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Útdráttur 

Þann 18. september 2014 gengu íbúar Skotlands að kjörborðinu til þess að greiða atkvæði 

um hvort Skotland ætti að verða sjálfstætt ríki. Í þessari ritgerð er leitast við að svara 

eftirfarandi spurningu: Hvernig atvikaðist það að þjóðaratkvæðagreiðsla um sjálfstætt 

Skotland komst á dagskrá í breskum stjórnmálum? Til þess að svara spurningunni er farið 

yfir kenningar um þjóðernishyggju, stöðu Skotlands innan Bretlands frá sambandssáttmála 

Englands og Skotlands árið 1707 og þátttöku Skota í útþenslu breska heimsveldisins. 

Ítarlega er farið yfir sögu skoskra stjórnmála frá 1945 og leitað orsakasambands til 

útskýringar á uppgangi skoskrar þjóðernishyggju og auknum kröfum um sjálfstjórn Skota. 

Ritgerðin byggir á fyrirliggjandi heimildum og rannsóknum. Helstu niðurstöður hennar eru að 

gagnrýni Skota á bæði efnahagslegar og félagslegar aðgerðir breskra stjórnvalda á síðari 

hluta 20. aldar, efasemdir um lýðræðislegt umboð breskra stjórnvalda til þess að fara með 

völdin í Skotlandi og óánægja með stóru bresku flokkana, sérstaklega Verkamannaflokkinn, 

hafi leitt til þess að Skoski þjóðarflokkurinn (SNP) varð ráðandi afl í skoskum stjórnmálum. 

Yfirburðastaða SNP í skoskum stjórnmálum gerði það að verkum að ómögulegt var fyrir 

bresk stjórnvöld að hunsa kröfu flokksins um þjóðaratkvæðagreiðslu um sjálftstæði 

Skotlands. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA-prófs við Háskóla Íslands. Hún er metin til 12 ECTS 

eininga af 120 eininga námi í stjórnmálafræði, sem var aðalgrein mín á námstímanum, en 

auk stjórnmálafræðinnar hef ég tekið 60 ECTS einingar í fjölmiðlafræði sem aukagrein. Unnið 

var að ritgerðinni vorið 2016 undir leiðsögn Stefaníu Óskarsdóttur, dósents við Háskóla 

Íslands, og þakka ég henni fyrir gott samstarf. Auk þess vil ég sérstaklega þakka föður 

mínum, Óskari Þór Halldórssyni, fyrir yfirlestur ritgerðarinnar og góðar ábendingar um málfar 

og stafsetningu. 
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1 Inngangur 

Þann 18. september 2014 gengu íbúar Skotlands að kjörborðinu og greiddu atkvæði um 

sjálfstæði landsins. Úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar urðu þau að 55% kjósenda höfnuðu því 

að Skotland lýsti yfir sjálfstæði.1 Í þessari ritgerð verður leitast við að svara þeirri spurningu 

hvernig það atvikaðist að þjóðaratkvæðagreiðsla um sjálfstætt Skotland komst á dagskrá í 

breskum stjórnmálum. 

  

1.1 Breska stjórnkerfið og breska kosningakerfið  

Bretland er þingræðisríki, sem felur í sér að löggjafarvaldið, þ.e.a.s. þingmennirnir, eru kosnir 

í beinum kosningum og framkvæmdavaldið, þ.e.a.s. ríkisstjórnir, eru yfirleitt skipaðar 

þingmönnum. Í þingræðisríki þarf ríkisstjórn lands að njóta stuðnings meirihluta þingmanna til 

að geta setið við völd. Ef þingið styður ekki ríkisstjórn er í valdi þess að leggja fram vantraust 

á hana. Með samþykkt vantrausttilögu ber forsætisráðherra og allri ríkisstjórninni að segja af 

sér. Þá er annað hvort boðað til nýrra kosninga eða nýr meirihluti myndast mögulega í 

þinginu um nýja ríkisstjórn.2 Í Bretlandi er þingbundin konungsstjórn þar sem þjóðhöfðinginn 

er konungur eða drottning. Forsætisráðherra er hins vegar leiðtogi ríkisstjórnarinnar. 

Þjóðhöfðinginn fer í dag með lítil völd, með þróun þingræðishefðarinnar í Englandi og síðar 

Bretlandi hafa völd hans verið takmörkuð.  Fullveldi breska ríkisins liggur því hjá þinginu, ekki 

hjá þjóðhöfðingjanum.3   

 Í kosningum til breska þingsins er stuðst við það sem heitir meirihlutakosningakerfi 

(first-past-the-post), sem felur í sér að til þess að ná kjöri þarf frambjóðandi að fá einfaldan 

meirihluta atkvæða í sínu kjördæmi, en hvert þeirra fær einn þingmann.4 Bretlandi er skipt 

upp í 650 kjördæmi, 533 þeirra eru í Englandi,5 59 í Skotlandi,6 40 í Wales,7 og 18 á Norður-

                                                      

1 BBC, „Scottish referendum: Scotland votes 'No' to independence," bbc.co.uk, 19. September 2014. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-29270441 (sótt 27. apríl 2016). 

2 G. Bingham Powell, Jr., Russell Dalton og Kaare Strom, Comparative Politics Today: A World View, 

10. útg. (Essex: Pearson Education Limited, 2014), 107. 

3 Stefanía Óskarsdóttir, „Þingræði verður til” í Þingræði á Íslandi: Samtíð og saga, ritstj. Ragnhildur 

Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 42-44. 

4 G. Bingham Powell, Jr., Russell Dalton og Kaare Strom, Comparative Politics Today: A World View, 

10. útg. (Essex: Pearson Education Limited, 2014), 161-162. 

5 BBC, „Results – England,” bbc.co.uk, http://www.bbc.co.uk/news/election/2015/results/england (sótt 

29. apríl 2016). 

6 BBC, „Results – Scotland,” bbc.co.uk, http://www.bbc.co.uk/news/election/2015/results/scotland (sótt 

29. apríl 2016). 

