvæðum bundnar þar sem flokkarnir höfðu lítin meirihluta, eða 34 þingmenn, í byrjun 

kjörtímabilsins svo ekki mátti mikið út af bera svo málum þokaðist ekki áfram.  Undir lok 

kjörtímabilsins var ríkisstjórnin í raun orðin minnihlutastjórn en hafði stuðning óháðra 

þingmanna sem komu í veg fyrir að hún félli.  Mikil umræða fór fram á Alþingi um 

aðildarumsóknina að ESB og varð mönnum oft ansi heitt í hamsi í ræðustól.  

4.2.2 Fullveldi ofar öllu 

Það er ýmislegt sem skilgreinir og aðgreinir Íslendinga frá öðrum þjóðum.  Ísland er eyja 

lengst út í Atlantshafi, miðja vegu milli Evrópu og Ameríku, með fáa og frekar einsleita íbúa 

og tungumál sem lítið hefur breyst í tímanna rás (Eiríkur Bergmann, 2011).  Þessi 

landfræðilega staðsetning gerir einmitt viðfangsefnið athyglisvert.  Annars vegar er Ísland 

það norræna ríki sem er hvað lengst til vesturs og hins vegar er Finnland það norræna ríki 

sem er hvað lengst til austurs.  Fyrir utan ofangreind atriði má nefna að íslensk þjóð hefur 

sameiginlega þætti eins og kristna trú og sjálfstæðisbaráttu gegn erlendum yfirráðum.  Allt 

þetta hefur haft áhrif á Íslendinga.  Áhrif á það hvernig þeir líta á sjálfa sig og hvernig þeir líta 

á aðra (Eiríkur Bergmann, 2008). 

Hugmyndin um fullveldi þjóðarinnar virðist vera meginþema þeirra sem ekki vilja 

ganga í ESB og er sjálfsmynd þjóðarinnar nátengd því hugtaki.  Sjálfstæðisbarátta þjóðarinnar 

og baráttan fyrir frelsi frá erlendum yfirráðum er ennþá svo fersk í minningu þjóðarinnar að 

segja má að umræðan um ESB-aðild sé áframhald af umræðunni um sjálfstæðisbaráttu 

Íslands (Eiríkur Bergmann, 2011). 

Saga Íslands, allt frá 13.öld fram á 20.öldina er í raun sögð sem samfelld saga erlendra 

yfirráða á Íslandi og má tengja þá staðreynd við þá orðræðu sem á sér stað á Íslandi um 

fullveldi þjóðarinnar og mikilvægi þess.  Árið 1262 skrifuðu Íslendingar undir Gamla sáttmála 

og gengu þar með undir hönd Noregskonungs og undir lok 14. aldar urðu Íslendingar hluti af 
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Kalmarsambandinu og orðnir hluti af danska ríkinu þar sem Danir réðu yfir Noregi.  Árið 1665 

var komið á einveldi í Danmörku og má segja að Alþingi hafi misst vald sitt á þeirri stundu því 

það hafði ekkert vald lengur til lagasetningar.  Á þessum tíma bjuggu Íslendingar einnig við 

einokunarverslun af höndum Dana og mátti einungis versla við danska kaupmenn allt frá 

1602 til 1787 og með þessu vildu Danir auka hag danskra kaupmanna.  Í kjölfar 

upplýsingaraldarinnar í Evrópu áttu sér stað miklar þjóðfélagsbreytingar í álfunni, sem og 

annars staðar.  Franska byltingin átti sér stað 1789 og Bandaríki Norður-Ameríku lýstu yfir 

sjálfstæði frá Bretum árið 1776.  Þjóðernisvitund byrjaði að vakna í brjóstum manna og á 

Íslandi má segja að sjálfstæðisbaráttan hafi hafist fyrir alvöru rétt fyrir miðja 19.öld.  

Íslendingar vildu fá aukin völd frá Dönum og á þjóðfundinum 1851 lét Jón Sigurðsson, helsti 

baráttumaður sjálfstæðisbaráttunnar, hin fleygu orð falla: „Vér mótmælum allir!“ og var 

hann að mótmæla því að Danir vildu ný stjórnskipunarlög á Íslandi og en í þeim var ekki tekið 

undir neinar af kröfum Íslendinga um aukin völd.  Á þessum tíma var landshöfðingi yfir 

Íslandi og sat hann þar til Íslendingar fengu heimastjórn árið 1904.  Ísland varð fullvalda árið 

1918 en í konungsambandi við Danmörku allt til þess að lýðveldi var stofnað árið 1944.  Þar 

með var lokið næstum 700 ára erlendum yfirráðum á Íslandi (Björn Þorsteinsson og 

Bergsteinn Jónsson, 1991). 

Það virðist vera að mikill ótti við að týna hinu nýfengna fullveldi hafi verið allar götur 

frá því að Ísland fékk fullveldi árið 1918 og sagði meðal annars í ritinu Ísafold, eftir að Ísland 

fékk fullveldi að fullveldið væri hreinlega fagurt glingur sem ekki mætti fara óvarlega með og 

fullveldið yrði að skoða sem ...fjöregg framtíðar landsins og niðja þess.  Ennfremur var 

skrifað á þessum merku tímamótum að það væri vissulega möguleiki á því að missa fullveldið 

aftur og að það væri skylda allra Íslendinga að verja þetta fullveldi því ef fullveldið myndi 

glatast enn og aftur þá myndi það hugsanlega glatast fyrir alla framtíð (Guðmundur 

Hálfdánarson, 2007). 

Andstæðingar ESB-aðildar nota einmitt þessa orðræðu að það sé svo mikið 

fullveldisframsal sem ætti sér stað við aðild að slíkt sé óhugsandi og líta þeir svo á að 

andstaðan við ESB-aðild sé í raun áframhald á sjálfstæðisbaráttu Íslendinga (Eiríkur 

Bergmann, 2011). Auk fullveldisframsalsins hafa andstæðingar aðildar  einnig bent á það að 

Ísland geti ómögulega gengið inn í fiskveiðistefnu ESB vegna sérstöðu sinnar og vegna þess 

hversu háð Ísland er fiskútflutningi (Baldur Þórhallsson, 2004). Vegna sögunnar er hins vegar 

erfitt fyrir ráðamenn á Íslandi að viðurkenna það að fullveldisframsal eigi sér stað og er það 



32 

greinilegt þegar EES-samningurinn var undirritaður og hafa ráðamenn heimild?, eins og Árni 

Páll Árnason, formaður Samfylkingar, jafnvel talað um að það myndi hins vegar styrkja 

fullveldið þar sem Ísland gæti haft áhrif á þau lög og þær reglugerðir sem Ísland er skyldugt 

til að taka upp heimild?.  Áætlað er, eftir rýnivinnu við aðildarumsókn Íslands, að Ísland taki 

um tvo þriðju af regluverki ESB og setji inní sína löggjöf. 

Algengasti skilningurinn sem fræðimenn leggja í hugtakið fullveldi er sá að  fullvalda 

þjóð hafi valdhafa sem hafi fullkomin yfirráð yfir innanríkismálum ríkisins án þess að 

utanaðkomandi öfl hafi áhrif á það (Nugent, 2010).  Hins vegar má segja að ef þetta er sá 

skilningur á hugtakinu sem er ríkjandi þá er nánast engin þjóð í heiminum fullvalda í dag því 

ríki gera samninga og sáttmála sín á milli á hverjum degi og skuldbinda sig gagnvart öðrum 

ríkjum (Guðmundur Hálfdánarson, 2007).  Guðmundur Hálfdánarson bendir á í grein sinni 

Glatast fullveldið við inngöngu í Evrópusambandið hvernig hugmyndir um fullveldi hafi verið 

skilgreindar fyrr á öldum og bendir á að fullveldi hafi verið skilgreint út frá þremur stoðum. 

Fyrsta stoð er að geta varið ríkið fyrir utanaðkomandi ógn, önnur stoð er efnahagslegt 

sjálfstæði og geta ríkisins til að sjá þegnum sínum farborða og þriðja stoðin snýr að 

menningarlegu fullveldi ríkisins (Guðmundur Hálfdánarson, 2007).  Ljóst er að Ísland hefur 

tæplega getað staðið undir fyrstu tveimur stoðunum og má nefna aðild Íslands að NATO, 

herstöðina, Marshall-aðstoðina og EFTA/EES-samninginn því til stuðnings.  Því má deila um 

hvort Ísland hafi í raun nokkurn tíma verið fullvalda. 

Fullveldið er lítils virði ef ekki er ríkisvald bakvið það og íslenska ríkið skrifaði undir 

samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (EES) árið 1994 og má ímynda sér að þeir 

stjórnmálamenn sem skrifuðu undir hafi vitað að fullveldisframsal hafi átt sér stað og má 

finna lögfræðiálit þess efnis sem lögð voru fyrir þingið árið 1992 þar sem fræðimenn 

„...staðfesta að um framsal valds er að ræða en telja stjórnarskrána ekki koma í veg fyrir 

það, enda sé umrætt vald vel afmarkað á takmörkuðu sviði og ekki verulega íþyngjandi fyrir 

íslenska aðila“ (Þór Vilhjálmsson, Gunnar G. Schram, Ólafur W. Stefánsson og Stefán Már 

Stefánsson, 1992). Ríkisstjórn Davíðs Oddssonar og Jón Baldvins Hannibalssonar sem skrifaði 

undir EES-samninginn taldi þó það vera einu leiðina til að tryggja fullveldi og um leið 

sjálfstæði þjóðarinnar, því með þeim hætti ætti Ísland beina leið að mörkuðum í Evrópu og 

gæti þar með vaxið og dafnað.  Sú ríkisstjórn neitaði því staðfastlega að nokkuð 

fullveldisframsal ætti sér stað og spurði þáverandi forsætisráðherra, Davíð Oddsson, hvort, 

með sömu rökum væri hægt að segja að þær þjóðir sem skrifuðu undir alþjóða 
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hafréttarsáttmálann væru að ganga á fullveldi sitt (Morgunblaðið, 1991).  Með aukinni 

hnattvæðingu og aukinni  samvinnu ríkja á milli, til dæmis á sviði alþjóðastofnanna, þá virðist 

vera sem svo að hugmyndin fullveldi verði meira og meira takmörkuð í framtíðinni.  

Umhverfismál, öryggismál og mannréttindamál eru til dæmis málaflokkar þar sem ríkin taka 

á sig fleiri og fleiri skyldur gagnvart öðrum ríkjum og er því fullveldi ríkjanna skert á einhvern 

hátt (Guðmundur Hálfdánarson, 2007).  Hugmyndin um fullveldi er því í stöðugri mótun og 

sú þróun sem á sér stað í heiminum í dag er væntanlega komin til að vera, samstarf þjóða 

mun eflaust aukast enn frekar á komandi árum í öllum málaflokkum, og þessi þróun mun 

eiga sér stað á Íslandi eins mikið og í öðrum ríkjum. 

En hvernig tengist þetta allt stefnu íslenskra stjórnvalda í Evrópumálum?  Þegar 

skoðað er nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar varðandi umsókn Íslands að ESB frá 

árinu 2009 stendur meðal annars: „Í vinnunni verði hugað sérstaklega að fullveldi 

þjóðarinnar, sjávarútvegshagsmunum, m.a. réttindum innan fiskveiðilögsögu Íslands og 

hlutdeild í flökkustofnum ásamt áhrifum á fiskveiðistjórn, auk þess sem hugað verði að 

fæðuöryggi þjóðarinnar og sérstöðu íslensks landbúnaðar, stöðu íslenskrar þjóðmenningar 

og þjóðtungu og einhliða úrsagnarrétti þjóðarinnar úr ESB“ (Utanríkismálanefnd, 2009c). 

Í þessum texta úr nefndaráliti meirihluta utanríkismálanefndar er ýmislegt sem vert 

er að staldra við, athuga og skoða betur.  Fullveldi er greinilega það sem er mönnum efst í 

huga við nefndarvinnuna og greinilegt að fullveldi þjóðarinnar, sérstaklega í sjávarútvegs- og 

landbúnaðarmálum var mönnum ofarlega í huga.  Skiljanlega, ef litið er til sögunnar.  Það 

hlýtur þó að teljast merkilegt að þessir tveir málaflokkar skuli vera sérstaklega teknir út þegar 

fullveldið er skilgreint af íslenskum stjórnvöldum.  Íslendingar hafa verið verið aðilar að EES-

samningnum síðan 1992 og þótt þar megi vissulega finna fullveldisframsal (Þór Vilhjálmsson 

o.fl., 1992) þá hefur það einhvern veginn látið liggja milli hluta og einblínt hefur verið á hinn 

lagalega formlega hluta fullveldis ríkisins.  Lagalegt formlegt fullveldi, sem margir 

stjórnmálamenn leggja áherslu á, felur í sér að það er í raun Alþingi Íslendinga sem setur þau 

lög og reglugerðir sem berast frá Brussel þótt Alþingi hafi ekki komið nálægt vinnunni við 

lagasetninguna í Brussel. Lagalega og formlega er það Alþingis sem á endanum setur lögin.  Á 

þann vilja stjórnmálamenn meina að komið sé í veg fyrir fullveldisframsal í EES-samningnum 

(Jóhanna Jónsdóttir, 2009). 

Það virðist vera sem svo að fullveldi Íslendinga skuli vera skilgreint út frá tveimur 

málaflokkum, sjávarútvegi og landbúnaði, meðan aðrir málaflokkar sem ekki eru eins 
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mikilvægir að mati ríkisins eru geymdir fyrir utan þá skilgreiningu.  Til dæmis stendur á 

öðrum stað í nefndarálitinu: „Ríki getur því talist fullvalda þótt það hafi ekki allar 

valdheimildir sínar“ (Utanríkismálanefnd, 2009c).  Utanríkismálanefnd virðist samt komast að 

þeirri niðurstöðu að þótt huga beri sérstaklega að fullveldi þjóðarinnar þá sé valdheimild til 

erlendra stofnanna samt möguleg.  Það virðist því vera eins konar „haltu mér, slepptu mér“ 

samband sem ríkið virðist hafa við hugmyndina um fullveldi og fullveldisframsal.  Það virðist 

vera sem svo að það sé engin sérstök hugsjón að baki skilgreiningunni um fullveldi og ef það 

hentar ríkinu að gefa frá sér valdheimildir, eins og gert er í EES-samningnum, þá sé það gert.  

Ef það þjónar ekki hugsunum ríkisins þá sé það ekki gert.  Fullveldishugtakinu er þess vegna 

fleygt fram án þess að bakvið liggi nokkur sérstök skilgreining, hugsjón óljóst.  Íslenskir 

ráðamenn virðast því skipta fullveldi upp í margar gráður eftir því hvaða málaflokkur á í hlut.  

Það er því ýmist hægt að vera mikið eða lítið fullvalda, eða ekki fullvalda yfirhöfuð. 

Í áliti 1. minnihluta utanríkismálanefndar, álit Sjálfstæðislflokksins, um sama mál má 

einnig sjá áherslu lagða á fullveldi ríkisins og hvernig skuli fara með fullveldisframsal, lögð 

áhersla á það að slíkt valdaframsal skuli vera afturkallanlegt: 

Hvað varðar þær breytingar sem gera þarf á stjórnarskrá telur 1. minni hluti mikilvægt að 

gætt sé að sérstöku ákvæði um framsal valdheimilda. Tekið er undir það sjónarmið sem 

fram kemur í áliti meiri hlutans að gætt verði að því að framsal sé ávallt afturkallanlegt, 

að það sé skýrt og afmarkað, eigi sér stoð með lögum, það leiði ekki til skerðingar 

stjórnarskrárbundinna réttinda, sé gagnkvæmt þannig að önnur ríki framselji vald sitt á 

sambærilegan hátt, að Ísland eigi alltaf aðild að stofnunum sem fá valdið framselt, þær 

séu lýðræðislegar og að þar séu settar sérstakar reglur um málsmeðferð 

(Utanríkismálanefnd, 2009b). 

Sérálit 2. minnihluta utanríkismálanefndar, áliti Framsóknarflokksins, er á sama veg 

og álit 1. minnihluta utanríkismálanefndar en með þeirri breytingu, að þar er dregið í efa 

geta ríkisstjórnarinnar til að semja um aðild að Evrópusambandinu (Utanríkismálanefnd, 

2009a). 

Þegar skoðaðar eru skýrslur utanríkisráðherra um alþjóðamál á árunum 2009-2013 þá 

er merkilegt að sjá að það er ekki fyrr en í síðustu skýrslunni, borin fram á Alþingi fyrir 

starfsárið 2012-2013, að orðið fullveldi kemur fyrir í skýrslunni, í kaflanum þar sem fjallað er 

um aðildarviðræður Íslendinga við ESB (Utanríkisráðuneytið, 2010, 2011, 2012) en oft er jafn 

mikilvægt að skoða það sem ekki er sagt eins og það sem sagt er. Í skýrslu utanríkisráðherra 

um alþjóðamál, þar sem fyrst er minnst á orðið fullveldi, frá 2013 segir meðal annars: „Aðild 

að ESB snýst líka öðrum þræði um fullveldi Íslands og öryggi – hvort Íslandi farnist betur eitt á 
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báti í ólgusjó þjóðanna eða vilji styrkja fullveldi sitt með því að deila því með öðrum þjóðum, 

einsog við höfum gert á öðrum sviðum“ (Utanríkisráðuneytið, 2013).  Utanríkisráðherra telur 

með þessum orðum að með því að ganga í ESB í stað þess að halda sig við EES-samninginn þá 

fái Ísland „sæti við borðið“ þar sem málefni Evrópu, og þar með talið Íslands, eru rædd og 

Íslandi taki þess vegna þátt í ákvörðunartöku ESB.  Þetta hlýtur, að mati ráðherra, því að 

styrkja fullveldi ríkisins þar sem Alþingi hættir þar með að vera stofnun þar sem regluverk 

ESB, gegnum EES-samninginn, flýtur í gegn án þess að menn geti nokkra rönd við reist. Það 

hlýtur þó að vera merkileg staðreynd miðað við þær áherslur sem koma frá 

utanríkismálanefnd þingsins, þar sem rík áhersla er lögð á að ríkið haldi í fullveldi sitt, að ekki 

sé minnst á fullveldi og mikilvægi þess í fyrri skýrslum. 

Þegar skoðuð er umræðan sem átti sér stað á Alþingi í kjölfar skýrslu 

utanríkisráðherra árið 2013 má sjá að hugmyndinni um fullveldi er haldið á lofti af 

stjórnarandstöðu.  Hér birtist hún þó í formi sérlausna og í sérílagi sérlausna í 

landbúnaðarmálum og sjávarútvegsmálum auk þess sem valdaframsali til ESB var mótmælt. 