7 BBC, „Results – Wales,” bbc.co.uk, http://www.bbc.co.uk/news/election/2015/results/wales (sótt 29. 

apríl 2016). 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-29270441
http://www.bbc.co.uk/news/election/2015/results/england
http://www.bbc.co.uk/news/election/2015/results/scotland
http://www.bbc.co.uk/news/election/2015/results/wales
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Írlandi.8 Meirihlutakosningakerfið leiðir yfirleitt til tveggja flokka kerfis þar sem tveir stórir 

flokkar keppast um atkvæði og skiptast á um að sitja einir í ríkisstjórn. Samsteypustjórnir í 

þessu kerfi, þ.e.a.s. ríkisstjórnir byggðar á samstarfi tveggja eða fleiri stjórnmálaflokka, eru 

sjaldgæfar en þó ekki útilokaðar.9 Í Bretlandi, frá lokum síðari heimsstyrjaldar, hafa 

Íhaldsflokkurinn og Verkamannaflokkurinn verið þeir tveir stóru flokkar sem hafa farið til 

skiptis með stjórn landsins. Fleiri flokkar hafa þó keppt um hylli kjósenda og má þar nefna 

Frjálslynda demókrataflokkinn, sem tók sæti í ríkisstjórn Bretlands árið 2010 þegar hann, í 

kjölfar þingkosninga, myndaði samsteypustjórn með Íhaldsflokknum. Í kosningunum hafði 

hvorugur stóru flokkanna náð að tryggja sér hreinan meirihluta þingmanna og þar af leiðandi 

var myndun samsteypustjórnar nauðsynleg.10 Það sem þessi ritgerð mun m.a. fjalla um er 

hvernig Skoska þjóðarflokknum (SNP), sem berst fyrir sjálfstæði Skotlands, tókst að brjóta á 

bak aftur yfirburði stóru bresku flokkanna (sérstaklega Verkamannaflokksins) og hvernig 

hann varð ráðandi stjórnmálaafl í Skotlandi. 

 

1.2 Sjálfstjórn, heimastjórn og sjálfstæði 

Bretland er einingarríki þar sem ríkisstjórnin hefur allt vald í hendi sér og deilir því ekki með 

öðrum stjórnsýslueiningum. Einingarríki einkennast af mikilli miðstýringu þar sem ákvarðanir 

eru teknar af ríkisstjórn og lægra settum einingum innan stjórnsýslunnar er falið að koma 

þeim í framkvæmd. Þessi lægra settu stjórnsýslusvið hafa lítið svigrúm til sjálfstæðrar 

ákvarðanatöku, en ríkisstjórn ákveður hver verkefni þeirra eru.11 Ríkisstjórnir í einingarríkjum 

geta framselt vald til annarra stjórnsýslueininga en engu að síður hefur ríkisstjórnin fullt vald 

til þess að afturkalla valdaframsalið eða ákvarða hversu lítið eða mikið vald hinar 

stjórnsýslueiningarnar hafa.12  

Í umræðu um sjálfstæðisbaráttu Skotlands þarf að hafa þrjú hugtök í huga: sjálfstjórn, 

heimastjórn og fullt sjálfstæði. Þegar talað er um sjálfstjórn í þessari ritgerð er átt við þegar 

breska ríkið framselur vald til stofnana Skotlands og þá sérstaklega skoska þingsins og 

skosku ríkisstjórnarinnar. Breska ríkið veitir Skotum vald yfir ákveðnum málaflokkum en 

                                                      

8 BBC, „Results – Northern Ireland,” bbc.co.uk, 

http://www.bbc.co.uk/news/election/2015/results/northern_ireland (sótt 29. apríl 2016). 

9 Electoral Reform Society, „First Past the Post,“ http://www.electoral-reform.org.uk/first-past-the-post 

(sótt 29. apríl 2016). 

10 G. Bingham Powell, Jr., Russell Dalton og Kaare Strom, Comparative Politics Today: A World View, 

10. útg. (Essex: Pearson Education Limited, 2014), 161-163. 

11 Kenneth Newton og Jan W. Van Deth, Foundations of Comparative Politics, 2. útg. (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2010). 

12 William Roberts Clark, Matt Golder og Sona Nadenichek Golder, Princioles of Comparative Politics 

(Washington D.C.: CQ Press, 2009),609. 

http://www.bbc.co.uk/news/election/2015/results/northern_ireland
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heldur öðrum eftir hjá sér. Breska ríkið hefur í hendi sér að afturkalla það vald sem það hefur 

fært skoska þinginu. Það hefur einnig fullt vald til þess að leggja niður starfsemi skoska 

þingsins ef það er vilji þess.13 Heimastjórn er nokkurs konar hámarks framsal valds til 

Skotlands. Með heimastjórn myndi breska ríkisstjórnin halda áfram að fara með 

gjaldeyrismál, utanríkis- og varnarmál og málefni bresku krúnunnar en vald yfir öllum öðrum 

málaflokkum er vörðuðu Skotland yrði framselt til tilheyrandi skoskra stofnana.14 Fullt 

sjálfstæði væri ef Skotar myndu slíta sambandinu sem þeir gengu í með Englandi árið 1707 

og stofna sitt eigið fullvalda ríki. Þá hefðu þeir fullt vald til þess að taka ákvarðanir og setja 

lög er varða hagsmuni Skotlands án utanaðkomandi afskipta.15  

 

1.3 Uppsetning ritgerðarinnar 

Í þessari ritgerð verður varpað ljósi á hvernig það atvikaðist að þjóðaratkvæðagreiðsla um 

sjálfstætt Skotland komst á dagskrá í breskum stjórnmálum. Náði þjóðernishyggja að festa 

rætur í Skotlandi vegna endaloka breska heimsveldisins? Eða má frekar rekja hana til 

efnahagslegra aðstæðna, lýðræðislegs umboðsvanda stjórnvalda eða vanrækslu stóru 

stjórnmálaflokkanna (og þá sérstaklega Verkamannaflokksins) í garð Skotlands? Eða liggur 

útskýringin einhvers staðar þarna mitt á milli? Í ritgerðinni verður leitast við að svara þessum 

spurningum.  

 Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður farið yfir nokkra kenningarskóla um 

þjóðernishyggju: kenningar módernista, félagslegrar mótunarhyggju og frumhyggju. Þessar 

kenningar verða bornar saman við aðstæður í Bretlandi og Skotlandi og reynt að sjá hvort 

þær geti að einhverju leyti útskýrt þróun skoskrar þjóðernishyggju. Í þriðja kaflanum verður 

fjallað um samband Skotlands og Englands, stöðu Skotlands og skosku þjóðarinnar innan 

Bretlands og hlutverk Skota í bresku heimsvaldastefnunni. Í fjórða og fimmta kaflanum verður 

farið yfir stjórnmálasögu Skotlands frá 1945 til 2015 og fjallað um hvernig uppgangur  

þjóðernishyggju og pólitískar aðstæður leiddi að lokum til þjóðaratkvæðagreiðslu árið 2014 

um sjálfstæði Skotlands. Í sjötta og síðasta kaflanum verða niðurstöður dregnar saman og 

ályktað um hvernig það atvikaðist að þjóðaratkvæðagreiðsla um sjálfstætt Skotland komst á 

dagskrá í breskum stjórnmálum.  

                                                      

13 William Roberts Clark, Matt Golder og Sona Nadenichek Golder, Princioles of Comparative Politics 

(Washington D.C.: CQ Press, 2009), 609. 

14 Andrew Marr, The Battle for Scotland, (London: Penguin Books, 2013), 95-96. 

15 Kenneth Newton og Jan W. Van Deth, Foundations of Comparative Politics, 2. útg. (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2010), 19-22. 
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2 Nokkrir kenningarskólar um þjóðernishyggju 

Ekki er einfalt að skilgreina hvað hugtakið þjóð felur í sér. Hin almenna og viðtekna 

skilgreining er þó sú að þjóð sé hópur fólks sem yfirleitt býr á einhverju afmörkuðu landsvæði 

og deilir með sér sameiginlegri sögu, menningu, tungumáli, uppruna og einkennum. Þessi 

skilgreining er þó ekki algild því til eru þjóðir sem ekki fullnægja þessum skilyrðum að öllu 

leyti. Má þar nefna Svisslendinga, sem tala fjögur mismunandi tungumál. Þrátt fyrir að 

Svisslendingar tali ekki allir sama tungumálið eru fáir sem mæla því mót að þeir séu þjóð.16 

Þjóðernishyggja er ein áhrifamesta stjórnmálastefna samtímans og byggir á þeirri kenningu 

að allir einstaklingar tilheyri ákveðinni þjóð og þjóðernið sé sá drifkraftur sem móti einkenni 

þeirra.17 Kjarninn í hugmyndafræði þjóðernishyggjunnar er sú trú að þjóðir eigi að ráða sér 

sjálfar. Flestar hreyfingar sem aðhyllast þjóðernishyggju trúa því að þeirra þjóð skuli ráða yfir 

sínu eigin sjálfstæða ríki.18 Ríki er pólitísk eining sem ræður yfir einhverju ákveðnu landsvæði 

og innan þess býr fólk sem tilheyrir fullvalda ríki. Fullveldi felur í sér að ríkið hefur fullt vald til 

þess að taka ákvarðanir og setja lög sem varða borgarana innan þess landsvæðis sem ríkið 

ræður yfir, án utanaðkomandi afskipta (t.d. annarra ríkja). Til að ríki teljist fullvalda þarf það 

að vera viðurkennt af öðrum ríkjum. Ríki er lögmætt ef það fólk sem býr innan landamæra 

þess viðurkennir rétt ríkisins til að beita valdi.19 Flest ríki í dag eru þjóðríki, þ.e.a.s. að þau eru 

byggð upp í kringum eina þjóð. Þjóðríkjum fjölgaði gríðarlega á 20. öld. Má það m.a. rekja til 

þess að ríki á borð við Sovétríkin, Austurísk-ungverska keisaradæmið og Júgóslavíu liðuðust 

í sundur, auk þess sem heimsvaldastefna stórveldanna leið undir lok á 20. öldinni.20 Þó eru 

ekki öll ríki þjóðríki, mörg ríki kallast fjölþjóðaríki, þ.e.a.s. ríki þar sem fleiri en ein þjóð býr 

innan landamæra. Slíkt ríki er Bretland, sem er myndað af fjórum þjóðum; Englendingum, 

Skotum, Walesverjum og Norður-Írum.21  

Margar og mismunandi kenningar eru um þjóðir og þjóðernishyggju. Í þessum kafla 

verða tvær nálganir teknar sérstaklega fyrir. Í fyrsta lagi að þjóðir og þar með 

                                                      

16 Rod Hague, Martin Harrop og Shaun Breslin, Comparative Government and Politics: An 

Introduction, 4. útg. (London: Macmillan Press Ltd, 1998), 8. 

17 Brian Barry, „Nationalism,“ í The Blackwell Encyclopaedia of Political Thought, ritstj. David Miller, 

Janet Coleman, William Connolly og Alan Ryan (Oxford: Blackwell Reference, 1987), 352. 

18 Kenneth Newton og Jan W. Van Deth, Foundations of Comparative Politics, 2. útg. (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2010), 305. 

19 Kenneth Newton og Jan W. Van Deth, Foundations of Comparative Politics, 2. útg. (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2010), 19-22. 

20 Kenneth Newton og Jan W. Van Deth, Foundations of Comparative Politics, 2. útg. (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2010), 305, 423. 

21 Rod Hague, Martin Harrop og Shaun Breslin, Comparative Government and Politics: An 

Introduction, 4. útg. (London: Macmillan Press Ltd, 1998), 9. 
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þjóðernishyggja, sem afsprengi nútímavæðingar, sé tiltölulega nýtilkomið fyrirbæri. Er það 

lykilstefið í kenningum módernista. Þeim tengdar eru kenningar félagslegrar mótunarhyggju 

en kjarni þeirra er að þjóðir séu „ímynduð samfélög“. Þessum kenningum verða hér gerð skil. 