Þingmennirnir Jón Bjarnason, sem áður var landbúnaðarráðherra í þeirri ríkisstjórn sem sóttu 

um aðild að ESB í upphafi, var til dæmis mjög tíðrætt um sérlausnir fyrir Ísland og hélt því 

fram að engar slíkar væru í boði.  Hann sagði meðal annars: 

Hefur hann fengið vilyrði fyrir því að veitt verði varanleg undanþága frá laga- og 

regluverki Evrópusambandsins? Ekki einhverjar tímabundnar sérlausnir sem eru síðan 

háðar í rauninni samþykki Evrópusambandsins á hverjum tíma þegar þær renna út eftir 

sín tímamörk. Þetta veit ráðherrann. Hann veit líka að engar lagalegar undanþágur eru í 

boði. Og þá á að tala hreint út. Sérlausnir um takmarkaðan tíma geta verið í boði en ekki 

varanlegar“ (Jón Bjarnason, 2013). 

Sérlausnir fyrir Ísland felur í sér í raun ekkert annað en að Ísland haldi fullveldi sínu í 

ákveðnum málaflokkum og geti beitt sér fyrir sér úrræðum vegna til dæmis landfræðilegrar 

legu landsins, fámennis og þeirrar staðreyndar að Ísland er eyja. Í umræðunni er til dæmis 

merkilegt að sjá formann Sjálfstæðisflokksins segja varðandi þær breytingar sem hafa átt sér 

stað í ESB á undanförnum árum: „... breytingum sem eru að verða innan Evrópusambandsins 

og krefjast mjög aukins framsals ríkisvalds í þágu hinna sameiginlegu markmiða 

Evrópusambandsins á fjölmörgum sviðum“ (Bjarni Benediktsson, 2013).  Með þessum orðum 

er Bjarni Benediktsson í raun að segja að fullveldisframsal eigi sér stað og hann vilji ekki að 

frekara fullveldisframsal. 
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Ljóst er að hugmyndir um fullveldi í formi sérlausna fyrir íslenskan landbúnað og 

sjávarútveg ráða miklu þegar stefna stjórnvalda og jafnvel stjórnarandstöðu í Evrópumálum 

er skoðuð.  Segja má í raun að fullveldi þjóðarinnar hafi verið rauði þráðurinn í allri 

stjórnmálaumræðu á Íslandi frá því að lýðveldið var stofnað þótt hugtakið sjálft hafi tekið 

breytingum á þeim árum.  Þessi grundvallar hugmynd um fullveldi sem íslensk þjóð hefur 

þróað með sér virðist ekki fara saman við fullveldisframsal til stofnanna ESB og það getur 

útskýrt hvers vegna Íslendingar hafa ekki verið viljugir til að ganga í sambandið (Eiríkur 

Bergmann, 2011). 

4.3 Finnland 

4.3.1 Inngangur 

Því hefur verið haldið fram að með því að ganga í ESB hafi Finnland loksins náð að sína rétta 

andlit sem þjóð sem horfir til vesturs (Raunio og Wiberg, 2001,61-86).  Segja má að 

landfræðileg lega landsins á milli austurs og vestur hafi gert þeim erfitt fyrir og hefur 

Finnland þurft að haga utanríkisstefnu sinni eftir því.  Finnland er til dæmis ekki meðlimur í 

NATO en það hefði verið erfitt fyrir Sovétríkin á sínum tíma að hafa 1340 km löng landamæri 

við land sem væri meðlimur í hernaðarsamtökum sem væru höfuð andstæðingur 

Sovétríkjanna.  Þessi umskipti frá austri til vesturs sem átti sér stað í Finnlandi og enduðu 

með aðild að ESB voru í raun ótrúlega hröð og tóku í raun ekki nema áratug að eiga sér stað 

og aðildarviðræður við ESB tóku ekki nema 13 mánuði (Raunio og Wiberg, 2001,61-86).  Það 

að Finnland hafi ákveðið að taka þátt í slíkri stofnun sem ESB er, er ekki eitthvað sem lá 

augljóslega fyrir Finnum því þeir höfðu ekki verið mjög virkir í alþjóðlegum stofnunum á 

tímum kalda stríðsins er það ekki? (Joenniemi, 2002). 

Atkvæðagreiðslan um aðild að ESB átti sér stað 16. október 1994 og kusu 56,9% 

kjósenda með aðild en 43,1% voru á móti.  Finnland varð því fullgilt aðildarríki ESB árið 1995.  

Margt getur útskýrt hvers vegna Finnar ákváðu að fara í þennan leiðangur og var til dæmis 

bent á að með fullri aðild getur Finnland haft áhrif á það regluverk sem þeir taka upp 

gegnum EES-samninginn og var stærsti hluti atvinnulífsins í Finnlandi einnig fylgjandi aðild að 

ESB.  Þeir sem voru fylgjandi aðild höfðu öfluga talsmenn þar sem bæði sitjandi forseti 

landsins Martti Ahtisaari og fyrrverandi forseti Mauno Koivisto voru báðir fylgjandi aðild en 

eitt af því sem útskýrir þessa útkomu kosninganna, og það sem er mikilvægast fyrir þessar 

ritgerð, er að með þessu móti voru Finnar að finna sér stað þar sem þeim fannst þeir eiga 
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heima, bæði sögulega og menningarlega, meðal þjóða Vestur-Evrópu (Raunio og Tiilikainen, 

2003).  

 Umræðan í Finnlandi kringum þjóðaratkvæðagreiðsluna um ESB aðild snérist um 

þrennt; efnahagsmál, sjálfsmyndir og öryggi og í kaflanum sem hér fylgir á eftir verður fjallað 

um hvernig orðræða og sjálfmynd Finna og Finnlands mótaði Evrópustefnu þeirra á árunum 

1990-1995 eða á þeim tíma er aðildarumræður við ESB áttu sér stað (Raunio og Tiilikainen, 

2003). 

4.3.2 Sjálfmynd og landfræðileg lega 

Til að skilja og fá betri yfirsýn yfir sjálfsmynd Finnlands verður að skoða sögu Finnlands. 

Finnska ríkið, sem stjórnmálalegt afl, á sínar rætur að rekja til þess tíma er Finnland var 

partur af Svíþjóð allt frá 13. öld fram til 1809.  Á þeim tíma var undirstaða lögð fyrir miðstýrt 

ríkisvald í Finnlandi.  Uppbygging ríkisins og stofnanir þess urðu mikilvægir hlekkir í 

stjórnmálalegu sjálfstæði Finna þegar þeir færðust frá sænska konungsríkinu yfir til 

rússneska keisaradæmisins árið 1809.  Þegar þjóðernishyggja og þjóðernisvitund Finna 

vaknaði um miðja 19. öld vildu Finnar annars vegar byggja land sitt á finnskum gildum og 

reglum, á kostnað sænskumælandi hluta landsins og hins vegar að frelsa Finnland frá 

yfirgangi Rússa í finnskum stjórnmálum (Raunio og Tiilikainen, 2003). 

Þessi barátta Finna fyrir sjálfstæði var að miklu leyti byggð á uppbyggingu ríkisins þar 

á meðal finnsku stjórnarskránni sem á rætur sínar að rekja til þess tíma er Finnland var hluti 

af sænska konungsveldinu.  Þessi stjórnarskrá var eins konar táknmynd þess sem er finnskt.  

Baráttan skilaði tilætluðum árangri þegar rússneska byltingin átti sér stað og náðu Finnar að 

nýta sér tækifærið, þar sem ólga var í rússneskum stjórnmálum, og lýstu yfir sjálfstæði 1917 

(Raunio og Tiilikainen, 2003).   

Þessi landfræðilega lega Finnlands milli Svíþjóðar og Rússlands getur því útskýrt 

ágætlega þá sjálfsmynd Finnlands sem smáþjóðar á jaðri Evrópu sem sækist eftir öryggi fyrir 

fólkið og lönd sín (Raunio og Tiilikainen, 2003). 

Talað hefur verið um að Finnar búi yfir tvöfaldri sjálfsmynd.  Annars vegar er það 

sjálfsmynd menningarþjóðarinnar (s.Kulturnationen) og hins vegar sjálfsmynd ríkisins  

(s.Statsnationen) (Joenniemi, 2002).  Af þessu má draga þá ályktun að venjulegir Finnar hafi 

samsvarað sig meira með Vestur-Evrópu og hinum norrænu ríkjunum á sama tíma og finnska 
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ríkið var nauðbeygt til að taka tillit til landfræðilegrar legu landsins og halda góðum 

samskiptum við Rússland og Sovétríkin áður en þau féllu (Joenniemi, 2002). 

Sami Moisio heldur því fram að sumir fræðimenn sem fjallað hafa um efnið gleymi 

algjörlega að líta til þess að akkúrat þessi landfræðilega lega Finnlands og því hvernig Finnar 

upplifa sjálfsmynd sína.  Hann heldur því fram að þetta hafi verið eitt af lykilatriðunum í 

umræðunum sem áttu sér stað í Finnlandi á árunum 1991-1994 þegar atkvæðagreiðslan um 

aðild fór fram jafnvel þótt Finnland hafi glímt við  mikla efnahagslega örðugleika á árunum 

1991-1994. Á þeim tíma fór mestur tími stjórnmálamanna að tala um félagsleg úrræði í 

innanríkismálum.  Jafnvel þegar umræðan um aðild að ESB var sem mest var umræðan um 

sjálfsmynd Finnland eitt af því sem var hvað mest rætt (Moisio, 2008).  Finnum tókst í þeim 

umræðum sem áttu sér stað um aðild að ESB að einbeita sér að því hvernig aðildin væri 

jákvæð fyrir finnsku sjálfmyndina og var aldrei litið svo á að finnsk sjálfsmynd væri í hættu 

(Joenniemi, 2002). 

Fyrir Finna var það ótrúlega mikilvægt að breyta ásýnd umheimsins á Finnlandi og 

þess vegna var aðild að ESB mikilvægari fyrir Finna á fleiri sviðum en fyrir flestar þjóðir.  Segja 

má að þeir hafi hreinlega skipt um sjálfsmynd í augum annarra ríkja og hvernig önnur ríki 

horfðu til Finnlands.  Þeir sem börðust fyrir aðild Finnland bentu á að með aðild væri 

Finnland að staðfesta sjálfsmynd sína meðal vestrænna ríkja en frá bæjardyrum annarra ríkja 

var þessi sjálfsmynd Finnlands ekki eins augljós því Finnland hafði löng landamæri við 

Rússland og á tímum kalda stríðsins var Finnland í miklum efnahagslegum og 

stjórnmálalegum samskiptum við Sovétríkin (Raunio og Tiilikainen, 2003).  Því var það 

mikilvægt frá sjónarhóli þeirra sem vildu aðild, að ef Finnar myndi ekki sækja um og ganga í 

ESB þá myndu þeir aldrei losna við þá ásýnd heimsins að Finnland væri leppríki Rússlands. Því 

var landfræðileg lega landsins notuð sem rök þegar umræður um aðild áttu sér stað; með því 

að ganga í ESB myndi Finnlandi takast að verja sjálfsmynd sína sem hluti af Vestur-Evrópu 

(Moisio, 2008,77-93).  ESB aðild var því spurning um stjórnmálalega viðurkenningu á 

Finnlandi þar sem vestræn sjálfsmynd réði ríkjum og Finnland gæti fjarlægst rússneskri 

menningu og áhrifum (Moisio, 2008,77-93).  Margir líta á þessi skjótu viðbrögð Finna, þar 

sem þeir sóttu um aðild að ESB og sömdu um aðildarsamning á frekar stuttum tíma, séu gott 

dæmi um það að Finnland hafi verið að reyna að segja skilið við ákveðna fortíð og þar sem 

Finnar hafi verið mjög svo ákveðnir í því að losa við undan þrýstingi frá Moskvu og 

Sovétríkjunum sálugu.  Því hafi þeir litið stórum augum til Vestur-Evrópu og sagt skilið við þá 
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utanríkismálastefnu að „bíða og sjá“ eins og hægt væri að orða það og ákveðið að gerast 

fullgildur meðlimur að ESB sem sennilega hefði ekki verið möguleiki meðan Sovétríkin voru 

og hétu.  Því hefur jafnvel verið haldið fram að Finnar hafi í raun ekkert vitað mikið um þetta 

ríkjabandalag sem þeir voru við það að ganga inní og voru samt sem áður mjög svo ákveðnir í 

því að slíta sig frá fortíðinni (Joenniemi, 2002). 

Í raun voru jákvæð áhrif þess að ganga í ESB og fá nánari samskipti við önnur ESB 

aðildarríki yfirleitt aldrei rætt í smáatriðum og það sama má segja um áhrif aðildar á hið 

svokallaða norræna velferðarkerfi.  Áhrif aðildarinnar á norræna velferðarkerfið sem Finnar 

höfðu komið sér upp var eitt af þeim atriðum er viðkemur sjálfsmynd Finna þar sem þeir sem 

voru á móti aðild notuðu það sem rök í baráttu sinni að aðild að ESB myndi hafa neikvæð 

áhrif á finnska velferðarkerfið (Raunio og Tiilikainen, 2003). Þeir sem börðust fyrir aðild 

Finnlands að ESB bentu á að sjálfmynd Finnlands í augum umheimsins myndi breytast að 

miklu leyti.  Í fyrsta lagi myndi ESB aðild Finnlands leiða til þess að ríkið gæti losað sig við þá 

ímynd sem Finnland hafði í augum Vestur-Evrópu að ríkið sé leppríki Rússlands og því væri 

aðild að ESB spurning um stjórnmálalega viðurkenningu Finnlands. 

Í öðru lagi héldu aðildarsinnar því fram að ef Finnland gengi ekki í ESB myndi það 

endanlega staðfesta fyrir öðrum ríkjum að Finnland væri ennþá rússneskt áhrifasvæði.  Því 

myndi Finnland ekki geta haft það samband við Vestur-Evrópu sem þeir sóttust eftir (Moisio, 

2008). 

Í þriðja lagi héldu aðildarsinnar því einnig fram að það væri mjög mikilvægt að 

Finnland myndi ganga í ESB á sama tíma og Austurríki og Svíþjóð því ef Finnland gengi í ESB á 

sama tíma og ríkin í Austur-Evrópu þá myndi það einnig staðfesta það að Finnland hefði verið 

hluti af rússnesku áhrifasvæði.  Því var tímasetningin mjög mikilvæg, Finnland hafði tækifæri 

til að sína fram á það að ímynd annarra ríkja á þeim væri röng og þeir hefðu alltaf verið 

hliðhollir Vestur-Evrópu.  Því var þetta spurning um stjórnmálalega sjálfsmynd Finnlands á 

sama tíma og þetta var spurning um landfræðilega legu (Moisio, 2008).  

Að lokum héldu aðildarsinnar því fram að annað hvort myndi Finnland taka þátt í 

Evrópusamrunanum eða missa tenginuna við Vestur-Evrópu.  Með aðild gæti Finnland varið 

stjórnmálalegu sjálfsmynd sína og gildi.  Þeir héldu því fram að aðild að ESB væri afgerandi til 

að sanna að vestræn gildi hefðu alltaf verið í hávegum höfð.  Þeir héldu því fram að aðild að 

ESB væri mikilvægur þáttur í því að fá þessa viðurkenningu annarra ríkja á vestrænum gildum 

og eyða þeirri ímynd sem önnur ríki höfðu haft af Finnlandi.  Því var spurningin um 
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sjálfsmynd Finnlands mjög svo tengd landfræðilegri legu ríkisins, einskonar landfræðileg 

sjálfsmynd.  Aðild Finnlands að ESB sýnir kannski einnig fram á hvað landfræðileg lega getur 

verið mikilvæg þegar kemur að Evrópusamrunanum (Moisio, 2008).  

Sjálfsmynd Finnlands má á margan hátt skýra sem sjálfsmynd smáríkis á jaðri Evrópu 

sem sækist eftir öryggi fyrir fólkið og lönd sín og það getur verið þrautinni þyngra ef 

landfræðileg lega ríksins er mitt á milli austurs og vesturs (Raunio og Tiilikainen, 2003, 

bls.144).  Þessi sjálfmynd Finnlands sem smáríki hefur gert það að verkum að Finnland hefur 

átt frekar auðvelt með að laga sig að breyttum aðstæðum eins og ESB er, þar sem þeir hafa 

alltaf þurft að samræma hagsmuni sína með öðrum ríkjum (Raunio og Tiilikainen, 2003).  

 Aðild Finnlands að ESB og umræður því tengdu má í raun setja í samhengi við það 

þegar ríkin í austur Evrópu hlutu sjálfstæði og vildu tengja sig sterkari böndum við Vestur-

Evrópu og losna undan yfirráðasvæði Rússlands í álfunni (Moisio, 2008). 

 Segja má að þessar fyrirætlanir um að tengja Finnland á ný við Vestur-Evrópu hafi 

gengið fullkomlega upp.  Finnland nýtur í dag mikillar virðingar innan ESB og sjálfmynd þess 

sem norrænt smáríki hefur gefið þeim vægi þar sem Finnland hefur reynt að leggja áherslu á 

breytta vinnuhætti í Brussel að hætti norrænu ríkjanna sem byggir á opinni stjórnsýslu og 

hafa þeir barist fyrir nauðsyn þess að auka hagkvæmni og samhæfingu ráðherraráðsins og 

framkvæmdarstjórnarinnar (Raunio og Tiilikainen, 2003). Finnlandi hefur einnig tekist að 

auka vídd sambandsins þar sem þeir vöktu áhuga ráðamanna í Brussel á landamærum 

sambandsins í norðri í gegnum hina svokölluðu Norrænu vídd (e.The Northern Dimension 

Initiative ).  Finnar vöktu athygli á Norrænu víddinni þegar þeir gegndu forsæti í 

ráðherraráðinu og tókst þeim að auka samstarf ESB-ríkjanna í norðri auk Rússlands, Noregs 

og Íslands (Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2012).  Samstarfið gengur í stuttu máli út á 

að auka sjálfbærni og bæta hag íbúa í nyrstu byggðum Evrópu þvert á landamæri (European 

Union External Action).  Við það að færa ESB til norðurs tókst Finnum að halda sjálfsmynd 

sinni sem snýr að norðrinu í stað þess að þurfa að velja á milli þess að hafa sjálfsmynd sem 

lítur til vesturs eða austurs. 