Að lokum verður fjallað um kenningar sem kalla má frumhyggju (primordialism/perennialism), 

sem felur í sér að þjóðir séu ekki afsprengi nútímavæðingar heldur ævafornt fyrirbæri sem 

fólk fæðist inn í. 

 

2.1 Módernismi 

Módernisminn gengur út frá því að þjóðir, þjóðernishyggja og þjóðríki séu tiltölulega ný 

fyrirbæri og afsprengi nútímavæðingar.22 Tékkneski heimspekingurinn og mannfræðingurinn 

Ernest Gellner (1925-1995) nálgaðist þjóðernishyggju út frá módernískum hugmyndum.  

Hann taldi að þjóðernishyggja væri afsprengi nútímavæðingar og iðnbyltingarinnar og hún 

leiddi til myndunar þjóða, ekki öfugt. Gellner leit á iðnvæðinguna sem lykilástæðu fyrir 

myndun þjóða. Fyrir iðnvæðinguna hafi flest samfélög verið landbúnaðarsamfélög og 

félagslegur hreyfanleiki verið takmarkaður. Fólk hafi verið bundið við ákveðin svæði og það 

myndað tengsl og sameiginlega menningu með því fólki sem bjó á viðkomandi svæði. Í 

landbúnaðarsamfélaginu hafi verið mikill aðskilnaður fólks, bæði landfræðilega og með tilliti til 

stéttaskiptingar. Forréttindahópar á borð við presta og aðalsmenn hafi haft sínar eigin hefðir 

og menningu og það sama hafi mátt segja um aðrar stéttir, t.d. bændur. Vegna takmarkaðs 

félagslegs hreyfanleika hafi verið lítið um að mismunandi stéttir mynduðu tengsl sín á milli.23  

 Það sem fyrst og fremst greindi iðnvætt samfélag frá landbúnaðarsamfélaginu, að 

mati Gellners, var aukinn félagslegur hreyfanleiki. Í iðnvæddum samfélögum hafi hlutverk 

fólks ekki verið jafn fastmótað og í landbúnaðarsamfélögum. Fólk hafi haft meira frelsi til þess 

að skipta um hlutverk í lífinu og að sama skapi ekki verið jafn bundið við ákveðið landsvæði. 

Vegna hins aukna félagslega hreyfanleika hafi einstaklingar komist í návígi við fleira fólk en 

áður. Í landbúnaðarsamfélaginu segir Gellner að fólk hafi mótast af sínu ævistarfi en í 

iðnvæddu samfélagi hafi tækifærin verið fleiri og fólk þurft að vera undir það búið að fara á 

milli staða og takast á við fjölbreyttari störf.24  

Gellner hélt því fram að almennt læsi væri hornsteinn í mótun nútímasamfélaga og 

með öflugu menntakerfi væri ríkjum kleift að búa til nýja menningu sem myndi leiða til 

                                                      

22 Anthony D. Smith, The Nation in History: Historiographical Debates about Ethnicity and Nationalism, 

(Hanover: Univrsity Press of New England, 2000), 27-28. 

23 John Breuilly, introduction í Nations and Nationalism, 2. útg., höfundur Ernest Gellner. (Ithaca: 

Cornell University Press, 2006), xxi-xxv. 

24 John Breuilly, introduction í Nations and Nationalism, 2. útg., höfundur Ernest Gellner. (Ithaca: 

Cornell University Press, 2006), xxii-xxiv. 
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myndunar þjóða. Ríkisvaldið væri eitt fært um að tryggja að borgararnir lærðu lestur og 

einhverskonar staðlaða útgáfu af þjóðtungunni. Ríkið myndi leitast við að búa til staðlaða 

menningu og með því að boða hana í gegnum menntakerfið yrðu til þjóðir. Öflugt ríkisvald, 

íbúarnir og samræmd menning væru því grundvöllur fyrir þjóðlegum einkennum í iðnvæddu 

samfélagi.25  

Gellner útskýrði þjóðernishyggju út frá því að iðnvæðing breiddist mishratt út. Sum 

svæði yrðu iðnvædd á undan öðrum. Ef engin menningarleg tengsl væru milli þeirra svæða 

sem hefðu iðnvæðst og þeirra sem ekki hefðu farið í gegnum iðnvæðingu skapaðist 

jarðvegur fyrir þjóðernishyggju. Fólk á svæðum sem væru á eftir í iðnvæðingarferlinu ætti á 

hættu að verða undir í samkeppninni innan ríkisins og um leið að verða undirokaður hópur. 

Fólk á hinum iðnvæddu svæðum gæti nýtt sér sterka stöðu sína til að koma í veg fyrir 

aðgang hinna undirokuðu að störfum og menntun.  Af þeim sökum myndu hinir undirokuðu 

nota það sem skildi þá frá hinum ráðandi hópi, t.d. ólíka menningu, trúarbrögð, kynþætti 

o.s.frv., til þess að réttlæta kröfu sína um að fá stjórn yfir eigin málefnum. Ný þjóð væri því 

komin til sögunnar.26  

   

2.2 Félagsleg mótunarhyggja  (Constructivism) 

Kenningar félagslegrar mótunarhyggju eru nátengdar kenningum módernismans. Líkt og 

módernisminn gengur félagsleg mótunarhyggja út frá því að þjóðernishyggja skapi þjóðir, en 

ekki að hún sé afleiðing þjóðamyndunar. Kenningarnar fela í sér að þjóðir séu tiltölulega 

nýlega komnar fram á sjónarsvið mannkynssögunnar og þær séu afleiðing nútímavæðingar. 