Vegna þess hve Finnum tókst vel upp í tíð sinni í forsæti ráðherraráðsins hefur eflaust 

hjálpað til við að breyta ímynd ríkisins (Raunio og Tiilikainen, 2003).  Finnland gat loksins 

losnað við gömlu sjálfsmynd sína sem ríki sem stóð ekki öðrum ríkjum jafnfætis og hélt sig út 

af fyrir sig.  ESB-ríkin urðu að viðurkenna Finnland sem jafningja með sínar eigin hugmyndir, 

gildi og markmið.  Finnland með nýja sjálfsmynd í breyttri heimsmynd. 



41 

 Ekki eru þó allir sammála um hvað finnska sjálfsmyndin hafi verið mikilvæg í 

kosningabaráttunni um ESB-aðild.  Pertti Joenniemi heldur því til dæmis fram að finnska 

sjálfsmyndin hafi aldrei verið mikilvægur þáttur þegar litið var til aðildar.  Hvorki fyrir né eftir.  

Hann bendir á að Finnland hafi ekki misst nein af sínum einkennum og ekki hafi miklar 

umræður átt sér stað hvort sjálfsmynd Finna myndi breytast við inngöngu eða hvort Finnland 

yrði að halda í einhverjar mikilvægar stofnanir til að viðhalda þessari finnsku sjálfsmynd 

(Joenniemi, 2002).  Finnar hafi í raun alltaf litið á sjálfa sig sem vestrænt ríki og alltaf 

viðhaldið sínum vestrænum gildum eins og lýðræði og opnu markaðskerfi og því var aðild að 

ESB rökrétt framhald á finnskum utanríkismálum (Joenniemi, 2002).  Ljóst er þó, miðað við 

þær heimildir sem stuðst hefur verið við í þessari ritgerð, að við fall Sovétríkjanna hafi 

Finnland loks haft möguleika á því að staðfesta sjálfsmynd sína sem vesturevrópskt ríki og 

Finnland valdi þá leið að ganga í ESB þar sem það taldi að innganga í ESB myndi hjálpa til við 

þá staðfestingu.  

4.4 Samantekt 

Greinilegt er að sjálfsmyndir Íslands og Finnlands höfðu og hafa mikil áhrif á Evrópustefnur 

landanna þótt með ólíkum hætti sé.  Íslenskt stjórnvöld virðast alltaf hafa lagt mestar 

áherslur á formlegt lagalegt fullveldi og íslenskir ráðamenn og stjórnmálamenn almennt 

virðast eiga erfitt með að viðurkenna fyrir sjálfum sér að fullveldisframsal eigi sér stað þegar 

það gerir það.  Þetta má sjá bæði í ESB-viðræðum og einnig í umræðum um EES-samninginn. 

Það virðist oft vera sem svo að fullveldið á Íslandi sé skilgreint aðallega út frá tveimur 

málaflokkum og þar sem íslenskt stjórnvöld hafa ekki verið tilbúin að deila fullveldi sínu með 

öðrum ríkjum þegar að þessum málaflokkum kemur þá hefur afstaða ríkisins verið sú að ekki 

skuli ganga inn í ESB.  Það sama hefur þó ekki verið upp á teningnum þegar kemur að 

mörgum öðrum málaflokkum en ljóst er að fullveldi Íslands myndi breytast töluvert við 

inngöngu í ESB (Jóhanna Jónsdóttir, 2009). 

Sjálfsmynd Finna var alltaf undirliggjandi þegar kom að því að ganga í ESB eða ekki.  Ef 

til vill var hún ekki það málefni sem var hvað mest í umræðunni en maður getur ekki betur 

séð en að Finnar hafi verið frekar uppteknir af sjálfsmynd sinni og ekki síður hvernig aðrar 

þjóðir litu á þá.  Með því að ganga í ESB hættu Finnar, sem og aðrir, að sjá Finnland sem 

einskonar leppríki Sovétríkjanna eða Rússa og viðurkenndu Finnland sem vestrænt ríki, 

tilbúið til samvinnu við hinn vestræna heim. 
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Það reyndist Finnum auðveldara að ganga inní ESB heldur en til dæmis Svíum vegna 

þess svo virðist sem finnska þjóðin samsvaraði sig meira með vestrinu heldur en með 

austrinu þótt ríkið sjálft væri að reyna að vera hlutlaus aðili í þeim efnum og lék á löngum 

tíma tveimur skjöldum.  Þegar ríkið var svo tilbúið til samstarfs við Vestur-Evrópu og taldi sér 

ekki standa ógn frá austri, þá var lítið mál að gera það því fólkið var tilbúið í þá vegferð og var 

í raun þegar lagt af stað. 

Sjálfsmyndir ríkjanna eru því hluti af hinni stóru mynd um Evrópustefnur ríkjanna.  En 

það eru vissulega aðrir þættir sem hafa einnig áhrif á stefnurnar, eins og til dæmis 

efnahagsmál og öryggismál sem hugað verður að í næstu köflum.  
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5 Efnahagshagsmunir Íslands og Finnlands og áhrif þeirra á Evrópustefnu 
ríkjanna 

5.1 Inngangur 

Ekki eru allir fræðimenn sem telja sem svo að sjálfsmyndir þjóða séu það sem ákvarði hvort 

ríki ákveði að ganga í ESB eða ekki.  Til eru þeir fræðimenn líkt og Christine Ingebritsen sem 

halda því fram að það séu helst viðskiptahagsmunir og þá viðskiptahagsmunir stærstu 

hagsmunahópa samfélagsins sem ráði för þegar ríkið ákveður hvort það gangi í ESB 

(Ingebritsen, 1998). 

Í þessum kafla verður fjallað um og gert grein fyrir hvernig efnahagshagsmunir Íslands 

og Finnlands hafa haft áhrif á stefnur ríkjanna gagnvart ESB á því tímabili sem til umfjöllunar 

er í þessari ritgerð.  Litið verður sérstaklega til þess hvernig hagsmunahópar hafa mótað 

Evrópustefnu ríkjanna og falla þannig vel að kenningum Ingebritsen um leiðandi atvinnuvegi.  

Þetta verður svo borið saman við mótunarhyggju og reynt að greina hvort önnur þessarra 

kenninga ráði meiru um utanríkisstefnuna heldur en hin.   

Það getur þó verið nauðsynlegt að fara aðeins út fyrir þau tímabil sem eru til 

umfjöllunar í ritgerðinni til að setja hlutina í betra samhengi og til að skilja söguna betur.  

Fyrst verður fjallað um stöðu mála á Íslandi þegar lögð var fram aðildarumsókn að ESB og 

þvínæst verður fjallað um hvernig málum var háttað í Finnlandi á því tímabili er þeir gengu í 

ESB.  Að lokum verða niðurstöðurnar dregnar saman í stutta samantekt.  

Rekja má sögu ESB sem miðstöð viðskipta allt aftur til loka síðari heimstyrjaldar.  Árið 

1951 skrifuðu sex ríki undir Parísar-samninginn sem setti á laggirnar Kola- og Stálbandalagið 

og árið 1957 var Rómar-sáttmálinn undirritaður af sömu ríkjum og var þar með 

Efnahagsbandalag Evrópu (EBE) stofnað.  Þessar stofnanir urðu að veruleika að undirlagi 

Frakka og Þjóðverja en þessi ríki eru einmitt megin gerendur í nútímasögu Evrópu og höfðu 

oftar en ekki barist á banaspjótum. Það var trú manna á þeim miklu umbrotatímum sem áttu 

sér stað í Evrópu að með því að bindast efnahagslegum böndum væri annars vegar hægt að 

hafa hemil á Þýskalandi og hins vegar hægt að tryggja efnahagslegan stöðugleika og hagvöxt 

í Evrópu (Nugent, 2010). 
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Árið 1973 átti fyrsta stækkun Evrópusambandsins sér stað en þá gengu þrjú ríki, 

Bretland, Danmörk og Írland, í sambandið og voru því aðildarríkin orðin níu talsins, árið 1981 

gekk Grikkland í sambandið og Spánn og Portúgal árið 1986.  Í dag eru ríkin 28 og sáttmálar 

eins og til dæmis Maastricht-sáttmálin frá 1993 (þar sem ESB er formlega stofnað) og 

Einingarlögin (e.Single European Act) frá 1986 hafa gert það að verkum að nánari samvinna 

ríkja á fleiri sviðum en viðskiptum hefur átt sér stað (Nugent, 2010). 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig efnahagshagsmunir hafa mótað 

Evrópustefnur Íslands og Finnland.  Fyrst verður fjallað um efnahag Íslands, litið yfir söguna 

og reynt að greina hvaða efnahagshagsmunir það séu sem eru ráðandi þegar Evrópustefna 

Íslands er ákveðin.  Í kjölfarið verður fjallað um hvernig þessir sömu hagsmunir hafa haft 

áhrif á Evrópustefnu Finnlands og hvernig Finnland hefur í raun þurft að leika, á stundum, 

tveim skjöldum í þeim efnum.  Að því loknu verður stutt samantekt um kaflann. 

5.2 Ísland 

5.2.1 Inngangur 

Þótt ekki hafi alltaf verið mikill pólitískur vilji til nánari samvinnu við ríki innan 

Evrópusambandsins þá er íslenskur útflutningur þó töluvert háður Evrópumarkaði og árið 

2010 fór til dæmis um 81,8% af heildar útflutningi Íslendinga inná EES-svæðið en árið 2009, 

árið sem umsóknin var lögð fram fóru rúm 83% inná EES-svæðið (Hagstofa Íslands, 2013). 

 Á árunum 1961-1963 fóru fyrirmenn í atvinnulífinu sem og stjórnmálum að huga að 

því hvort ætti að sækja um aðild að ESB þar sem Bretar, Norðmenn, Danir og Írar höfðu sótt 

um aðild.  Bretar voru á þeim tíma stærsti útflutningsmarkaður íslenskra sjávarafurða en 

Bretum var neitað um aðild svo ekkert varð af því að Ísland sóttist eftir aðild (Baldur 

Þórhallsson, 2004). 

Ísland  gekk í EFTA 1970, sem stofnað hafði verið af Bretum tíu árum áður.  Einn helsti 

hvatinn að inngöngu Íslands í EFTA var að samtökin voru í þann mun að gera 

fríverslunarsamning við ESB en sá samningur tók þó ekki gildi á Íslandi fyrr en 1976 sökum 

deilna við Breta um fiskimiðin umhverfis Ísland.  Samningurinn, sem þó upphaflega átti ekki 

að gilda um útflutning sjávarafurða, var mikilvægur fyrir Ísland þar sem hann í fyrsta lagi 

tryggði fríverslunarsamning við Bretlandsmarkað fyrir fisk og hins vegar þar sem hann gaf 

aðgang að innri markaði ESB (Baldur Þórhallsson, 2004). 
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Árið 1994 gekk í gildi samningurinn um EES, milli EFTA-ríkjanna og ESB sem hafði 

verið undirritaður í Portúgal tveimur árum áður.  EES-samningurinn sem var samþykktur á 

Alþingi 1993 fól í sér: „... gagnkvæman og óheftan aðgang einstaklinga og fyrirtækja að innri 

markaði ESB á þeim sviðum sem falla undir samninginn og er því afar mikilvægur í ljósi 

mikilla viðskipta Íslands við aðildarríki ESB“ (Forsætisráðuneytið, 2007).  Í samningnum fólust 

því miklir viðskiptahagsmunir fyrir íslenskar útflutningsvörur en á sama tíma tókst Íslandi að 

standa fyrir utan ESB með þeim kostum og göllum sem því fylgdi.  Þrátt fyrir að Ísland sé ekki 

aðili að ESB þarf ríkið að taka upp fjöldan allann af tilskipunum á ESB gegnum EES-

samninginn án þess að hafa eitthvað um þær að segja. Með aðild gerðist Ísland þó aðili að 

markaðssvæði sem var gríðarstórt og fjölbreytt. Saman mynda EES-ríkin og ESB eina heild 

með sameiginlegar leikreglur á markaði (Eiríkur Bergmann, 2009): 

...Auk þess felur samningurinn í sér í náið samstarf á sviði rannsókna og tækniþróunar, 

menntunar, upplýsinga- og samskiptatækni, félagsréttar, neytendaverndar, 

frumkvöðlalstarfs og almannavarna. Það samstarf fer fram í gegnum þátttöku EES/EFTA-

ríkjanna þriggja í fjölmörgum samstarfsáætlunum ESB (Sendinefnd ESB á Íslandi).   

Fram til 2009 var Ísland eina sjálfstæða norræna ríkið sem ekki hafði sótt um aðild að 

ESB. 

5.2.2 Hrunið, viðbrögðin og ESB 

Árið 2008 varð efnahagshrun á Íslandi sem enn þann dag í dag hefur mikil áhrif á íslenskt 

efnahagslíf.  Í byrjun árs 2008 byrjaði íslenska krónan að falla og íslenskir bankar áttu alltaf í 

meiri og meiri vandræðum að sækja sér fé erlendis.  Í október 2008 kom svo hrunið á fullum 

þunga sem leiddi til ríkisvæðingar á þremur stærstu bönkum landsins, krónan féll og 

stjórnvöld urðu að koma á fjármagnshöftum til að koma í veg fyrir frekara fall íslensku 

krónunnar.  Allt þetta varð til þess að skuldir heimila og fyrirtækja jukust stórkostlega, 

verðbólga varð mest 18,6% og atvinnuleysi varð meira en 9%.  Þjóðarframleiðslan dróst 

saman um 6,8% árið 2009 og viðlíka tölur höfðu ekki sést á Íslandi síðan á fyrri hluta síðustu 

aldar.  Efnahagshrunið og Búsáhaldabyltingin sem varð í kjölfarið þar sem almenningur stóð 

fyrir miklum mótmælum fyrir framan Alþingishúsið varð til þess, að þáverandi ríkisstjórn sá 

sig nauðbeygða að segja af sér og boðað var til nýrra kosninga (Baldur Þórhallsson og 

Rebhan, 2011). 

 16. júlí 2009 afhenti Össur Skarphéðinsson, þáverandi utanríkisráðherra, Carl Bildt 

sem var formaður ráðherraráðs ESB á þeim tíma, umsókn Íslands um aðild að sambandinu.  
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Össur gerði grein fyrir umsókn Íslands í blaðagrein og segir meðal annars að vegna þess 

hversu Ísland er tengt ESB gegnum EES-samninginn og Schengen samstarfið þá sé Ísland í 

raun þegar búið að loka 22 af 35 köflum í viðræðunum.  Hann hins vegar tekur fyrir að 

umsóknin komi á þessum tímapunkti vegna efnahagsþrenginga og leggur áherslu á að Ísland 

eigi nú þegar í miklu samstarfi við ESB og þess vegna sé það rökrétt skref að sækja um 

umsókn á þessum tímapunkti (Össur Skarphéðinsson, 2009a). 

 Í umræðunni á þinginu tók reyndar utanríkisráðherra fram í ræðu sinni þegar kosið 

var um hvort umsóknin yrði að veruleika, að efnahagslegu rökin fyrir umsókninni væru sterk 

og myndi gera það að verkum að Ísland gæti á endanum tekið upp Evru og tryggja þannig 

stöðugleika fyrir heimilin (Össur Skarphéðinsson, 2009b).  Landsfundur Samfylkingarinnar 

samþykkti ályktun um Evrópu á landsfundi fyrir kosningarnar 2009 þar sem áhersla var 

einmitt lögð á upptöku Evru í stað íslensku krónunnar og upptakan  myndi: „...styrkja 

efnahag heimilanna og fyrirtækja í landinu þar sem gengi krónunnar er líklegt til að styrkjast 

og vextir að lækka vegna bættra lánskjara landsins erlendis“ (Samfylkingin, 2009).  

Ennfremur segir í ályktuninni að: „...staða heimilanna mun batna verulega með 

Evrópusambandsaðild þar sem matvælaverð, vaxtagjöld og almennar neysluvörur munu 

lækka auk þess sem verðtrygging leggst af með upptöku nýs gjaldmiðils“ (Samfylkingin, 

2009).  

Íslenska krónan fór einmitt mjög illa út úr íslenska efnahagshruninu eins og kom fram 

hér að ofan og Ísland býr enn í dag, 6 árum eftir hrun, við gjaldeyrishöft.  Íslensk stjórnvöld 

litu svo á að upptaka Evru væri ein af þeim leiðum sem væri fær til að koma gjaldeyrismálum 

Íslendinga á réttan kjöl aftur, lækka vaxtakostnað ríkisins og heimila á sama tíma og hægt 

væri að byggja upp atvinnulífið og draga úr atvinnuleysi (Össur Skarphéðinsson, 2009b).  

Með því að gerast meðlimur að ESB gæti Ísland gerst aðili að ERM II sem felur í sér að 

Evrópski seðlabankinn ver gjaldmiðla aðildaríkjanna í samvinnu við seðlabanka viðkomandi 

ríkis.  ERM II er í raun fastgengisstefna gagnvart Evru og er oft undanfari þess að ríki taki upp 

Evru seinna.  En einnig er ERM II notað til að koma á stöðugleika í efnahagsmálum og til að 

vernda gjaldmiðla fyrir þrýstingi frá alþjóðlegum mörkuðum (Utanríkisráðuneytið, 2009). 

 Það voru fleiri sem voru uggandi vegna íslensku krónunnar á þessum tímapunkti.  

Viðskiptaráð Íslands benti á vandamál krónunnar og mikilvægi þess að taka upp aðra mynt til 

að tryggja stöðugleika í efnahagsmálum í umsögn sinni um aðildarumsókninni að ESB.  Vildi 

ráðið að möguleikar Íslands yrðu skoðaðir til hlítar með umsókninni en ráðið vildi þó ekki 
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taka afstöðu með eða á móti aðild fyrr en samningur lægi á borðinu (Viðskiptaráð Íslands, 

2009).  Viðskiptaráðið hafði áður fjallað um íslensku krónuna og komist að því að hún er of 

dýr og byrði á íslensku efnahagslífi.  Hefur ráðið bent á að aðild að Evrunni myndi meðal 

annars minnka vaxtakostnað, minnka hagsveiflur í hagkerfinu og minnka gengisáhættu 

fyrirtækja (Viðskiptaráð Íslands, 2008).  Í sama streng tóku Samtök iðnaðarins í sinni umsögn 

um umsóknina.  Þeir bentu einnig á að með aðild að ESB og aðild að Evrunni myndi 

vaxtakostnaður minnka, stöðugleiki aukast og framleiðslukostnaður þar af leiðandi minnka.  

Allt þetta væri til bóta bæði fyrir fyrirtæki og almenning í landinu.  Samtökin voru því mjög 

fylgjandi aðild að ESB (Samtök iðnaðarins, 2009).  Samtök verslunar og þjónustu tóku einnig í 

sama streng og lögðu til að stefnt yrði að aðild (Samtök verslunar og þjónustu, 2009).  Í 

könnun Viðskiptaráðs frá árinu 2008 taldi meirihluti af þeim sem spurðir voru að fyrirtæki 

þeirra hefði aukalegan kostnað vegna íslensku krónunnar og miklar gengissveiflur krónunnar 

gerðu rekstur erfiðan og erfitt að gera langtímaspár fyrir reksturinn.  85% aðspurðra taldi að 

upptaka Evru myndi hugnast þeim best þar sem 46% af útflutningi Íslands fer til ríkja innan 

Evrusvæðisins.  Með því að taka upp Evru töldu því fyrirtækin að minnka mætti kostnað 

vegna gengissveiflna og vegna kostnaðar við að skipta úr einum gjaldmiðli í annan 

(Viðskiptaráð Íslands, 2008). 

 Seðlabanki Íslands hefur einnig gefið það út að áætla megi að beinn kostnaður 

þjóðfélagsins sé 5-15 miljarða á ári við það að halda út eigin gjaldmiðli og að það geti 

hreinlega verið viðskiptahindrun þegar kemur að utanríkisviðskiptum.  Ofan á þetta bætist 

svo óbeinn kostnaður sem felst í gengissveiflum krónunnar.  Hefur bankinn bent á að 

rannsóknir hafi sýnt að aðild að stærra myntsvæði væri til þess fallin að auka viðskipti milli 

landa og ekki einvörðungu milli landa myntsvæðisins, heldur utan þess einnig (Seðlabanki 

Íslands, 2012). 

Þegar skoðað er álit meirihluta utanríkismálanefndar Alþingis má sjá að nefndin teldi 

að stærstu málin í viðræðunum yrðu sjávarútvegs- og landbúnaðarmál.  Álit nefndarinnar er 

eins konar vegvísir fyrir samninganefndina og gefur til kynna hvernig helst skuli tryggja 

íslenska hagsmuni og íslenskt efnahagslíf í samningaviðræðunum. 

Eins og kom fram hér að ofan var ljóst frá byrjun að sjávarútvegsmál og 

landbúnaðarmál yrðu það sem Ísland þyrfti helst að semja um.  Sem aðildar að EES-

samningnum er Ísland nú þegar aðili að miklum hluta regluverks ESB. 
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Utanríkismálanefnd þingsins lagði áherslu á að í samningagerðinni væri tryggt að 

Ísland héldi forræði yfir sjávarauðlindinni með sjálfbæra nýtingu í huga.  Nefndi lagði áherslu 

á að það fæli í sér forræði á stjórn og skiptingu aflaheimilda í efnahagslögsögu Íslands og að 

sú skipting væri byggð á ráðgjöf íslenskra vísindamanna.  Auk þess vildi nefndin að leitast yrði 

eftir eins víðtækri hagsmunagæslu varðandi sjávarútveginn á alþjóðavettvangi og hægt væri 

og að jafnframt yrði haldið í þann möguleika að hægt væri að takmarka erlenda fjárfestingu í 

íslenskum sjávarútvegi.  Nefndin lagði einnig áherslu á að aðkoma íslenskra stjórnvalda við 

mótun sjávarútvegsstefnu sambandsins í framtíðinni væri skýr.  Með þessu vildi meirihluti 

utanríkismálanefndar undirstrika hversu mikilvægur sjávarútvegurinn væri fyrir íslenska 

þjóðarbúið og vildi því með tryggja að allar breytingar sem yrðu á fiskveiðistjórn Íslands yrðu 

að undirlagi íslenskra stjórnvalda jafnframt því að áhrif Íslands á sviði fiskveiðistjórnunnar 

innan ESB myndi aukast.  Nefndin lagði áherslu á að forræði yfir auðlindum sjávar innan 

íslensku efnahagslögsögunnar yrði áfram í höndum íslenskra ráðamanna og séð til þess að 

framlag sjávarútvegsins til þjóðarbúsins héldist óbreytt (Utanríkismálanefnd, 2009). 

 Þetta taldi utanríkismálanefnd vera mögulegt með því að fá ESB til að samþykkja það 

að íslensk efnahagslögsaga yrði skilgreind á þann hátt að hún væri íslenskt 

fiskveiðistjórnarsvæði og þar með gætu erlend fiskiskip ekki veitt af staðbundnum 

fiskistofnum í sjónum kringum Ísland (Utanríkismálanefnd, 2009).  Á þetta hefur reyndar ekki 

reynt þar sem aðildarviðræðurnar  voru settar á bið áður en kaflinn um sjávarútvegsmál var 

opnaður. 

 Ekki voru öll þau hagsmunasamtök sem hafa hag af fiskveiðum á sama máli og 

utanríkismálanefnd og öll hagsmunasamtök sjávarútvegsins lögðust gegn aðild að ESB.  LÍÚ 

og Samtök fiskvinnslustöðva (SF) lögðust gegn aðild og bentu á að aðrar þjóðir hefðu ekki 

fengið neinar undanþágur í sínum samningum við ESB og því væri þess ekki að vænta í 

aðildarviðræðum að Ísland myndi fá slíkar undanþágur.  Afstaða samtaka var sú að mikilvægt 

væri að Íslendingar myndu sjálfir fara með fullt forræði yfir fiskimiðunum og hafi 

samningsforræði við stjórn veiða og skiptingu afla.  Bentu þá á að hér væri verið að tala um 

eina mikilvægustu atvinnugrein þjóðarinnar, hornstein efnahagslífsins, og því væri mikilvægt 

að þjóðin myndi tala eigin máli á vettvangi alþjóðastofnanna hvað varðar sjávarútvegsmál.  

Hins vegar bentu samtökin á að ef að aðildarumsóknin gengi eftir að þá væri mikilvægt að 

standa vörð um sjávarauðlind þjóðarinnar.   Vildu samtökin því setja fram þau skilyrði að 

forræðið og lagasetningarvaldið yrði tryggt, samningsforræðið við stjórn og skiptingu afla 
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yrði tryggt ásamt samningsforræðinu á alþjóðavettvangi.  Einnig vildu samtökin að 

fjárfestingar erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum yrði áfram takmarkað.  Þessi 

samningsskilyrði töldu LÍÚ og SF ófrávíkjanleg (Landssambands íslenskra útvegsmanna og 

Samtök fiskvinnslustöðva, 2009). 

 Hvað varðar landbúnað, þá var það vilji meirihluta utanríkismálanefndar að sækjast 

eftir sérlausnum fyrir Ísland á sviði landbúnaðarmála: 

Meiri hlutinn leggur áherslu á að skýr stuðningur við mjólkurframleiðslu og annan 

hefðbundinn búskap verði eitt af samningsmarkmiðum Íslands. Það á t.d. við um afnám 

tolla þar sem tollverndin hefur verið ein af stoðum íslensks landbúnaðar, ekki síst 

hefðbundins landbúnaðar. Er því mikilvægt að leita allra leiða til að búa svo um hnúta að 

stuðningi við landbúnað verði sem minnst raskað þótt ljóst sé að ákveðin breyting í 

uppbyggingu styrkjakerfisins muni eiga sér stað með aðild að sambandinu  

(Utanríkismálanefnd, 2009). 

 Bent var til dæmis á í ályktun meirihluta utanríkismálanefndar að Íslendingar ættu að 

líta til fordæmis Finna varðandi sérlausnir fyrir allan landbúnað fyrir norðan 62. 

breiddargráðu og þar sem allt Ísland liggur fyrir norðan þá breiddargráðu þá ætti það að eiga 

við allan landbúnað (Utanríkismálanefnd, 2009).  En rétt eins og með kaflann um sjávarútveg 

náði samninganefnd Íslands aldrei að opna kaflann um landbúnaðarmál áður en viðræðunar 

voru frystar og hefur því aldrei reynt á þessa samþykkt meirihluta utanríkismálanefndar í 

þessum efnum. 

 Í umsögn sinni um aðildarumsóknina voru Bændasamtökin afdráttarlaus.  Þau lögðust 

gegn aðild eins og þau höfðu í raun gert um árabil.  Þeirra rök gegn aðild voru meðal annars 

þau að óheftur innflutningur matvara myndi veikja íslenskan landbúnað og fækka 

framleiðendum sem svo myndi hafa slæm áhrif á byggðir landsins sem eiga lífsviðurværi sitt 

undir landbúnaði. Einnig bentu samtökin á neikvæða reynslu Svía og Finna á sameiginlegri 

landbúnaðarstefnu sambandsins og að standa bæri vörð um gæði þeirra búvara sem 

framleiddar eru á Íslandi (Bændasamtök Íslands, 2009).  Í sama streng tóku önnur 

hagsmunafélög í landbúnaði eins og Landssamtök sauðfjárbænda (Landssamtök 

sauðfjárbænda, 2009) og Landssamtök kúabænda og Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði 

sem skiluðu sameiginlegri umsögn (Landssamband kúabænda og Samtök afurðastöðva í 

mjólkuriðnaði, 2009).  Öll þessi samtök lýstu yfir stuðningi við umsögn Bændasamtaka 

Íslands. 
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 Það þarf ekkert að koma á óvart að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins og 

Framsóknarflokksins hafi stöðvað aðildarumsóknina þegar þessir flokkar komust í ríkisstjórn.  

Sjálfstæðisflokkurinn hefur ætíð barist fyrir hagsmunum sjávarútvegsins sem sjá má til 

dæmis í landsfundarályktun flokksins fyrir kosningar 2013 þar sem allar breytingar á 

fiskveiðilöggjöfinni sem fyrri ríkisstjórn gerði voru mjög svo gagnrýndar sem og álagning 

veiðigjalda á útgerðir landsins.  Taldi flokkurinn þessar breytingar slæmar fyrir útgerðina.  

Var það stefna flokksins að breyta þeim aftur til fyrra forms og þar fyrir utan taldi flokkurinn 

íslenskan sjávarútveg vera í hættu ef að ESB-aðild yrði (Sjálfstæðisflokkurinn, 2013a).  Nefna 

má sem dæmi hversu sterk tök sjávarútvegurinn hefur á Sjálfstæðisflokknum að 

frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins voru einu frambjóðendurnir í prófkjörum fyrir síðustu 

Alþingiskosningar sem fengu styrk frá sjávarútvegsfyrirtækjum (RÚV, 2015). 

Hinn stjórnarflokkurinn, Framsóknarflokkurinn má segja að sé flokkur 

landsbyggðarinnar og þangað sækir hann verulegan hluta af fylgi sínu.  Af þeim 19 

þingmönnum sem sátu á þingi fyrir Framsóknarflokkinn þegar ákvörðunin um stöðvun 

aðildarumsóknarinnar var tekin voru aðeins 4 þingmenn Reykjavíkur (Framsóknarflokkurinn, 

2014).  Báðir stjórnarflokkarnir samþykktu einnig á landsþingum sínum fyrir kosningarnar 

2013 að viðræðum við ESB yrði hætt og ekki teknar upp að nýju nema að undangenginni 

þjóðaratkvæðagreiðslu.  Framsóknarflokkurinn ályktar á sínum landsfundi að: „...ekki verði 

haldið lengra í aðildarviðræðum við Evrópusambandið nema að undangenginni 

þjóðaratkvæðagreiðslu…” og Sjálfstæðisflokkurinn ályktar að: „…áréttað er að 

aðildarviðræðum við ESB verði hætt og þær ekki teknar upp aftur nema að undangenginni 

þjóðaratkvæðagreiðslu“ (Framsóknarflokkurinn, 2013; Sjálfstæðisflokkurinn, 2013b).  Svo sjá 

má að lítill munur er á samþykktum flokksþinga þessara flokka sem seinna komust í 

ríkisstjórn. 

 Þegar tenging Íslands við Evrópu er skoðuð má sjá að Ísland hefur ekki tekið stökk í 

átt til samruna við Evrópu nema það sé í sátt við sjávarútveginn á Íslandi.  Þetta var raunin 

þegar Ísland gekk í EFTA og þetta var raunin þegar Ísland skrifaði undir EES-samninginn 

(Baldur Þórhallsson, 2004).  Báðir þessir samningar eru fríverslunarsamningar og gerðu það 

að verkum að íslenskur sjávarútvegur gat flutt út vörur sínar tollfrjálst til stórra 

markaðssvæða og varð þannig betur í stakk búinn að takast á við samkeppni frá öðrum 

ríkjum. 
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Í því samhengi má segja að kenning Christine Ingebritsen um hagsmuni leiðandi 

atvinnuvega eigi rétt á sér.  Ætíð hefur verið stofnað til fríverslunarsamninga og aðilda að 

viðskiptabandalögum með hagsmuni sjávarútvegsins að leiðarljósi.  Hins vegar þegar litið er 

til umsóknarinnar sjálfrar árið 2009 þá skilaði leiðandi atvinnuvegur Íslendinga, 

sjávarútvegur, neikvæðri umsögn um umsóknina og lagði til að ekki yrði sótt um aðild að 

ESB.  Hins vegar er annar atvinnuvegur sem ekki er síður pólitískt mikilvægur á Íslandi og 

fellur ekki beint undir kenningar Ingebritsen, en það er landbúnaður.  Landbúnaður, líkt og 

sjávarútvegur, skilaði inn neikvæðri umsögn um umsóknina um aðild að ESB og líkt og 

sjávarútvegur lagði til að það yrði ekki gert.  Mikilvægt er að gera grein fyrir afstöðu 

landbúnaðar hér því hann er gríðarlega mikilvægur pólitískt þótt hann sé ef til vill ekki 

leiðandi í þeim skilningi líkt og sjávarútvegurinn er. 

Ástæðuna fyrir pólítísku mikilvægi landbúnaðar er einna helst að finna í 

kjördæmakerfi Íslendinga.  Norðvestur-, Norðaustur- og Suðurkjördæmi hafa að baki sér 46% 

fleiri kjósendur á kjörskrá að baki sér heldur en Reykjavíkurkjördæmin tvö og 

Suðvesturkjördæmi.  Þetta gefur landsbyggðinni forskot á höfuðborgarsvæðið varðandi 

fjölda kosinna fulltrúa á Alþingi og þar af leiðandi hefur landbúnaðurinn sterka stöðu á 

Alþingi.  Til dæmis er bara einum þingmanni færra í Norðausturkjördæmi heldur en er í 

Reykjavíkurkjördæmunum hvoru fyrir sig.  Samt eru Reykjavíkurkjördæmin töluvert 

fjölmennari og voru um 4100 kjósendur að baki hverjum af 11 þingmönnum 

Reykjavíkurkjördæmanna.  Í Norðausturkjördæmi, sem er með 10  þingmenn, voru hins 

vegar einungis um 2900 kjósendur að baki hverjum þingmanni kjördæmisins.  Svo 

kosningakerfið, eins og það er uppbyggt í dag, hyglar klárlega kjördæmunum út á landi á 

kostnað hinna stóru kjördæma á stór-Reykjavíkursvæðinu (Morgunblaðið, 2013). 

Þetta kerfi hefur til dæmis verið gagnrýnt af Öryggis- og Samvinnustofnun Evrópu 

(ÖSE) en Alþingi hefur verið tregt til breytinga á kosningakerfinu (Lýðræðis- og 

mannréttindaskrifstofa ÖSE, 2013). 

Ríkisstjórnin á þeim tíma er umsóknin var samþykkt fór því gegn hagsmunum leiðandi 

atvinnuvegarins og einnig hins pólítiskt mikilvæga landbúnaði þegar samþykkt var að leggja 

hana fyrir þingið og senda umsókn til Brussel.  Í því samhengi eiga aðrar kenningar við, 

hugsanlega nýfrjálslynd stofnanahyggja, og hugsanlega kenning eins og mótunarhyggjan sem 

gefur einmitt ráðrúm til breytinga í þjóðfélaginu en þessum kenningum eru gerð skil í öðrum 

köflum ritgerðarinnar.  
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5.3 Finnland 

5.3.1 Inngangur 

Áður en Finnar gerðust fullgildir aðilar að ESB höfðu þeir haft aðild að EFTA-samningnum frá 

árinu 1986.  Finnland hafði þó haft svokallaða aukaaðild að EFTA-samningnum síðan 1961.  Á 

þessum tíma þótti það ómögulegt að gerast aðili að EFTA-samningnum að fullu sökum 

andstöðu Sovétríkjanna.  Hins vegar var á sama tíma ómögulegt fyrir Finna að standa 

algjörlega fyrir utan EFTA-samninginn þar sem Bretar voru aðilar að honum og þeir voru eitt 

helsta viðskiptaríki Finnlands.  Þótt 16,8% af heildarútflutningi Finna hafi farið til Sovétríkjana 

á þessum tíma fór þó 60% af útflutningi Finnlands annað hvort til ríkja sem áttu aðild að 

EFTA eða ESB (Törngren, 1961).  Þess vegna var sótt hart að því af hagsmunaöflum í 

Finnlandi að fá einhvers konar aðild að samningnum.  Það tókst eftir að forseti Finnlands 

gerði samning við Sovétríkin um að þeir fengju samskonar viðskiptaívilnanir gagnvart Finnum 

og voru í EFTA-samningnum. 

Í raun voru Finnar ekki aðilar að EFTA heldur var í raun stofnuð hliðstæð stofnun sem 

veitti Finnum aðgang að EFTA-samningnum (Jakobson, 1998).  Aukaaðild fólst í því að Finnar 

höfðu aðgang að mörkuðum EFTA án þess að taka þátt í hinum pólitíska samruna og 

samvinnu sem fólst í samningnum (Raunio og Tiilikainen, 2003).  Finnland hafði slíkan aðgang 

að EFTA samningnum fram til 1986 þegar þeir gerðust meðlimir að fullu. 

Uppúr 1990, við fall Sovétríkjanna, má segja að Finnland hafi fengið tækifæri til að 

samsvara sig meira með vestrænum ríkjum og var sótt  um aðild að ESB árið 1992.  Finnland 

var í áratugi töluvert einangraðri í afstöðu sinni til ESB og samvinnu ríkja í Evrópu heldur en 

önnur norræn ríki, eins og til dæmis Svíþjóð, og ein megin ástæða fyrir því að Finnland tók 

ekki meiri þátt í samvinnu Evrópuríkja á fyrri stigum er fyrst og fremst samband Finnlands við 

Sovétríkin sem voru öflugur viðskiptaaðili og gátu þar með haft áhrif á utanríkisstefnu 

Finnlands. 