Grundvöllur kenninga félagslegrar mótunarhyggju er að þjóðir og þjóðleg menning séu 

félagslega mótuð fyrirbæri sem hafi verið hönnuð af elítum í samfélaginu. Þjóðernissinnar búi 

til nýjar hefðir og menningu sem leið til þess að þjóðir myndist. Nútímavæðingin hafi gert 

þetta mögulegt.27  

  Vert er að skoða kenningar tveggja fræðimanna um þjóðernishyggju sem byggja á því 

að þjóðir séu félagslega mótuð fyrirbæri. Annar þeirra er breski marxistinn Eric Hobsbawm 

(1917-2012) og hinn Írinn Benedict Anderson (1936-2015). Eric Hobsbawm taldi að 

þjóðernishyggja leiddi til þess að þjóðir yrðu til. Til þess að tryggja sér hollustu borgaranna 

yrðu ríki að búa til einhvers konar sameiginlegar hefðir (e. invented traditions) og tákn sem 

hægt væri að nota til þess að búa til þjóðareiningu. Hobsbawm nefndi þrjár aðferðir sem ríkið 

                                                      

25 Ernest Gellner, „Nationalism and Modernization,” í Nationalism, ritstj. John Hutchinson & Anthony D. 

Smith (Oxford: Oxford University Press, 1994), 55-56. 

26 John Breuilly, introduction í Nations and Nationalism, 2. útg., höfundur Ernest Gellner. (Ithaca: 

Cornell University Press, 2006), xxiv – xxv. 

27 Smith, The Nation in History: Historiographical Debates about Ethnicity and Nationalism, 52-53. 
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gætti beitt til þess að búa til þjóð. Í fyrsta lagi að skapa veraldlegt mótvægi við kennisetningar 

kirkjunnar, sem Hobsbawm taldi að væri unnt í gegnum menntakerfið. Þannig gæti ríkið 

haldið að borgurunum þeim gildum sem skyldu einkenna þjóðina. Hobsbawm tekur 

Frakkland eftir byltinguna 1789 sem dæmi til þess að rökstyðja mál sitt. Hann heldur því fram 

að frönsk stjórnvöld hafi notað menntakerfið til þess að halda að borgurunum gildum 

byltingarinnar, þ.e.a.s. hugmyndinni um frelsi, jafnrétti og bræðralag, og þeirri trú að lýðveldi 

væri hentugra stjórnfyrirkomulag en konungsdæmi. Í öðru lagi taldi Hobsbawm að hefðir 

væru mikilvægar til þess að búa til þjóðarvitund borgaranna. Hann hélt því fram að ríkið byggi 

til hefðir til þess að mynda samstöðu meðal íbúa ríkisins. Hefðir sem væru búnar til af ríkinu 

væru t.d. hátíðisdagar þegar haldið væri upp á atburði sem væru þjóðinni sögulega 

mikilvægir. Hobsbawm nefnir Bastilludaginn sem dæmi um slíka skapaða hefð,  en hann er 

haldinn hátíðlegur 14. júlí ár hvert í Frakklandi, þegar þess er minnst að Parísarbúar réðust á 

Bastille-fangelsið 14. júlí 1789. Árásin á Bastilluna markaði upphaf frönsku byltingarinnar. 

Það var þó ekki fyrr en árið 1880 sem Bastilludagurinn var fyrst haldinn hátíðlegur, en með 

honum halda Frakkar á lofti arfleifð byltingarinnar. Í þriðja lagi hélt Hobsbawm því fram að 

með því að reisa minnismerki um merkilegt fólk eða atburði væri unnt að skapa þjóðarvitund 

meðal borgaranna. Í því sambandi mætti nefna stríðsminnismerki og styttur af fólki sem hægt 

væri að líta á sem einhverskonar landsfeður/-mæður (t.d. styttan af Jóni Sigurðssyni forseta 

á Austurvelli).28 Þessar hefðir segir Hobsbawm að hafi allar verið tilbúningur, þ.e.a.s. að þær 

hafi ekki þróast yfir einhvern ákveðinn tíma heldur verið sérstaklega hannaðar til þess að 

skapa þjóðarvitund. Ásamt þeim dæmum sem nefnd eru hér að framan segir Hobsbawm að 

megi nefna þjóðsögur, þjóðfána og þjóðlegan klæðnað sem dæmi um hefðir og tákn sem hafi 

orðið til í því skyni að skapa þjóðarvitund meðal borgaranna.29  

 Benedict Anderson hélt því fram að þjóðir væru ímyndað samfélög. Slík samfélög hafi 

tekið að myndast upp úr 16. öld og þjóðir tekið við af þeim ímynduðu samfélögum sem fyrir 

voru. Í kenningu Anderson er lögð mikil áhersla á tæknibyltingu í Evrópu um miðja 15. öld, 

sem hafði  gríðarleg áhrif á gang mannkynssögunnar. Þannig tókst Þjóðverjanum Johannes 

Gutenberg fyrstum manna að nýta sér prentvél til prentunar texta á pappír. Þetta var árið 

1439. Uppfinning Gutenberg gerði það að verkum að afritun texta og bóka varð mun 

auðveldari en áður hafði þekkst, en fyrir daga prentvélarinnar hafði eina leiðin til fjölritunar 

bóka falist í að handskrifa afrit af þeim. Eðli málsins samkvæmt var það mjög tímafrekt og 

afköstin því lítil. Með tilkomu prentvélarinnar varð mögulegt að fjöldaframleiða bækur og blöð. 

                                                      

28 Eric Hobsbawm, „The Nation as Invented Tradition,” í Nationalism, ritstj. John Hutchinson & Anthony 

D. Smith (Oxford: Oxford University Press, 1994), 77-78. 

29 Smith, The Nation in History: Historiographical Debates about Ethnicity and Nationalism, 53. 
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Uppfinning Gutenberg breiddist hratt út og við upphaf 16. aldar hafði hún skotið rótum út um 

alla Evrópu.30  

Benedict Anderson taldi að tilkoma prentlistarinnar hafi markað tímamót. Með 

fjöldaframleiðslu bóka hafi opnast markaður til að selja bækur á fleiri tungumálum en 

einungis latínu (sem hafði verið ráðandi ritmál fram að þeim tíma) til almennings og við það 

hafi orðið til það sem Anderson kallaði prentunarkapítalismi. Prentlistin segir Anderson að 

hafi gegnt lykilhlutverki í útbreiðslu mótmælendasiðar í Evrópu. Martin Luther hafi nýtt 

prentlistina til þess m.a. að breiða út boðskap sinn um siðabótina og hún hafi gert valdhöfum, 

konungum eða kirkjunni, erfiðara fyrir en áður að stýra upplýsingaflæði til þegna sinna. 