Jafnframt því að vera í ESB er Finnland eina norræna ríkið sem er einnig hluti af Evru-

svæðinu og hafa þeir verið aðilar að því frá stofnun þess árið 1999.  Því má segja að Finnland 

sé eina norræna ríkið sem hefur tekið þátt í Evrópusamrunanum að fullu. Í upphafi 10. 

áratugar síðustu aldar upplifðu Finnar einhverjar mestu efnahagslegu þrengingar sem ríkið 

hefur gengið í gegnum og dróst þjóðarframleiðsla saman um heil 13%.  Það var margt sem 
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olli þessu. Annars vegar er hægt að rekja þennan samdrátt til illa rekins ríkisrekstrar og hins 

vegar vegna fall Sovétríkjanna (Lahtinen, 2007). 

 Þegar Finnar voru spurðir, eftir kosningarnar um ESB-aðild, hvað hefði verið 

aðalástæðan fyrir því að þeir vildu ganga í ESB var efnahagur efst á blaði en í kjölfarið voru 

áhrif, menning og varnarmál.  Umræðan í kosningarbaráttunni snérist einmitt einnig mest 

um efnahagsmál (Raunio og Tiilikainen, 2003). 

5.3.2 Umbrot í Evrópu 

Fyrir utan að stærsta markaðssvæðið fyrir finnskan útflutning hafi hrunið við fall 

Sovétríkjanna þá voru atburðir annars staðar í Evrópu sem höfðu einnig slæm áhrif á finnskt 

efnahagslíf. Sameining Þýskaland gerði það einnig að verkum að vextir hækkuðu í Evrópu og 

á sama tíma féll heimsmarkaðsverð á pappír, sem var á þeim tíma helsta útflutningsvara 

Finna.  Í ofanálag þurfti bankageirinn í Finnlandi að greiða til baka stór lán sem höfðu verið 

tekin áratuginn á undan.  Allir þessir þættir, bæði innanlands og erlendis, gerðu það að 

verkum að finnska markið féll um 40% á fáum árum. Þjóðarframleiðsla dróst saman um 10% 

og atvinnuleysi fór úr 3,5% í um 18% (Kirby, 2006).  Vegna þess hversu illa finnskur efnahagur 

stóð eftir fall Sovétríkjanna var meiri hvati meðal Finna heldur en annarra norrænu ríkjanna 

að sækja um aðild að ESB (Ingebritsen, 1998). 

 Finnland var þó fljótt að taka við sér og frá árinu 1993 var 4-6% hagvöxtur og 

verðbólga fór úr 7% niður í 2%.  Ein helsta ástæðan fyrir þessum skjóta árangri Finna í að 

koma efnahag sínum í fyrra horf var umsókn og aðild Finnlands að EES en landið var aðili að 

EFTA á þeim tíma. Finnland var aðili að EES-samningnum út árið 1994 þar til  þeirri aðild skipt 

út með fullri aðild að ESB (Kirby, 2006).  Það að Finnland var í raun í aðildarviðræðum að EES 

þegar ákvörðun var tekin að sækjast eftir ESB aðild setti ríkisstjórnina í vanda í smá tíma en 

gerði aðildarviðræðurnar um fulla aðild að ESB auðveldari á endanum (Raunio og Tiilikainen, 

2003). Aðild Finnlands að EES virtist vera auðvelt skref fyrir finnsk stjórnvöld að taka.  Finnar 

studdu EES-samninginn strax frá byrjun og samningurinn varð aldrei að neinu pólitísku 

hitamáli í Finnlandi.  Efnahagslegur ávinningur samningsins var almennt viðurkenndur af 

öllum stjórnmálaflokkum og samningurinn sem slíkur hafði engin áhrif á hlutleysisstefnu 

finnskra stjórnvalda í öryggismálum.  Í raun var ekkert endilega mikill þrýstingur á stjórnvöld 

að ganga inní ESB þar sem litið var á EES samninginn sem fullnægjandi fyrir Finnland því, eins 

og áður sagði, gat Finnland annars haldið fram hlutleysi sínu og hins vegar haft fullan aðgang 
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að innri markaði ESB án þess að fullt fullveldisframsal ætti sér stað.  Þegar hins vegar Svíþjóð 

ákvað að sækja um fulla aðild að ESB í október 1990 kom nýr tónn í finnsk stjórnmál og 

ákveðið var að sækja um aðild að ESB. (Raunio og Tiilikainen, 2003)  Finnar sóttu formlega 

um aðild í október 1992, nokkrum mánuðum á undan Svíum og lögðu mikla áherslu á það að 

fylgja Svíum að málum í þessum efnum því að finnskur efnahagur var mjög svo háður 

viðskiptum við sænska markaðinn og hafði finnskt efnahagslíf miklar áhyggjur af því að 

standa fyrir utan ESB ef Svíþjóð færi þangað inn.  Finnskur iðnaður var einn stærsti 

þrýstihópurinn fyrir ESB-aðild Finnlands og hafði mikinn stuðning fyrir þeim málstað innan 

sinna vébanda (Ingebritsen, 1998). 

Með aðild að ESB urðu viðskipti í Finnlandi miklu frjálsari og finnskur útflutningur 

fann nýja markaði, sérstaklega í Svíþjóð, Þýskalandi og í Bandaríkjunum (Kirby, 2006).  

Finnska ríkisstjórnin og helstu hagsmunaaðilar litu einmitt til ESB-aðildar sem mikilvægan 

hlekk í því að laða að erlenda fjárfestingu í landinu og gera jafnvel erlendum fyrirtækjum 

auðveldara fyrir að leita inná markaði í Rússlandi sem og í Eystrasaltsríkjunum þar sem 

Finnar höfðu gott tengslanet (Ingebritsen, 1998). Erlend fjárfesting jókst einmitt gífurlega og 

stór finnsk fyrirtæki tóku að sameinast öðrum stórum fyrirtækjum, og þá fyrst og fremst 

sænskum stórfyrirtækjum.  Á þessum tíma jókst peningamagn í umferð tuttugufalt og finnsk 

fyrirtæki fjárfestu þrjátíu sinnum meira í erlendum fyrirtækjum en þau höfðu gert áður en 

Finnland gerðist aðili að ESB.  Árið 1999 tók Finnland upp Evru og var það einnig stórt skref í 

að koma á stöðugleika og tryggja áframhaldandi vöxt þar sem finnska markið var of 

veikburða til að þjóna finnskum iðnaði og öðrum fyrirtækjum til frambúðar (Kirby, 2006). 

Hægt er að finna bæði rök með og á móti því að aðild að ESB hafi haft meiri og betri 

áhrif á finnskt efnahagslíf, heldur en ef Finnland hefði bara gerst aðili að EES.  Með aðild að 

ESB og Evru breyttist vissulega umhverfi finnskra fyrirtækja og voru þau þvinguð til að verða 

skilvirkari til að mæta samkeppninni erlendis frá og hefur það haft jákvæð áhrif á 

samkeppnismarkaði innanlands.  Hins vegar má alveg finna rök fyrir því að aðild að Evrunni 

hafi ekki haft afgerandi áhrif á finnskt efnahagslíf þar sem stærstu útflutningsmarkaðir 

Finnlands eru allir fyrir utan Evrusvæðið, Bretland, Danmörk og Svíþjóð (Lahtinen, 2007).  

Lahtinen heldur því fram að Finnland hafi í heildina litið grætt á ESB-aðild umfram EES-aðild 

og það hafi verið mikill efnahagslegur vöxtur eftir inngöngu í ESB og upptöku Evru.  Hins 

vegar sé ekki hægt að segja að Evru-aðild hafi gefið Finnlandi eitthvað umfram, til dæmis 

Svíþjóð, sem hefur staðið fyrir utan Evruna.   (Lahtinen, 2007).  Einnig hefur verið bent á að 
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það sé ekki hægt að útskýra batnandi efnahag eingöngu með ESB-aðild.  Í fyrsta lagi, með 

vaxandi Asíumarkaði og vaxandi hagvexti í heiminum öllum af þeim sökum, hafi finnskur 

útflutningur, og þá sérstaklega tækni- og pappírsiðnaðurinn, fundið nýja markaði. Í öðru lagi 

hafi efnahagur Rússlands stórbatnað eftir fall Sovétríkjanna og þar með hafi útflutningur til 

Rússland aukist á nýjan leik (Lee, 2007). 

Þeir atvinnuvegir sem kalla má leiðandi í Finnlandi eru hrávöruframleiðendur, eins og 

tréiðnaður, málmframleiðsla, og hátækniiðnaður.  Gegnum tíðina hafi tréiðnaðurinn, 

skógrækt og pappírsútflutningur, alltaf verið talinn sá mikilvægasti og árið 1993 stóð 

pappírsútflutningur og skógrækt fyrir helmingi af öllum útflutningi Finnlands.  Mikilvægasti 

markaður iðnaðarins er einmitt vestur-Evrópa og fer um 80% af útflutningnum á þann 

markað og þess vegna ætti það ekki að koma á óvart að tréiðnaðurinn, líkt og aðrar greinar 

iðnaðarins, styddi umsókn Finnlands að ESB (Ingebritsen, 1998). 

Eitt af megináhyggjum Finna við inngöngu í ESB var hvaða áhrif aðild að sameiginlegri 

landbúnaðarstefnu ESB (CAP) hefði á landbúnað Finnlands og voru bændur í Finnlandi einn 

megin þjóðfélagshópurinn sem var andsnúinn aðild að ESB.  Í samningaviðræðunum reyndu 

Finnar að fá það samþykkt að allt Finnland yrði skilgreint sem svæði þar sem 

norðurslóðalandbúnaður, eða heimskautalandbúnaður, væri stundaður.  ESB var hins vegar 

hrætt við það fordæmi sem það myndi gefa ef heilt ríki yrði skilgreint á þennan hátt en féllst 

á að lokum að miðað yrði við 62. breiddargráðu.  Þetta gerði það að verkum að 85% af 

finnsku landsvæði féll innan þess svæði sem stundaður væri norðurslóðalandbúnaður og 

hlyti því sérstakrar verndunar og þæði aukalega styrkveitingu frá sjóðum CAP (Raunio og 

Tiilikainen, 2003). 

Frá árinu 1994 og fram til ársins 2005 hefur hins vegar finnskur landbúnaður dregist 

saman um heil 24% og bændum fækkað verulega en þeirri þróun var einmitt spáð þegar 

Finnar gerðust meðlimir að landbúnaðarstefnu ESB.  Ástæðuna fyrir þessu telja menn að sé 

aukinn kostnaður bænda og minnkandi hagnaður (Lahtinen, 2007) en bændur voru  einmitt 

helst sá hópur sem var á móti aðild að ESB, líkt og í Noregi, þar sem í Finnlandi voru miklu 

hærri framleiðslustyrkir frá ríkinu heldur en tíðkaðist í ESB.  Það tókst hins vegar hjá 

ríkisstjórn Finnlands að draga úr andstöðu bænda við ESB aðild með því að fá 85% af 

landsvæði Finnlands skilgreint sem svæði undir heimskautalandbúnað og þar af leiðandi eiga 

finnskir bændur möguleika á hærri styrkjum úr styrkjakerfi ESB heldur en þau svæði sem ekki 

eru skilgreind á slíkan hátt (Ingebritsen, 1998). 
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 Þegar Finnar gengur til kosninga árið 1994 um ESB-aðild var ljóst að Evrópumál yrðu 

ekki vandamál fyrir finnsku stjórnmálaflokkana. Einungis tveir flokkar voru alfarið á móti 

aðild árið 1994, Landsbyggðarflokkurinn (seinna Sannir Finnar) og Kristnir demókratar, þessir 

tveir flokkar höfðu þó aðeins 4,3% fylgi á þessum tíma.  Tveir aðrir flokkar, Flokkur græningja 

(með 6,5% fylgi) og Vinstrifylkingin (11,2%) ákváðu að taka ekki opinbera afstöðu þar sem 

mikill ágreiningur var meðal flokksmanna hvort sækja ætti um aðild eða ekki.  Hinir fjórir sem 

eftir stóðu voru allir fylgjandi aðild og meðal þeirra voru stærstu flokkarnir, Miðflokkurinn 

(19,8%) og Jafnaðarmenn (28,3%).  Hinir flokkarnir sem voru fylgjandi aðild voru 

Einingaflokkurinn (17,9%) og Sænski þjóðarflokkurinn (5,1%) (Raunio og Tiilikainen, 2003). 

5.4 Samantekt 

Hér að ofan má vissulega færa rök fyrir því að leiðandi hagsmunaöfl bæði á Íslandi og í 

Finnlandi hafi afgerandi áhrif á stefnur stjórnvalda í Evrópumálum og því hversu mikinn þátt 

ríkin taka í Evrópusamrunanum.  Leiðandi atvinnuvegurinn, sjávarútvegur og hinn pólítísk 

mikilvægi landbúnaður, hafa alla tíð verið andsnúnir aðild að ESB á Íslandi og í Finnlandi 

sóttu iðnaðargreinarnar fast fram á um aðild að ESB eftir að kalda stríðinu lauk. 

Hefur þó verið bent á að Christine Ingebritsen einfaldi þónokkuð þegar hún kemst að 

þeirri niðurstöðu að hagsmunir ráðandi atvinnuvega séu það eina sem ráði för þegar skoðuð 

er Evrópustefna norrænu ríkjanna.  Ef sú væri raunin hefði í raun átt að vera meiri stuðningur 

við aðildina í Finnlandi heldur en raun bar vitni (Hansen, 2002).  Einnig hefur verið bent á að 

hún taki ekki tillit til annarra þátta eins og þjóðernishyggju sem og hugmynda þjóða um sjálft 

sig og hvernig hún skilgreinir fullveldi (Eiríkur Bergmann, 2009).  Það má jafnvel halda því 

fram að ef leiðandi hagsmunaöfl réðu í raun eins miklu og Ingebritsen vill halda þá hefðu 

Íslendingar aldrei átt að sækja um aðild vegna andstöðu sjávarútvegsins.  

Ljóst er þegar sagan er skoðuðu að það sem Ísland og Finnland eiga sameiginlegt er 

að þau vildu bæði reyna á aðild að ESB til að koma sér uppúr efnahagsþrengingum.  Það er 

engin tilviljun að rétt fyrir umsóknina þá hafi stór skellur dunið á efnahagslífi beggja ríkja. 

Ísland sótti um aðild 2009 en árið 2013, eftir stjórnarskipti þar sem Sjálfstæðisflokkur 

og Framsóknarflokkur komust til valda, var gert hlé á viðræðum.  Báðir þessir flokkar höfðu 

það á stefnuskrá sinni fyrir kosningar að stöðva aðildarumsóknina og taka ekki upp viðræður 

að nýju nema að undangenginni atkvæðagreiðslu.  Hagsmunasamtök í sjávarútvegi og 
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landbúnaði höfðu lagt til í umsögn sinni þegar leitast var eftir áliti á umsókn Íslands að ESB 

að Ísland myndi ekki sækja um. 

Margvísleg önnur hagsmunaöfl lögðu hins vegar sitt á vogarskálarnar til að ríkisstjórn 

Samfylkingar og Vinstri-Grænna myndu sækja um aðild þar sem árið áður hafði efnahagur 

Íslands hrunið og íslenska krónan var vel pökkuð inní gjaldeyrishöft.  Hagsmunaöflin, eins og 

Samtök iðnaðarins og Samtök verslunar og þjónustu bentu á að með aðild að ESB og Evru þá 

mynduðust betri og stöðugri skilyrði fyrir íslenskt efnahagslíf með lægri vöxtum, stöðugum 

gjaldmiðli sem myndi gera fyrirtækjum auðveldara fyrir að gera langtímaáætlanir. 

Til að gera langa sögu stutta þá má segja að hagsmunasamtök í sjávarútvegi og 

landbúnaði hafi sigrað þennan slag.  Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn komust 

til valda eftir kosningarnar 2013 og þau komust í betri aðstöðu til að koma sínum 

sjónarmiðum á framfæri við stjórnvöld.  Því var umsóknin stöðvuð 2013.  

Í Finnlandi voru leiðandi hagsmunaöfl sem drifu umræðuna um ESB-aðild áfram. 

Finnskur iðnaður sóttist eftir aðild þar sem þeir höfðu áhyggjur af falli markaða í Rússlandi og 

einnig því hvað myndi gerast ef Svíar færu inn í ESB og Finnar ekki.  Það myndi óneitanlega 

gefa Svíum mikið forskot og sérstaklega þar sem þá væru allir þrír stærstu markaðir Finna 

innan ESB. 

Á þeim tíma er Finnar sækja um aðild er líka mikið atvinnuleysi og efnahagur landsins 

í sárum og þess vegna virðast stjórnvöld ekki hafa séð annan leik á borði heldur en að 

sækjast eftir fullri aðild.  Þetta virðist hafa virkað því eftir að Finnland sótti um og gekk inn í 

ESB var mikill vöxtur í atvinnulífinu.  Fjárfesting jókst og atvinnuleysi minnkaði til muna. 

Efnahagur hefur því haft mikil áhrif á stefnur stjórnvalda bæði á Íslandi og í Finnlandi þó með 

ólíkum hætti sé. 
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6  Öryggishagsmunir Íslands og Finnlands og áhrif þeirra á Evrópustefnu 
ríkjanna 

6.1 Inngangur 

Í þessum síðasta meginmálskafla ritgerðarinnar verður fjallað um hvort og þá hvernig 

öryggishagsmunir Íslands og Finnlands hafi áhrif á Evrópustefnur ríkjanna og hvernig þeir 

birtust í umræðu um aðild. 

 Ísland og Finnland voru í mjög ólíkri stöðu í öryggismálum þegar þau sóttu um aðild 

að ESB.  Ísland er aðili að NATO og hafði í áratugi viðveru bandaríska hersins til að tryggja 

varnir landsins.  Finnar hinsvegar, vegna nálægðar við Sovétríkin og síðar Rússland, hafa þurft 

að stíga varlega til jarðar til að ergja ekki ráðamenn í Moskvu og eru því  ekki aðilar að NATO.  

Það hefur því örugglega verið meira kappsmál fyrir finnsk stjórnvöld að geta nýtt sér innviði 

ESB til varnarmála heldur en íslensk stjórnvöld sem hafa alltaf getað treyst á gott 

varnarsamband við Bandaríkin og NATO.  