Afnám latínu sem aðal ritmálsins segir Anderson að hafi grafið undan því ímyndaða 

samfélagi sem byggt var á kennisetningum kirkjunnar. Við það hafi myndast ákveðið 

tómarúm sem unnt hafi verið að fylla með þjóðernishyggju. Í fyrsta lagi hafi útbreiðsla 

prentunar gert fólki sem talaði sama tungumálið mögulegt að kynna sér og öðlast samúð 

með öðrum einstaklingum sem talaði sama tungumálið. Fólk sem hafði áður haft lítil 

samskipti sín á milli hafi farið að finna til samkenndar og með prentuðu máli hafi það farið að 

skapa sín í milli ákveðna þjóðarvitund og ímynd.  Þar með hafi orðið til „ímyndað samfélag“ 

sem kalla megi þjóð. Í öðru lagi var það mat Benedict Anderson að prentunin hafi leitt til þess 

að tungumál urðu staðlaðri en áður hafði þekkst. Áður en prentlistin kom til sögunnar hafi 

tungumál heimsins verið í stöðugri þróun en með tilkomu prentaðs máls hafi hægt á þessari 

þróun og flest tungumál í Evrópu verið komin í þá mynd  á 18. öld sem við þekkjum þau í 

dag. Í þriðja lagi sagði Anderson að prentunarkapítalisminn svokallaði hafi leitt til þess að 

ákveðin tungumál hafi orðið meira ráðandi en önnur, þ.e.a.s að þær mállýskur sem löguðu 

sig best að prentuðu máli hafi haft vinninginn gegn þeim mállýskum sem náðu ekki 

yfirhöndinni þegar kom að hinu prentaða máli. Anderson dregur röksemdafærslu sína saman 

með því að segja að samruni kapitalismans og prentlistarinnar hafi opnað möguleikann á 

myndun nýrra ímyndaðra samfélaga, byggðum á sameiginlegum tungumálum, og um leið 

lagt grunninn að þjóðríkjum nútímans.31  

2.3 Frumhyggja (primordialism/perennialism) 

Kenningar um að þjóðir og þjóðernishyggja sé afleiðing nútímavæðingar og að þjóðir séu 

félagslegur tilbúningur eða „ímynduð samfélög“ hafa verið ráðandi í nálgun fræðimanna á 

þjóðernishyggju síðustu áratugina. Það eru þó ekki allir sammála um að þessar kenningar 

séu fullnægjandi þegar kemur að því að útskýra tilkomu þjóða. Margir þeirra sem gagnrýna 

módernískar kenningar viðurkenna að þjóðernishyggja sem pólitísk stefna sé mögulega 

                                                      

30 Þorbjörn Broddason, Ritlist, prentlist, nýmiðlar (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2005), 19-22. 

31 Benedict Anderson, „Imagined Communities,” í Nationalism, ritstj. John Hutchinson & Anthony D. 

Smith (Oxford: Oxford University Press, 1994), 89-95. 
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afsprengi nútímavæðingar, líkt og módernistar halda fram. Þeir sem hins vegar aðhyllast 

frumhyggju (primordialism) telja að þjóðir séu ævafornt fyrirbæri og þjóðlegur uppruni skipti 

máli. Til þess að útskýra myndun þjóða sé nauðsynlegt að athuga uppruna þeirra. Kenningar 

frumhyggjunnar byggja á því að þjóðir séu ekki skapaðar heldur séu þær náttúrulegt fyrirbæri 

sem eigi sér langa sögu. Fólk fæðist inn í ákveðnar þjóðir og tengsl séu milli einstaklinga 

sem tilheyri sömu þjóðinni. Þó það sé ekki algilt geti verið um að ræða blóðtengsl, sömu 

menningu og sama tungumál. Samkvæmt frumhyggjunni eru þjóðir dagsins í dag ekki ný 

fyrirbæri heldur eigi þær sér ákveðinn uppruna og langa sögu sem á endanum hafi lyktað 

með þeirri samsetningu þjóða sem við þekkjum í dag.32  

Breski félagsfræðingurinn Anthony D. Smith, sem hefur m.a. rannsakað 

þjóðernishyggju, gagnrýnir á ýmsan hátt hugmyndir félagslegrar mótunarhyggju og 

módernisma. Í fyrsta lagi telur hann að þeir sem aðhyllast félagslega mótunarhyggju leggi of 

mikla áherslu á að þjóðir séu ímyndað samfélag. Með því hafni kennismiðir félagslegrar 

mótunarhyggju möguleikanum á því að þær séu raunverulegt samfélag og því geti þeir ekki 