ESB er friðarbandalag og hefur engan eigin her.  Það var stofnað eftir seinni 

heimstyrjöld til að koma í veg fyrir áframhaldandi átök í Evrópu og má segja að það hafi í 

raun tekist vel til.  Ekki hefur komið til stríða milli aðildaríkja sambandsins frá stofnun þess.  

Þó hafa verið háð stríð í Evrópu eftir seinni heimstyrjöld en þau stríð voru háð utan 

landamæra ESB, þótt sum þau ríkja sem háðu það stríð séu í ESB í dag. 

Sameiginleg öryggisstefna ESB var mótuð með Lissabonsáttmálanum og með honum 

var stofnað sérstakt embætti utanríkisþjónustu ESB (e. European Diplomatic Service – the 

European External Action Service (EEAS)).  Hlutverk hennar er að:  

...standa vörð um frið og efla alþjóðlegt öryggi í samræmi við meginreglur sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna; að stuðla að alþjóðlegri samvinnu; og að þróa og styrkja lýðræði, 

réttarríki og virðingu fyrir mannréttindum og grundvallarfrelsi (Sendinefnd ESB á Íslandi). 

Sameiginlega öryggisstefnan á sér reyndar töluvert lengri sögu og má í raun rekja 

sögu hennar allt aftur til þess þegar Bretland, Frakkland, Belgía, Holland og Lúxemburg 

skrifuðu undir Brussel-samninginn og gerðu þar með sér sameiginlega varnarstefnu árið 1948 

sem fól í sér að ef á eitt þessara ríkja yrði ráðist myndu hin koma því til hjálpar.  Árið 1954 

bættust Vestur-Þýskaland og Ítalía í hóp aðildarríkja.  Brussel-samningurinn lagði grunninn að 
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því sem seinna varð að Vestur-Evrópusambandinu (WEU) sem, ásamt NATO, var helsti 

umræðuvettvangur valdamanna í Evrópu fram til 1990.  Eftir fall Sovétríkjanna og stríðin í 

ríkjum fyrrum Júgóslavíu gerðu Vestur-Evrópusambandið og ESB svo með sér samning þar 

sem verkefni Vestur-Evrópusambandsins, mannúðarhjálp og friðargæsla, féllu í raun inní það 

sem seinna varð sameiginlega öryggis- og varnarstefna ESB. (European Union External 

Action). 

Í þessum kafla verður fjallað um að hvaða marki öryggishagsmunir ríkjanna tveggja 

hafi haft áhrif á Evrópustefnur þeirra.  Fyrst verður fjallað í stuttu máli um hvernig Ísland 

hefur hagað sínum varnar- og öryggismálum, hvernig þeim var háttað þegar umsóknin að 

ESB var lögð fram, umræðan skoðuð og hvað íslensk stjórnvöld lögðu áherslu á í viðræðum 

við ESB varðandi varnar- og öryggismál.  Að því loknu verða finnskir öryggishagsmunir 

greindir og skoðað hvernig samvera Finna við Sovétríkin, og síðar Rússland, hafa mótað 

öryggisstefnu Finnlands og ákvarðanir þeirra varðandi varnar- og öryggismál eftir fall 

Sovétríkjanna.  Reynt verður að tengja þessar ákvarðanir íslenskra og finnskra stjórnvalda við 

kenningar um nýfrjálslynda stofnanahyggju og að því loknu verða helstu niðurstöður dregnar 

saman í samantekt. 

6.2 Ísland 

6.2.1 Inngangur 

Ísland er eitt af stofnaðilum Atlantshafsbandalagsins (NATO) var undirritaður sáttmáli um 

stofnun samtakanna í Washington, þann 4.apríl 1949.  Árið 1951 gerði Ísland svo 

varnarsamning við Bandaríkin og hefur verið svo litið á gegnum tíðina að þetta tvennt, 

NATO-aðild og varnarsamningurinn við Bandaríkin, séu hornsteinn íslenskra varnarmála 

(Fastanefnd Íslands hjá NATO). 

Segja má að Ísland hafi ekki sýnt því neinn sérstakan áhuga í gegnum tíðina að taka 

þátt í Öryggis- og varnarmálastefnu ESB.  Stjórnvöld hafa litið svo á að með varnarsamningi 

við Bandaríkin, aðild að NATO  og Schengen hafi Ísland tryggt öryggishagsmuni sína (Baldur 

Þórhallsson, 2008).  Þrátt fyrir að varnarliðið hafi farið af landi brott og íslensk stjórnvöld á 

þeim tíma óttast að Ísland myndi einangrast í öryggismálum þá var varnarsamningnum ekki 

sagt upp og þess vegna var engin þörf á því að endurskoða Evrópustefnu Íslands á þeim tíma.  

Síðan þá hafa nágrannaríki Íslands haldið uppi sýnilegri loftrýmisgæslu á Íslandi (Baldur 

Þórhallsson, 2008). 
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Í þessum kafla verður fjallað um hvernig og hvort öryggis- og varnarmál hafi haft áhrif 

á stefnu íslenskra stjórnvalda þegar þau ákváðu að sækja um aðild að ESB. 

6.2.2 Eru öryggis- og varnarmál innan ESB ekki mikilvæg fyrir Ísland? 

Eins og kom fram hér að ofan hafa íslensk stjórnvöld talið að öryggi landsins sé þegar 

tryggt og ekki sé þörf á aðkomu ESB við að tryggja varnir Íslands frekar og það er heldur ekki 

að sjá að stjórnmálaflokkarnir á Íslandi hafi sýnt öryggis- og varnarmálum mikinn gaum í 

aðdraganda síðustu Alþingiskosninga. 

Þegar skoðaðar eru stefnur flokkanna fyrir síðustu kosningar kemur í ljós að enginn 

flokkur ályktar um Evrópumál út frá öryggissjónarmiði og eini flokkurinn sem ályktar 

sérstaklega um öryggismál er Sjálfstæðisflokkurinn. Flokkurinn leggur áherslu á að Ísland hafi 

náið samstarf við nágrannaþjóðir okkar og þau bandalög sem Ísland er aðili að, þar með talið 

ESB gegnum Schengen samstarfið, en í ályktuninni segir meðal annars: 

Sýna ber fulla árvekni og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að sporna gegn 

alþjóðlegum hættum, s.s. hvers kyns hryðjuverkastarfsemi, ofbeldi öfgahópa, mansali, 

eiturlyfjasmygli og peningaþvætti. Náið samstarf skal hafa í þessum efnum við aðrar 

þjóðir, m.a. með eflingu samvinnu á vettvangi Schengen, Öryggis- og samvinnustofnunar 

Evrópu, sameiginlegs ráðs NATO og Rússlands, svo og Evrópuráðsins. Mikilvægt er að í 

slíkum aðgerðum sé ávallt gætt meðalhófs og mannréttindi höfð í hávegum 

(Sjálfstæðisflokkurinn, 2013). 

 Þegar skoðaðar eru ræður á Alþingi er heldur ekki að sjá að mikið hafi verið rætt um 

öryggismál þegar umræðan um aðildarumsókn Íslands átti sér stað og það sama má segja 

þegar skoðaðar eru umsagnir mismunandi umsagnaraðila um aðildarumsóknina.  Eini aðilinn, 

fyrir utan minnisblað frá utanríkisráðuneytinu, sem tjáir sig að einhverju leyti um öryggis- 

eða varnarmál er landskunni veðurfréttamaðurinn Haraldur Ólafsson sem skrifar: „...að 

Ísland verði herlaust og óbundið af hvers kyns kvöðum um vígbúnað, hervæðingu og hernað 

um aldur og ævi” (Haraldur Ólafsson, 2009).  Aðrar athugasemdir fjalla á engan hátt um 

varnir eða öryggi Íslands. 

 Í minnisblaði utanríkisráðuneytisins hvað varðar öryggismál kemur fram að á 

grundvelli Lissabonsáttmálans sé ekki hægt að þvinga ríki til að taka þátt í friðargæslu eða 

hernaðaraðgerðum og að ákvarðanir um utanríkis- og öryggismál verði að taka einróma 

(Utanríkisráðuneytið, 2009). 

 Í nefndaráliti meirihluta utanríkisnefndar er fjallað um varnar- og öryggismál ESB og 

kemst nefndin að þeirri niðurstöðu að sú vinna er skammt á veg komin að hálfu ESB.  
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Sambandið hefur engan sameiginlegan her og fellst vinna stofnunar ESB sem fjallar um 

varnar- og öryggismál helst í því að stunda friðargæslu, friðaruppbyggingu, 

hættuástandsstjórnun og mannúðar- og neyðaraðstoð.  Í Lissabonsáttmálanum er ekkert 

nefnt að ríkin verði að koma sér upp her eða að herskyldu sé komið á.  Jafnframt bendir 

nefndin á að 21 af 27 ríkjum ESB eru þegar í hernaðarbandalagi, NATO, og því verði að taka 

tillit til mismundi stöðu í ríkjunum 27.  Ísland myndi halda í herleysi sitt og ekki koma á 

innlendum her undir neinum kringumstæðum.  Því þótti nefndinni eðlilegt að Ísland myndi 

standa utan Evrópsku varnarmálastofnunarinnar (EDA).  Ísland myndi því halda forræði sínu 

yfir öryggis- og varnarmálum því hverju aðildarríki ESB er í sjálfvald sett hversu mikinn þátt 

það tekur í samstarfi ESB í utanríkis- og öryggismálum. (Utanríkismálanefnd, 2009c). 

Þegar skoðað er álit minnihluta nefndarinnar frá Bjarna Benediktssyni fyrir 

Sjálfstæðisflokk og Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, Framsóknarflokki, er ekkert minnst á 

varnar- og öryggismál. (Utanríkismálanefnd, 2009a, 2009b). 

Í samningsafstöðu Íslands í viðræðum um aðild að ESB kemur í ljós að Ísland hafði hug 

á að taka þátt að fullu í öryggis- og varnarstefnu sambandsins að því marki sem herleysi 

landsins leyfði.  Ísland fór ekki fram á neina fyrirvara, undanþágur eða aðlögunartímabil og 

taldi samninganefndin að Ísland hefði allan þann stofnanaramma sem þyrfti til að taka þátt í 

stefnunni.  ESB skyldi taka tillit til Íslands sem herlaus ríkis og ekki yrði tekin upp herskylda á 

Íslandi.  Þar að auki  settu íslensk stjórnvöld fram það skilyrði að  Ísland skyldi ekki taka þátt í 

Evrópsku varnarmálastofnuninni (Utanríkisráðuneytið, 2011).  Kaflinn um öryggis- og 

varnarmál var bæði opnaður og lokaður samdægurs (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 

2014). 

Árið 2014 réðst utanríkisráðuneytið í vinnu við að móta nýja þjóðaröryggisstefnu fyrir 

Ísland og á fyrri hluta ársins skilaði þingmannanefnd af sér tillögum.  Í þeim tillögum er 

minnst á ESB á tveimur stöðum einungis til að minnast á að efla beri samstarf við ESB á sviði 

öryggismála.  Nánar er ekki farið í það mál á vegum nefndarinnar (Valgerður Bjarnadóttir, 

2014).  Svo ekki er að sjá að núverandi meirihluti Alþingis líti svo á að ESB hafi eitthverju  við 

að bæta til að gera varnir landsins tryggari. 

Þegar skoðuð er kenningafræðileg nálgun Íslands að stofnunum eins og NATO má 

segja að Ísland falli vel inn í kenningar nýfrjálslyndu stofnanahyggjunnar.  Kenningin gengur 

út á það að ríkin geta unnið saman, oftast í efnahagslegu tilliti, í alþjóðastofnunum og geta 

notað þessar alþjóðastofnanir sér til framdráttar.  (Keohane og Nye, 2001).  Ísland er 
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herlaust land og þess vegna ekki í neinu standi til að verja sig sjálft gegn utanaðkomandi vá.  

Þess vegna var það mikilvægt að gerast aðili að samtökum eins og NATO og Sameinuðu 

þjóðunum á sínum tíma. Að sama skapi mætti segja að sameiginlega varnar- og öryggisstefna 

ESB gæti verið góð viðbót við varnir landsins þótt í raun sé óljóst að hversu miklu marki hún 

myndi bæta þær.  Ljóst er þó að þær myndu ekki minnka.  Þótt að Íslands myndi eflaust alltaf 

reiða sig mest á NATO aðildina og varnarsamninginn við Bandaríkin myndi Ísland geta reitt 

sig á ESB við hjálp við t.d. björgunaraðgerðir eða hernaðarlega aðstoð og ráðgjöf (Sendinefnd 

ESB á Íslandi).  

6.3 Finnland 

6.3.1 Inngangur 

Finnland er eitt af þeim ríkjum ESB sem ekki er aðili að NATO og hefur haldið sig við 

hlutleysisstefnu í alþjóðamálum frá stríðslokum4.  Í apríl 1948 skrifuðu Finnland og Sovétríkin 

undir samning þess efnis að Sovétríkin viðurkenndu Finnland sem lýðræðisríki og viðkenndu 

rétt Finna til að standa fyrir utan stofnanir stórríkjanna, Bandaríkjanna og Sovétríkjanna.  

Þannig tókst Finnum að minnka áhrif Sovétríkjanna á finnsk stjórnmál, varð þetta 

samkomulag byrjunin á hlutleysisstefnu Finnlands.  Í staðinn fengu Sovétríkin tryggingu Finna 

fyrir því að Vesturveldin myndu ekki geta ráðist á Sovétríkin gegnum Finnland og ef slík árás 

væri yfirvofandi ættu Finnar að leita til Sovétríkjanna eftir aðstoð5. 

Ekki verður litið framhjá því að nálægð Finnlands við Sovétríkin og seinna Rússland 

hefur haft afgerandi áhrif á stefnu Finnlands í varnar- og öryggismálum.  Sovétríkin hefðu 

aldrei samþykkt Finnland sem NATO ríki með jafn löng landamæri að Sovétríkjunum.  Því má 

segja að landfræðileg lega Finnlands hafi haft áhrif á það hvaða leiðir Finnar hafa talið færar 

með það að leiðarljósi að tryggja öryggis ríkisins. 

Finnland gerðist aukaaðili að EFTA árið 1961 en gerðist fullgildur aðili að EFTA árið 

1980. Þar áður hafði Finnland gert tvíhliða samninga við Efnahagsbandalag Evrópu (EBE) en 

þeir samningar voru ekki eins ítarlegir eins og samningarnir milli EFTA og EBE (Raunio & 

Tiilikainen, 2003). 

                                                       
4 Þau ríki ESB sem ekki eru aðilar að NATO eru Finnland, Austurríki, Írland, Svíþjóð og Kýpur  
5 Þetta samkomulag kallaðist Samningurinn um vinskap, samvinnu og gagnkvæma aðstoð (e. The Agreement of 
Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance) 
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Í þessum kafla verður fjallað um hvernig öryggis- og varnarmál höfðu áhrif á 

Evrópustefnu Finnlands á árunum 1990-1995 og hvernig umræðan um öryggis og varnarmál 

fór fram fyrir og í umræðunni um Evrópumál og í atkvæðagreiðslu Finnlands að ESB. 

6.3.2 Öryggi við heimskautsbaug 

Vegna hlutleysisstefnunnar sem finnsk stjórnvöld lögðu mikla áherslu á tímum kalda stríðsins 

leit Finnland varlega til vesturs.  Finnland tók til dæmis ekki við neinum peningum þegar 

Marshall-aðstoðin var boðin Evrópuríkjum eftir stríð heldur ákvað frekar að eiga í nánari 

samvinnu við stofnun um efnahagssamstarf Evrópuríkja (OEEC, síðar Efnahags og 

framfarastofnun Evrópu (OECD)).  Stefnan gerði einnig það að verkum að Finnar gengu ekki í 

Norðurlandaráð fyrr en 1957, eða þremur árum eftir stofnun ráðsins og gerðu það að skilyrði 

að Norðurlandaráð myndi ekki ræða öryggismál og ekki mál er varðaði stórveldin tvö.   

Sumir fræðimenn halda því fram að öryggi ríkisins var því ein af megin ástæðum þess 

að Finnland sótti um aðild (Raunio og Tiilikainen, 2003).  Þrátt fyrir það lagði þáverandi 

forseti Finnlands Mauno Koivisto (1982-1994) mikla áherslu á það í umræðum um aðild að 

ESB í Finnlandi að öryggismál yrðu ekki megin umræðuefnið í samfélaginu og aðrir þættir 

yrðu ofar á blaði en hann var sjálfur fylgjandi því að Finnland gengi í ESB og hafði lýst því yfir 

opinberlega (Raunio og Wiberg, 2001). 

Það er alveg ljóst að hlutleysisstefna Finnlands á tímum kalda stríðsins má útskýra 

með nálægð Finnlands við Sovétríkin og erfiðleikum Finnlands að bregðast við 

hernaðarmætti Sovétríkjanna og stjórnmálalegum áhrifum þeirra (Sloan, 2014).  Þess vegna 

var hlutleysisstefnan almenna línan í finnskum utanríkismálum og vildi Finnland viðhalda 

góðum samskiptum við öll lönd, stór og smá, og ekki styðja stórveldin, Bandaríkin eða 

Sovétríkin, í valdabaráttu þeirra (Väyrynen, 1988).  Þó hefur því einnig verið haldið fram að 

hlutleysi Finna er miklu meira spurning um herkænsku en ekki spurning um einhverja 

ákveðna sjálfsmynd (Joenniemi, 2002).  Finnar hafi einfaldlega ekki viljað skapa sér óvild 

stórríkjanna á nokkurn hátt. 

Umræðan um öryggismál og ESB aðild sem átti sér stað í aðildarferlinu að ESB snérist 

að miklu leyti um hlutleysisstefnu Finnlands og hvernig sú stefna væri í hættu ef Finnland 

gerðist aðili að sambandinu.  Sú röksemdarfærsla átti sér mikinn hljómgrunn í byrjun en 

þegar leið undir lok kosningabaráttunnar var umræðan um öryggismál farin að verða mun 

jákvæðari og menn litu á aðild að ESB sem viðbót við öryggi Finnlands þar sem Rússland á 
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þeim tíma var að fara í gegnum róstursamt tímabil í innanríkismálum.  Þannig má segja að 

eitt sterkasta vopn, sem þeir sem voru á móti aðild höfðu í höndum, hafi snúst gegn þeim á 

endanum því menn fóru að líta svo á að aðild myndi á endanum gagnast Finnlandi í 

öryggismálum.  Að auki stóðu ráðamenn í ESB frammi fyrir því í aðildarviðræðunum, að þurfa 

að sannfæra almenning í Finnlandi um að aðild að ESB myndi ekki þýða breytingu á þeirri 

hlutleysisstefnu sem Finnar höfðu alltaf staðið fyrir.  ESB náði að lokum samkomulagi við 

Finnland, og hinar þjóðirnar sem stunduðu hlutleysisstefnu, Austurríki og Svíþjóð myndu 

samþykkja að taka þátt í sameiginlegu öryggis- og varnarsamvinnu ESB en fá að gefa út 

sameiginlega yfirlýsingu þar sem þau lýstu yfir áframhaldandi hlutleysi (Raunio og Tiilikainen, 

2003). 

Rétt eins og hann heldur því fram að umræðan um sjálfsmynd Finnlands hafi ekki 

verið áberandi í umræðunni um Evrópumál í Finnlandi heldur Pertti Joenniemi því fram að 

öryggis- og varnarmál hafi heldur ekki verið ofarlega á blaði í umræðunni um Evrópumál 

þegar Finnar gengu í ESB.  Þar sem Sovétríkin voru fallin var ekki litið á þau sem sömu ógn og 

áður og þar með varð umræðan um öryggismál ekki mikil í deiglunni þegar Evrópumál voru 

rædd (Joenniemi, 2002). Aðrir fræðimenn halda því hins vegar fram að öryggis- og varnarmál 

hafi verið mikið hitamál vegna þess að það setti hlutleysisstefnu Finna í hættu (Raunio og 

Tiilikainen, 2003). 

Hlutleysisstefnan var upphaflega sögð vera í andstöðu við stefnu sameinuðu öryggis- 

og varnarstefnu sambandsins og vegna hennar gæti Finnland ekki gengið í ESB.  Finnskir 

ráðamenn lögðu hins vegar áherslu á það að gömlu gildin varðandi hlutleysið ætti ennþá við 

og hefði ekki runnið sitt skeið.  Þeir héldu því fram að þeir hefðu aðeins gefið 

hlutleysisstefnunni nýja ásýnd í hinu breytta landslagi eftir fall Sovétríkjanna.  Með því að 

halda Finnum fyrir utan öll hernaðarbandalög, líkt og NATO, gæti Finnland staðið hlutlaust ef 

til styrjaldar skyldi koma í framtíðinni.  Ráðamenn hættu líka að tala um hlutleysi heldur fóru 

að nota hugtakið non-alignment, sem mætti þýða á íslensku það að standa fyrir utan samtök.  

Það hefur því frá upphafi verið svo litið á af hálfu finnskra stjórnvalda að það sé auðveldlega 

hægt að vera aðili að sameiginlegu varnar- og öryggisstefnu ESB og á sama tíma standa fyrir 

utan hernaðarbandalög (Raunio og Tiilikainen, 2003).  Lok kalda stríðsins og fall 

Sovétríkjanna gerði það að verkum að Finnland, líkt og Svíþjóð, fann sér greiðari leið í átt að 

ESB um leið að hlutleysisstefnan var ekki hindrun og varð frjálst að stofna til hvers kyns 

viðskiptasamninga og ganga í hvaða bandalög sem því sýndist (Ingebritsen, 1998). 
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Því var einnig haldið fram að sjálfstæð utanríkisstefna væri ómöguleg ef til aðildar að 

ESB kæmi það myndi hafa slæm áhrif á samband Finnlands til austurs.  Þátttaka í hvers konar 

yfirþjóðlegum samtökum hafði fram til þessa verið ómöguleg vegna sambands Finnlands við 

Sovétríkin en finnsk stjórnvöld gerðu lítið úr þessum áhyggjum varðandi ESB og bentu á að 

allar ákvarðanir yrðu að vera samhljóma og þetta gæfi finnskum stjórnvöldum 

undankomuleið ef þeim þætti þeirra hagsmunum vera ógnað (Raunio og Tiilikainen, 2003). 

Síðan Finnland gekk í ESB árið 1995 hefur það ekki verið markmiðið með aðild að 

segja algjörlega skilið við austrið.  Finnar hafa verið fullir stuðnings við hina sameiginlegu 

varnar- og öryggisstefnu sem ESB hefur lagt fram og Finnland hefur lagt á það ríka áherslu að 

sambandið haldi sig við friðargæslu og mannúðarstörf.  Í fyrstu sýn virtust Finnar ekki hafa 

verið tilbúnir að styðja þá þróun að mynduð verði sameiginleg stefna í varnarmálum innan 

sambandsins. Finnland hefur því haldið sig að mestu utan við umræðuna um hernaðarlega 

hluta varnarmála ESB.  Dyrnar að NATO hafa jú alltaf staðið opnar en Finnland hefur ekki 

ákveðið enn að ganga þar inn (Joenniemi, 2002).  

Þótt Finnland sé ekki aðili að NATO taka þeir þátt í samstarfi NATO sem kallast 

samvinna um frið (e.Partnership for Peace(PfP)) og hafa gert það síðan 1994.  Samstarfið 

felur í sér tvíhliða samvinnu Evrópuríkja og NATO og leyfir ríkjum að eiga í sambandi við 

NATO sem hentar hverju og einu ríki og geta ríkin valið sér sjálf samstarfsvettvang.  Markmið 

þessa samstarfs er að auka stöðugleika, minnka hættuna á átökum og byggja upp 

öryggissamvinnu milli þeirra ríkja sem vilja taka þátt og NATO og milli þeirra ríkja sem standa 

fyrir utan NATO einnig.  Þetta samstarf er því sérsniðið að þörfum hvers ríkis fyrir sig og felur 

í sér samvinnu á mörgum sviðum.  Þau svið eru ekki bara hernaðarlegs eðlis heldur einnig á 

vettvangi náttúruhamfara og samvinnu um vísindarannsóknir og umhverfismál (NATO). 

Því hefur verið haldið fram að þetta samstarf hlutlausu ríkjanna muni á endanum 

leiða til þess að ríkin gerist aðildar að NATO.  Á þeim tíma er Finnland skrifaði undir 

samstarfssamning við NATO var Rússland að fara í gegnum erfiða tíma og ekki var víst 

hvernig gengi til að endurskipuleggja ríkið.  Þess vegna fóru Finnland ásamt öðrum ríkjum í 

samstarf við NATO því þau litu svo á að sameiginlega varnar- og öryggisstefna ESB væri ekki 

næg vörn ef allt færi á versta veg.  Finnar myndu þó sennilega ekki ganga í NATO nema 

Svíþjóð gengi þar inn fyrst og ef þeir myndu líta svo á að áfram væri ógn frá Rússlandi og 

sameiginlega varnar- og öryggisstefna ESB væri ekki fullnægjandi vörn gegn utanaðkomandi 

ógn (Sloan, 2014). 
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Finnum virðist hafa tekist að viðhalda hlutleysisstefnu sinni þrátt fyrir aðild að ESB og 

hefur ESB ekki sett pressu á Finnland að breyta þeirri stefnu.  Finnlandi hefur greinilega ekki 

þótt það þess virði að ganga í NATO því það myndi reita marga ráðamenn í Rússlandi til reiði.  

Þeir hafa því ekki gengið lengra í samvinnu sinni við NATO en raun ber vitni og telja greinilega 

að sameiginlega varnar- og öryggisstefna ESB henti þeim ágætlega. Þegar þetta tvennt er lagt 

saman má segja að Finnland sé eins nálægt aðild að NATO og hægt er að vera.  En það er 

ljóst að ef þeir stíga skrefið til fulls og gerast aðilar að NATO þá er það stór breyting á 

öryggisstefnu ríkisins sem hefur verið við lýði síðan 1948.  Þess vegna hefur verið bent á það 

að aðild Finnlands að NATO sé í raun bara möguleiki og verði aldrei að veruleika.  Þótt Finnar 

líti svo á að NATO hafi raunverulegan hernaðarmátt í Evrópu þá hafa Finnar viljað frekar 

leggja ríkari áherslu á sameiginlegu öryggis- og varnarstefnu ESB og unnið að því að styrkja 

hana, því þeir líta á hana sem hluta að grunninum að öryggisstefnu ríkisins (Iso-Markku, 

2015). 

Í seinni tíð hefur reyndar komið í ljós að svo virðist sem Finnar hafi þrátt fyrir allt litið 

á sameiginlegu öryggis- og varnarstefnuna sem ákveðna tryggingu fyrir íhlutun annarra ríkja 

ESB ef til átaka kæmi.  Finnar hafa komið því á framfæri að þeim hefur fundist vinna við 

öryggis- og varnarstefnu ESB ganga of hægt fyrir sig, sérstaklega eftir ófriðinn í Úkraínu.  Þeir 

hafa viljað fá betri tryggingu fyrir því að þeim yrði komið til hjálpar ef á þá yrði ráðist en 

sökum yfirþjóðlega eðlis Lissabonsáttmálans er Finnum nú orðið fyllilega ljóst að ESB er ekki 

varnarbandalag og hefur engan sameiginlegan styrk til að verja sig og aðildarríki 

sambandsins.  Þau ríki ESB sem eru aðilar að NATO hafa verið að styrkja varnir sínar á þeim 

vettvangi og þess vegna ekki gefið öryggis- og varnarmálum ESB eins mikinn gaum.  Forseti 

Finnlands sagði í nýlegu áramótaávarpi til þjóðarinnar að hugsanlega væri sameiginlega 

öryggis- og varnarstefna ESB ekki eins mikill hornsteinn í varnarstefnu Finnlands og þeir 

höfðu haldið, og þess vegna hafa Finnar og Svíar ákveðið að auka samvinnu sín á milli í 

varnarmálum (Iso-Markku, 2015).     

Ólíkt Íslandi hefur Finnland aldrei verið aðili að NATO sökum sögunnar og 

landfræðilegrar nálægðar við Sovétríkin og síðar Rússland.  Segja má að Finnar hafi getað 

fundið sér einhvers konar skjól í öryggis- og varnarstefnu ESB þar sem ESB er ekki eiginlegt 

hernaðarbandalag heldur viðskiptabandalag.  Finnar hafa verið virkir innan vébanda ESB við 

að móta stefnu sambandsins í hættuaðstæðum bæði út frá sjónarhóli óbreyttra borgara eða 

hvort það er hernaðarlegs eðlis (Ministry for Foreign Affairs of Finland).  Finnar virðast því sjá 

sér hag í innviðum stefnunnar og nýta sér hana á mörgum sviðum þar sem Finnar búa ekki að 

aðild að NATO. 
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6.4 Samantekt 

Bæði Ísland og Finnland ættu að geta fundið sér skjól innan vébanda öryggis- og varnarstefnu 

ESB þótt í ólíkum mæli sé.  Finnar þyrftu greinilega meira á því að halda heldur en Íslendingar 

þar sem við fall Sovétríkjanna var mjög svo óöruggt ástand í Rússlandi. Finnar gátu ekki vitað 

hvað framtíðin bæri í skauti sér og hafa þess vegna verið fljótir  að sækja um aðild að ESB.  

Sama má segja um Eystrasaltsríkin sem gengu í ESB árið 2004. Öryggishagsmunir voru ein 

lykilforsenda aðildarumsóknar Eystrasaltsríkjanna þar sem stjórnmálaástand var ótryggt í 

Rússlandi (Baldur Þórhallsson, 2008).  

Í tilfelli Íslands er spurning hvað ESB hefur fram að færa sem bætir varnir og öryggi 

Íslands.  Segja má að Ísland sé frekar vel í stakk búið með aðild að NATO, varnarsamning við 

Bandaríkin, öflugasta hernaðarveldi jarðar, og vinsamleg samskipti ríkjana á sviði viðskipta í 

hátt í heila öld og þess vegna fannst ráðamönnum engin þörf á því að ganga í ESB á 

grundvelli öryggissjónarmiða (Baldur Þórhallsson, 2008).  Það helsta sem Ísland gæti 

hugsanlega nýtt sér innan ESB væri mannúðar- og björgunaraðgerðir ef til dæmis 

náttúruhamfarir ættu sér stað á Íslandi og hugsanlega líka hernaðarlega ráðgjöf og aðstoð 

við hættuaðstæður.  Þetta getur Ísland nýtt sér, auk þess sem Ísland fengi vægi í 

ákvörðunartöku öryggis- og varnarstefnunnar, án þess að þurfa að taka þátt í eiginlegri 

varnarstofnun ESB. 
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7 Lokaorð 

Í þessum síðasta kafla ritgerðarinnar verður farið yfir helstu niðurstöður og svarað þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í upphafi.  Megin rannsóknarspurningin sem 

reynt hefur verið að svara var eftirfarandi: Geta mismunandi sjálfsmyndir Íslands og 

Finnlands útskýrt ólíka Evrópustefnu ríkjanna? Auk megin rannsóknarspurningunnar var bætt 

við tveimur undirspurningum sem voru eftirfarandi:  Að hversu miklu leyti geta efnahagslegir 

hagsmunir útskýrt Evrópustefnu Íslands og Finnlands? og að hversu miklu leyti geta 

öryggishagsmunir útskýrt Evrópustefnu Íslands og Finnlands? 

 Til þess að svara þessum spurningum var lagt upp með þrjá mismunandi aðalkafla 

sem hver og einn reyndu að svara þessum rannsóknarspurningum.  Áður en að þeim köflum 

kom var farið yfir kenningalegan grunn ritgerðarinnar en þær kenningar sem hafa verið til 

umfjöllunar í ritgerðinni eru í fyrsta lagi mótunarhyggja og síðformhyggja sem haldast í 

hendur við kaflann um sjálfsmyndir Íslands og Finnlands, kenningar Christine Ingebritsen um 

leiðandi atvinnuvegi, sem notuð er í kaflanum um efnahagsmál og að lokum kenningar um 

frjálslynda stofnanahyggju og hvernig hún tengist öryggishagsmunum ríkjanna. 

 Þessum lokakafla er skipt upp í þrennt.  Í fyrsta hluta verður gert grein fyrir 

niðurstöðum sem varðar sjálfsmyndir ríkjanna og hvernig sú sjálfsmynd hefur mótað 

mismunandi Evrópustefnur ríkjanna.  Í öðrum hluta verður fyrstu undirspurningunni er 

varðar efnahagsmál svarað og í síðasta hlutanum verður seinni undirspurningin til 

umfjöllunar.  

7.1 Geta mismunandi sjálfsmyndir Íslands og Finnlands útskýrt ólíka Evrópustefnu 
ríkjanna?  

Mismunandi sjálfsmyndir ríkjanna geta útskýrt ólíka Evrópustefnu ríkjanna.  Íslendingar eiga 

mjög erfitt með að tala um að fullveldi hafi verið afsalað t.d. við gerð EES-samningsins og svo 

virðist sem íslenskir stjórnmálamenn eigi í erfiðleikum með að viðurkenna það fyrir sjálfum 

sér að svo sé raunin. Þeir hafa alltaf lagt áherslu á formlegt lagalegt fullveldi þegar kemur að 

EES-samningnum.  Á endanum sé það alltaf Alþingi sem fari með fullveldið þar sem EES 

gerðir séu alltaf háðar samþykki þess. 
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Það hefur verið litið svo á að andstaðan  við ESB aðild sé nátengt hinni stöðugu 

sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar og sem birtist til að mynda í  þorskastríðunum, og Icesave 

baráttunni. Þjóðernishyggja hefur átt töluvert upp á pallborðið í íslenskri stjórnmálaumræðu 

þegar kemur að umræðunni um ESB-aðild.  Yfirleitt hefur tekist að skapa orðræðu þar sem 

Íslendingar eru uppá móti einhverju erlendu afli og í tilfelli ESB-aðildar hefur verið sköpuð 

orðræða sem gerir ESB að illu afli sem sækist í auðlindir Íslands. 

Íslendingar hafa lagt áherslu á full yfirráð yfir landhelgi landsins í umræðunni um ESB-

aðild og einnig hefur mikið verið rætt um hver staða landbúnaðar yrði við inngöngu.  Þessir 

kaflar voru ekki opnaðir í viðræðunum um ESB-aðild svo við höfum ekki svarið við því hversu 

vel Íslendingum hefði tekist að halda áfram að fara með þessa tvo málaflokka. Ísland hefði til 

dæmis alltaf þurft að gangast undir sameiginlegu landbúnaðarstefnuna (CAP) en spurning er 

hvort tekist hefði að skilgreina allt landið sem heimskautalandbúnað og öðlast þannig 

sérstöðu líkt og Finnar gerðu.  Hvað varðar sjávarútveg er erfiðara að sjá fyrir sér framvindu 

mála.  Íslendingar hefðu alltaf gengið hart fram til að tryggja full yfirráð yfir landhelginni.  

Ljóst er að Ísland hefði eitthvað þurft að gefa eftir í þeirri baráttu en það hlýtur að vera þeim 

sem semja fyrir hönd ESB ljóst að það er glapræði að kippa fótum undan leiðandi atvinnuvegi 

heillar þjóðar.  Þá hefði Ísland bara verið uppá fjárhagslega hjálp frá ESB komið. Íslendingar 

eru sjávarútvegsþjóð fyrst og fremst og því kannski ekkert skrítið að lögð hafi verið áhersla á 

full yfirráð yfir landhelginni.   

Íslendingar urðu sjálfstæð þjóð 1918 og var stofnað lýðveldi árið 1944 og var baráttan 

fyrir sjálfstæðinu löng og ströng. Eflaust hefur það undirliggjandi áhrif á Íslendinga þegar 

kemur að frekara fullveldisframsali til ESB.  Stjórnmálamenn grípa oft til þeirrar orðræðu að 

tala um okkur og „hina“.  Talað er um þá sem ásælast landið okkar vegna gæða o.s.frv og 

hinn stóra heim sem vill gleypa litla Ísland og Íslendingar verði að koma í veg fyrir slíkt með 

öllum mögulegum ráðum.  Sjálfsmynd Íslendinga, það hvernig Íslendingar líta á sjálfan sig 

hefur því haft mikil áhrif á Evrópustefnu stjórnvalda í gegnum tíðina og skein það mjög í gegn 

þegar umræðan í þinginu var um aðildarumsóknina.  Þar var því haldið á lofti af þeim sem 

voru á móti umsókn að t.d. landbúnaður myndi leggjast af og að útlendingar kæmu og 

veiddu allan fiskinn.  Kannski má segja að sjálfsmynd þjóðarinnar hafi verið frekar brotin 

strax eftir hrun og því gat ríkisstjórn komist til valda sem hafði það að leiðarljósi að sækja um 

aðild að ESB.  En eftir því sem samningar drógust á langinn og andstæðingum aðildar óx 

ásmeginn fór umræðan um hina góðu Íslendinga og vondu erlendu öfl á flug á nýjan leik. 
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Sjálfsmynd Finna er allt öðruvísi.  Finnskir ráðamenn áttu í tiltölulega litlum 

erfiðleikum með að sannfæra þjóð sína um að ganga í ESB.  Finnar bjuggu eiginlega yfir 

tveimur sjálfsmyndum.  Annars vegar sjálfsmynd ríkisins sem hlutlaust ríki milli austurs og 

vesturs sem reyndi að eiga góð samskipti við alla aðila á tímum kalda stríðsins og hins vegar 

sjálfsmynd Finna sjálfra sem virðist hafa verið mun vestrænni heldur en þeir virtust vera út á 

við.  Finnskur almenningur samsvaraði sig með vestrinu og því var samvinna til vesturs 

augljós kostur um leið og Sovétríkin liðu undir lok.  