útskýrt með fullnægjandi hætti af hverju einstaklingar finni til jafn mikils samhugar í garð 

annarra einstaklinga sömu þjóðar. Kenningarnar geti heldur ekki útskýrt hvers vegna 

einstaklingar sýni hollustu gagnvart því „ímyndaða samfélagi“ sem þjóðir eigi að vera. Í öðru 

lagi byggist félagsleg mótunarhyggja á því að þjóðernishyggja sé drifin áfram af leiðtogum 

samfélagsins (t.d. stjórnmálamönnum, hugmyndasmiðum, herforingjum o.s.frv.) sem ákveði 

hvaða gildi, hefðir og menning eigi að vera einkennandi fyrir þjóðina. Með því að einbeita sér 

alfarið að elítunum hunsi félagsleg mótunarhyggja framlag annarra stétta til 

þjóðernishyggjunnar. Þó að elítur geti haft mikil áhrif á stefnu samfélaga þá geti lægri stéttir 

einnig haft gríðarleg áhrif á aðgerðir elítunnar. Í þriðja lagi segir Smith að félagsleg 

mótunarhyggja sé þess ekki megnug að útskýra hollustu einstaklinga gagnvart þjóð sinni og 

af hverju þeir styðji þjóðernishyggju. Í mannkynssögunni séu mýmörg dæmi um að menn hafi 

fórnað lífi sínu, jafnvel í milljónatali, til varnar þjóð sinni. Síðasta atriðið sem Smith bendir á er 

að með því að því halda því fram að þjóðir og þjóðernishyggja séu ný fyrirbæri, leggi 

félagsleg mótunarhyggja og módernistar of mikla áherslu á nútímann og túlkun þeirra sem 

tilheyra nútímanum á fortíðina, í stað þess að reyna að sjá hvaða áhrif fortíðin hefur haft á 

mótun þjóðarímyndar dagsins í dag. Smith telur ekki hægt að ganga út frá því, líkt og 

Hobsbawm gerir, að hefðir hafi verið skapaðar til þess að búa til þjóðarvitund borgaranna. 

Saga þjóða og fortíðin sé mikilvæg til að útskýra hvers vegna þjóðir séu eins og þær eru í 

                                                      

32 Paul Lawrence, Nationalism: History and Theory (Harlow: Pearson Education Limited, 2005), 181-

186. 



15 

 

dag, vegna þess að hefðir og menning hafi mótast yfir langt tímabil og lagt grunninn að 

nútímasamfélögum.33  

 
 

2.4 Samantekt 

Margar kenningar hafa verið settar fram um þjóðir og þjóðernishyggju en þær sem standa 

upp úr eru módernistakenningar, kenningar félagslegrar mótunarhyggju og 

frumhyggjukenningar. Módernistar og kenningar félagslegrar mótunarhyggju ganga út frá því 

að þjóðir og þjóðernishyggja sé afsprengi nútímans og lykilstef félagslegrar mótunarhyggju 

sé að þjóðir séu „ímynduð samfélög“, búin til af þjóðernissinnum. Frumhyggjan hefur hins 

vegar allt aðra sýn, þjóðir séu ævafornar og þjóðir dagsins í dag afsprengi þróunar margra 

alda. Í lok ritgerðarinnar verða framangreindar kenningar tengdar við framgang skoskrar 

þjóðernishyggju og það metið hvort þær geti að einhverju leyti útskýrt hana.  

                                                      

33 Smith, The Nation in History: Historiographical Debates about Ethnicity and Nationalism, 61-62. 
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3 Skotland og breska heimsveldið 

Í þessum kafla verður rakið í stuttu máli hver var aðdragandinn og ástæðan fyrir því að 

England og Skotland gengu í ríkjasamband árið 1707. Farið verður stuttlega yfir hvað 

sambandssáttmálinn fól í sér og hvaða stofnanir Skotar annað hvort héldu eða misstu þegar 

þeir samþykktu sáttmálann. Síðan verður farið yfir hver staða Skotlands var innan 

sambandsins, hver þátttaka Skota var í uppbyggingu breska heimsveldisins og hvaða 

ávinning Skotland og skoska þjóðin hafði af heimsveldinu. Fjallað verður um hvernig, í 

gegnum hefðir og stofnanir, Skotum tókst að marka sér sérstöðu innan breska 

heimsveldisins. Að lokum verður farið yfir tvær kenningar um ástæður þess að skosk 

þjóðernishyggja ruddi sér til rúms á síðari hluta 20. aldar.  

3.1 Sambandið við England 1707 

Skotland og England sameinuðust í konungsríkið Stóra-Bretland árið 1707. Árið 1603 höfðu 

krúnur ríkjanna tveggja verið sameinaðar þegar Jakob sjötti Skotakonungur erfði ensku 

krúnuna við andlát frænku sinnar, Elísabetar fyrstu Englandsdrottningar. Jakob flutti hirð sína 

til Englands og var krýndur Jakob fyrsti Englandskonungur. Það að ríkin tvö væru með sama 

konung þýddi þó ekki að þau hefðu sameinast í eitt konungsdæmi, þau voru áfram tvö 

aðskilin konungsríki með sínar eigin stofnanir allt til ársins 1707.34  

Að baki samrunanum 1707 lágu margar ástæður en sú helsta var fjárhagslegs eðlis. 

Þegar komið var fram undir lok 17. aldar var heimsvaldakapphlaup stórveldanna í Evrópu að 

hefjast. England var þar fremst í flokki en Skotar vildu einnig taka þátt í kapphlaupinu. 

Heimsvaldadraumar þeirra fengu hins vegar skjótan endi á tíunda áratug 17. aldar þegar  

tilraun þeirra til að koma á skoskri nýlendu í Panama fór út um þúfur með bæði mannfalli og 

miklum fjárhagslegum kostnaði.35 Með ríkjasambandi við England myndu Skotar fá aðgang 

að mörkuðum í enskum nýlendum en ensk löggjöf frá 1660 hafði bannað skoskum 

kaupmönnum að eiga viðskipti við þær. Í löggjöf frá 1705 voru Skotar skilgreindir sem 

útlendingar í Englandi sem gerði það m.a. að verkum að þeir máttu ekki erfa eignir þar. Þá 

hafði einnig verið sett viðskiptabann á kjöt, korn og kol frá Skotlandi. Það var mikið áfall fyrir 

skoska kaupmenn að vera meinaður aðgangur að enskum mörkuðum, sérstaklega þar sem 

þeir voru í miklum vexti á þessum tíma. Fyrir Englendinga var samband við Skotland hentugt 

að því leyti að það myndi tryggja frið milli ríkjanna tveggja sem höfðu átt í reglubundnum 

átökum í margar aldir.36  

                                                      

34 T.M. Devine, The Scottish Nation: A Modern History, (London: Penguin Books, 2012), 3. 

35 Devine, The Scottish Nation: A Modern History, 4-6. 

36 Iain Macwhirter, Road to Referendum, (Cargo Publishing, 2014), 86-87. 
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Önnur rök fyrir sambandinu voru þau að það myndi tryggja friðsamleg skipti 

þjóðhöfðingja. Anna, Englands- og Skotlandsdrottning, átti enga erfingja á lífi og því var 

hætta á því að Skotar og Englendingar myndu vera ósammála um hver ætti að taka við 

krúnunni. Englendingar óttuðust að Skotar myndu reyna að koma afkomendum hins 

kaþólska Jakobs annars aftur til valda, en hann hafði verið hrakinn af valdastóli 1688.  