Finnar vildu einnig losna við þann stimpil að þeir væru einskonar leppríki 

Sovétstjórnarinnar og voru frekar uppteknir á því í umræðunni um ESB hvernig aðrar þjóðir 

litu á Finna.  Með því að ganga í ESB yrðu Finnar að vestrænu ríki, tilbúið til samvinnu við 

hinn vestræna heim. 

Sjálfsmynd Finna var þó ekki helsta umræðuefnið þegar kom að ESB-aðild en hún 

virðist samt hafa verið mikilvæg í bakgrunninum.  Finnar voru eiginlega að finna sér stað í 

hinni nýju heimsmynd sem birtist eftir að Járntjaldið féll og þeir fundu hana í vestri. 

Mótunarhyggjan er einmitt sú kenning sem segir að sjálfsmyndir þjóða hafi áhrif á 

það hvernig þær hegði sér í alþjóðasamfélaginu.  Kenningin gefur einnig svigrúm til 

breytinga, að ríki geti tekið nýjar stefnur og því á hún svo vel við í þessu tilfelli Íslands og 

Finnlands þótt á ólíkan hátt sé.   

Sjálfsmynd Íslendinga virðist ekki leyfa það að valdhafi tali mikið um fullveldisframsal 

eða að sjálfstæði þjóðarinnar sé í hættu. Ekki nema þá til að leggja áherslu á að framsalið 

muni eiga sér stað ef við nánari Evrópusamruna. Fáir valdhafar tala til dæmis um að 

fullveldisframsal eigi sér stað í EES-samningnum.  Sjálfmyndin virðist vera sú að við eigum að 

treysta á okkur sjálf varðandi flesta hluti og ekki vera háð neinum öðrum, vera sjálfstæð.  

Sjálfmyndin virðist því koma í veg fyrir frekara fullveldisframsal til stofnana ESB heldur en 

þegar er orðið. 

Finnar voru hins vegar með eiginlega tvölfalda sjálfsmynd.  Annars vegar sjálfsmynd 

fólksins, sem Finna og Vestur-Evrópubúa, og hins vegar sjálfsmynd ríkisins sem reyndi að 

halda góðum samskiptum við Sovétríkin og halda sér fyrir utan stofnanir eins og NATO.  

Þegar valdhafar í Finnlandi hins vegar sækja um aðild að ESB er sjálfsmynd þjóðarinnar þegar 

sú að þeir tilheyri Vestur-Evrópu og eigi þess vegna að leita eftir samvinnu í þá átt.  
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7.2 Að hversu miklu leyti geta efnahagslegir hagsmunir útskýrt Evrópustefnu 
Íslands og Finnlands?  

Efnahagslegir hagsmunir hafa töluverð áhrif á Evrópustefnur ríkjanna tveggja og kenning 

Christine Ingebritsen um leiðandi atvinnuveg er eins og rauður þráður gegnum 

Evrópustefnur þeirra beggja.  Það væri einnig mjög skrítin niðurstaða að efnahagslegir 

hagsmunir gætu ekki skýrt stefnu stjórnvalda.  ESB er efnahagsbandalag fyrst og fremst og 

því hljóta ríkin sem ganga þar inn að vega og meta kosti þess í efnahagslegum skilningi.  Og 

sama má segja um þær þjóðir sem ekki ganga þar inn.  Kenning Christine Ingebritsen segir 

okkur einmitt það að sú ákvörðun muni vera tekin út frá hagsmunum leiðandi atvinnuvega 

þess ríkis hverju sinni. 

Á Íslandi voru það helst hagsmunir sjávarútvegs og landbúnaðar sem réðu för í stefnu 

íslenskra stjórnvalda gegnum tíðina.  Hagsmunir sjávarútvegs voru hafðir að leiðarljósi þegar 

gengið var í EFTA og einnig þegar gerður var EES-samningurinn.  Báðir voru gerðir til að veita 

íslenskum sjávarafurðum greiðari aðgang inn á evrópska markaðinn. 

Sjávarútvegurinn, sem leiðandi atvinnuvegur Íslendinga, hefur þó ekki viljað ganga í 

ESB og barist gegn því að sótt yrði um aðild.  Sama gerði landbúnaður og þótt hann sé ekki 

leiðandi atvinnuvegur þá hefur hann mikið pólitískt vægi sökum misvægi atkvæða 

landsbyggð í hag.  Þegar Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn komust til valda árið 

2013 gátu þeir snúið við stefnu fyrri ríkisstjórnar Samfylkingar og VG sem höfðu í  raun 

gengið gegn hagsmunaáliti sjávarútvegs og landbúnaðar með því að sækja um aðild árið 

2009. 

Önnur hagsmunaöfl, eins og Samtök iðnaðarins og Samtök verslunar og þjónustu, 

höfðu þó stutt við umsóknina og sáu ESB-aðild sem leið til að komast út úr gjaldeyrishöftum 

og gera rekstrarumhverfi íslenskra fyrirtækja betra til framtíðar. Ríkisstjórnin hefur eflaust 

séð það sem góðan leik að sækja um ESB-aðild til að reyna að koma Íslandi upp úr þeim 

efnahagsþrengingum sem Ísland var komið í.  Vegna efnahagshrunsins 2008 höfðu valdhafar 

á Íslandi einmitt tækifæri til að sækja um aðild þó það færi gegn hagsmunamati 

sjávarútvegsins.  Ríkið þurfti að rétta við kjölinn með öllum tiltækum ráðum og 

aðildarumsókn að ESB var eitt af þeim ráðum.  Þegar ríkisstjórnin sem var við völd 2009 

sækir um aðild hættir kenning Christine Ingebritsen að eiga við.  Farið var gegn 

hagsmunamati leiðandi atvinnuvegar og kenningin gefur ekki svigrúm til þess.  Enda hefur 
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það sýnt sig að þessi ákvörðun reyndist þeirri ríkisstjórn dýrkeypt og aðildarsamningur við 

ESB náði aldrei fram að ganga. 

Rétt áður en til aðildarumsóknar kom í Finnlandi  hafði Finnland, líkt og Ísland, gengið 

í gegnum miklar efnahagsþrengingar, meðal annars vegna fall Sovétríkjanna. 

Ólíkt því sem var á Íslandi þá sóttu leiðandi atvinnugreinar eins tréiðnaðurinn, 

skógrækt og pappírsútflutningur í Finnlandi eftir aðild en börðust ekki gegn því.  Mikið 

atvinnuleysi var í Finnlandi á þeim tíma sem aðildarumsóknin var lögð fram og efnahagur 

landsins erfiður og því vildu stjórnvöld reyna að spyrna við fótum.  Finnar sáu einnig fram á 

að þar sem Svíar ætluðu að sækja um aðild yrðu þeir að gera það sama því annars hefði 

Svíþjóð töluvert forskot á finnskar iðnaðarvörur inná evrópskan markað. 

Þessi áætlun finnskra stjórnvalda gekk eftir því við aðild jókst erlend og innlend 

fjárfesting í Finnlandi og atvinnuleysi minnkaði til muna. 

7.3 Að hversu miklu leyti geta öryggishagsmunir útskýrt Evrópustefnu Íslands og 
Finnlands? 

Til að svara þessari spurningu verður að líta á þær aðstæður sem eru á Íslandi og í Finnlandi 

þegar sótt var um aðild að ESB.  Í tilfelli Íslands geta öryggishagsmunir ekki útskýrt 

Evrópustefnu stjórnvalda en í tilfelli Finnlands geta öryggishagsmunir vissulega gert það. 

Þegar litið er til þess að Ísland er bæði í NATO og með varnarsamning við Bandaríkin, 

öflugasta herafla jarðkringlunnar, hafði Ísland kannski lítið að sækja til ESB varðandi beinan 

hernaðarstyrk og útskýrir það kannski líka að hluta í raun áhugaleysi íslenskra stjórnvalda á 

ESB-aðild. Hægt er að spyrja sig hverju ESB hefði getað bætt við varnir ríkisins en það virtist 

ekki vera forgangsatriði stjórnvalda að fara mikið í saumana á því þar sem kaflinn um öryggis- 

og varnarmál var opnaður og lokaður samdægurs og íslensk stjórnvöld sáu sig fullfær til að 

taka þátt í öryggis- og varnarstefnu ESB þó þau hefðu sett fyrirvara um aðild að 

varnarmálastofnun ESB.  Það helst sem íslensk stjórnvöld hefðu getað nýtt sér innan 

sameiginlegu öryggis- og varnarstefnunnar er helst mannúðar- og björgunarstarf, 

hernaðarleg ráðgjöf og aðstoð við hættuaðstæður.  

Fyrir utan það myndu auðvitað íslensk stjórnvöld einnig fá vægi í ákvörðunartöku 

stefnunnar og hefðu tækifæri til þess að hafa áhrif á hana.  Spurning er reyndar að hversu 

miklu leyti yrði leitað álits Íslendinga á öryggis- og varnarmálum verandi herlaust land. 
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Öryggishagsmunir hafa vissulega ráðið för þegar Evrópustefna Finna er skoðuð.  

Finnar stóðu fyrir utan NATO og önnur bandalög á tímum kalda stríðsins en eftir fall 

Sovétríkjanna sáu Finnar sér fært að leita bandalaga til vesturs og sóttu þar með um ESB.  

Finnsk stjórnvöld hafa ekki gengið svo langt að sækja hreinlega um aðild að NATO en þeir eru 

mjög virkir innan öryggis- og varnarstefnu ESB og hafa upphaflega klárlega séð hana sem 

tækifæri til að efla varnir ríkisins þar sem stjórnmálaástand í Rússlandi var mjög ótryggt.  

Finnar þurftu því klárlega meira á því að halda að ganga í ESB heldur en Íslendingar út frá 

öryggissjónarmiði.  Í því samhengi er aðild Íslands að NATO lykilatriði.  

Finnar hafa tekið virkan þátt í ákvörðunartöku innan sameiginlegu öryggis- og 

varnarstefnunar og hafa gert sig gildandi á þeim vettvangi innan vébanda ESB. 

Frjálslynd stofnanahyggja er sú kenning sem hvað best útskýrir Evrópustefnu Finna út 

frá öryggissjónarmiði.  Finnar hafa viljað leita bandalags við önnur ríki Vestur-Evrópu og 

tryggja þannig öryggishagsmuni sína gegnum efnahagslega hagsmuni sem ESB-aðild tryggir 

þeim.  Það hefur gefist vel að tryggja öryggishagsmuni sína gegnum bandalög og er NATO 

gott dæmi um slíkt. Á síðari tímum hefur það reyndar komið í ljós að aðild ESB virðist ekki 

tryggja öryggishagsmuni Finnlands að fullu og því gæti verið athyglisvert að sjá næstu skref 

hjá Finnum; hvort þeir sæki um NATO-aðild eða ekki. 

Kenningin útskýrir hins vegar ekki beint Evrópustefnu Íslands út frá 

öryggishagsmunum en á vissan hátt gerir hún það samt þar sem ráðamenn á Íslandi hafa ekki 

sýnt ESB neinn sérstakan áhuga út frá varnarmálum þar sem öryggi ríkisins er nú þegar 

tryggt. Kenningin útskýrir hins vegar vel öryggisstefnu íslenskra stjórnvalda almennt.  Ísland 

er þegar aðili að NATO og sú aðild sem og varnarsamningurinn við Bandaríkin tryggja 

öryggishagsmuni Íslands að fullu að mati flestra ráðamanna. 

7.4 Niðurstöður  

Erfitt er að meta hvort eitthvað eitt skipti meira máli heldur en annað þegar ákvarðað er 

hvaða þættir ráði för við Evrópustefnu ríkja almennt.  Hægt er að segja að efnahagsmálin eru 

eflaust það sem mestu skiptir þegar kemur að því að skoða Evrópustefnur enda ESB byggt 

upp kringum efnahagshagsmuni.  

En þótt efnahagslegir hagsmunir séu í húfi þá getur sjálfsmynd þjóða komið í veg fyrir 

fullveldisframsal ríkja til ESB.  Ríkisstjórn Íslands gekk t.d. gegn leðandi atvinnugrein þegar 

aðildarumsóknin var lögð fram árið 2009 en mætti svo mikilli andstöðu í samfélaginu þegar 
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orðræðan um hin vondu erlendu öfl sem ásælast íslenska auðlindir komst á flug.  Þegar 

skoðaðar eru sjálfsmyndir er eflaust auðveldara fyrir „nýju“ ríkin í austri að ganga í ESB því 

þau eru eflaust að reyna að finna sér nýja sjálfsmynd og nýjan stað í heiminum eftir fall 

járntjaldsins.  Leita sér að nýrri sjálfmynd og tengja ríki sín til austurs eða til vesturs.  Þau ríki 

sem eru meira „rótgróin“ getur reynst erfitt að deila fullveldi með öðrum.  Einnig getur það 

skipt miklu máli hvernig ríkin líta á sjálfa sig og þeirra stöðu í alþjóðasamfélaginu.  Sumar 

þjóðir vilja e.t.v. losna við einhverja stimpla, eins og þeir séu leppríki og því um líkt.  Ríkin 

vilja kannski skapa sér sína eigin sjálfsmynd út frá eigin verðleikum og hugsjónum.  Allt þetta 

skiptir máli þegar ríkin reyna að finna sér önnur ríki til að eiga viðskipti við og styðja og ganga 

í bandalög með. 

 Sum ríki meta öryggishagsmuni ofar öðrum hagsmunum, eins og til dæmis 

Eystrasaltslöndin, og fyrir önnur, og þá einkum þau ríki sem eru aðilar að NATO eru 

öryggishagsmunir ekki eins ofarlega á blaði þegar kemur að Evrópusambandsaðild þótt ríkin í 

Austur-Evrópu eru sennilega undantekning frá því vegna nálægðar við Rússland.  Fyrir þau 

ríki sem ekki eru aðilar að NATO gæti öryggis- og varnarstefna sambandsins nýst vel en eins 

og sést í tilfelli Finna er ekki víst að hún komi að eins góðum notum eins og aðild að NATO 

væri. 

 Efnahagslegir þættir eru því það sem sennilega mestu skiptir hvað varðar 

Evrópustefnur ríkja Evrópu.  Kenningar Christine Ingebritsen um leiðandi atvinnuvegi hefur 

mikið gildi þegar litið er til þess þegar ríki gera viðskiptabandalög við aðrar þjóðir.  Hins vegar 

er kenningin ekki algild eins og sást í tilfelli Íslands til dæmis.  LÍÚ var á móti aðild en samt 

sem áður sótti þáverandi ríkisstjórn um aðild að ESB og fór þannig gegn hagsmunamati 

leiðandi atvinnuvegar.  Þegar ný stjórn tók við og aðildarumsóknin var fryst má segja að 

kenningin um leiðandi atvinnuveg hafi aftur sannað gildi sitt.  En kenningar er augljóslega 

brotakennd og fleiri skýringaþætti þarf að skoða en hina leiðandi atvinnugrein, eins og gerð 

hefur verið í þessari ritgerð, og ljóst er að hinir efnahagslegu hagsmunir munu ekki geta 

útskýrt Evrópustefnu ríkja einir og sér. 

 Varðandi varnarhagsmuni er erfitt að draga almenna ályktun um öll ríki Evrópu.  Ríki 

Evrópu eru jú staðsett mislangt til vesturs, austurs, norður og suðurs, og það hlýtur að hafa 

mikil áhrif á Evrópustefnur ríkjanna út frá öryggissjónarmiðum.  Þess fyrir utan þá eru flest 

ríki ESB í NATO svo það hefur ekki haft mikil áhrif á Evrópustefnur einmitt þeirra þjóða.  En 

eftir því sem við förum austar í álfunni og nálgumst Rússland þá hafa öryggishagsmunir 
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sennilega alltaf meira og meira vægi.  Einnig verður að líta til sögunnar og ef við skoðum 

sögu stríðsreksturs í Evrópu, þá hefur það verið ein af grunnástæðum fyrir stofnun þess sem 

seinna varð ESB að forðast stríð. 

Það má tengja það við hinar klassísku kenningar um frjálslynda stofnanahyggju.  Það 

hefur gefist vel að bindast bandalögum eins og sést t.d. í tilfelli NATO og SÞ. Það er eðlilegt 

að ríki sæki í reynslubanka sögunnar og reyni að mynda bönd við aðrar þjóðir og gera þjóðir 

heims meira háðar hvor annarri og þannig koma í veg fyrir stríðsátök. 

Mótunarhyggja gefur einmitt svigrúm til breytinga ólíkt klassísku kenningunum, eins 

og kom fram hér að ofan og þess vegna er hún góð til að greina hegðun ríkja í 

alþjóðasamfélaginu.  Nýjar kynslóðir taka við, nýjar ríkisstjórnir og þarfir samfélagsins 

breytast.  Því hlýtur hagsmunamatið að taka breytingum á sama tíma. 

Allar þessar kenningar eru gagnlegar til að við getum skilið og ef til vill reynt að sjá 

fyrir hegðun ríkja í alþjóðasamfélaginu, ekki einungis hvað varðar Evrópustefnur þeirra og því 

getur það verið nytsamlegt að geta gert sér nokkra hugarlund um framvindu mála 

 Athyglisvert gæti verið að rannsaka í framhaldinu hvað sameiginlega öryggis- og 

varnarstefna ESB myndi í raun bæta við varnir Íslands og hvað hún hefði upp á að bjóða sem 

varnarsamningurinn við Bandaríkin og aðildin að NATO hafa ekki. 
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Guðjón Ingi Guðmundsson 
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