Sameining ríkjanna tryggði að erfingjar krúnunnar yrðu hin þýska Hannoverætt sem aðhylltist 

mótmælendatrú.37  

 Samningaviðræður fóru fram á milli fulltrúa landanna tveggja 16. apríl – 22. júlí 1706. 

Þeim lauk með sáttmála um samband ríkjanna. Skoska þingið samþykkti hann í byrjun árs 

1707 og enska þingið veitti sitt samþykki 6. mars það sama ár. Í sáttmálanum er kveðið á um 

að frá og með 1. maí 1707 yrðu konungsríkin tvö, England og Skotand, sameinuð í 

konungsríkið Stóra-Bretland. Kveðið var á um að ríkið skyldi hafa eitt þing og voru þing 

beggja ríkja því sameinuð í eitt þing sem hafði aðsetur í London. Á hinu nýja þingi skyldu 

Skotar fá 16 sæti í lávarðadeild (e. House of Lords) og 45 sæti í neðri deild (e. House of 

Commons). Sáttmálinn veitti Skotum fullan aðgang að þeim mörkuðum sem Englendingar 

réðu yfir. Einnig var samið um að Skotar héldu sínu eigin laga- og réttarkerfi og væri það 

aðskilið frá enska laga- og réttarkerfinu. Skotar yrðu þó að taka tillit til þeirrar löggjafar sem 

samþykkt væri á breska þinginu. Í sérstakri löggjöf sem einnig var samin árið 1707 var það 

tryggt að sambandið myndi ekki hafa áhrif á kirkjuskipan beggja landa. Það þýddi að Skoska 

kirkjan og Enska þjóðkirkjan héldu áfram að starfa óháðar hvor annarri.38  

 

3.2 Staða Skota innan breska konungsríkisins  

Samband Englands og Skotlands árið 1707 var ekki óumdeilt í Skotlandi. Tíð mótmæli og 

óeirðir voru þar mánuðina fyrir samþykkt sambandssáttmálans og var ennþá mikil óánægja 

með ákvörðunina árin eftir stofnun konungsríkisins Stóra-Bretlands.39 Andstaða Skota við 

sambandið var endanlega brotin á bak aftur árið 1745 þegar uppreisn skoskra 

stuðningsmanna hinnar útlægu Stúarta konungsfjölskyldu (sem voru kaþólikkar) var stöðvuð 

með hervaldi. Uppreisnin var fyrst og fremst í skosku hálöndunum enda var þar mestur 

stuðningur við hina útlægu Stúarta. Til að koma í veg fyrir að slík uppreisn endurtæki sig 

reyndu bresk stjórnvöld að berja niður sérstök einkenni fólks í skosku hálöndunum. Meðal 

annars var árið 1746 samþykkt löggjöf sem bannaði öllum nema hermönnum að klæðast 

                                                      

37 Colin Kidd, „The case for union,” Public Policy Research 19, nr. 1 (2012): 7, sótt 16. mars 2016, doi: 

10.1111/j.1744-540X.2012.00675.x 

38 Gordon Donaldson, Scottish Historical Documents (Edinburgh & London: Scottish Academic Press, 

1970), 268-277. 

39 Devine, The Scottish Nation: A Modern History, 9. 
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fötum sem kenna mætti við skosku hálöndin. Með löggjöfinni var fólki m.a. bannað að 

klæðast fatnaði  úr skoskum ullardúk (tartan).40  

 Í kjölfar uppreisnarinnar 1745 tóku Skotar virkan þátt í heimsvaldastefnu breska 

ríkisins. Þeir högnuðust vel á heimsveldinu þar sem skoskur iðnaður græddi gífurlega á 

viðskiptum við breskar nýlendur víða um heim. Skoskur iðnaður varð mjög öflugur og var á 

nítjándu öld almennt talið að Glasgow væri næst mikilvægasta borg heimsveldisins á eftir 

London. Vegna heimsveldisins var mögulegt fyrir Skota að yfirgefa heimahagana og freista 

gæfunnar í nýlendum Breta. Á árunum 1825-1938 fluttu meira en tvær milljónir manna frá 

Skotlandi, flestir til Bandaríkjanna, Kanada og Ástralíu, sem voru upphaflega breskar 

nýlendur. Vegna mikils fjölda Skota varð menning þessara landa fyrir miklum skoskum 

áhrifum og tenging þeirra við Skotland sterk.41  

Margir Skotar voru áberandi í útþenslu heimsveldisins og öðluðust mikla frægð fyrir 

framgöngu sína. Nefna má herforingjann Colin Campell, trúboðann Mary Slessor og síðast 

en ekki síst hinn víðfræga skoska landkönnuð David Livingston.42 Það var þó frammistaða 

skoskra hermanna í breska hernum sem sennilega var helsta framlag Skota til breska 

heimsveldisins. Fyrir tíma konungríkisins Stóra-Bretlands hafði stríð og hernaður verið ríkur 

þáttur í lífi Skota, en þeir höfðu bæði barist við Englendinga og innbyrðis fram til 1707. Bresk 

stjórnvöld náðu að virkja þessa hernaðarhefð í þágu heimsveldisins og voru skoskir hermenn 

og hersveitir fremstar í flokki í þeim átökum sem Bretar tóku þátt í þrjár aldir eftir stofnun 

konungsríkisins. Í Napóelonstríðunum í kringum aldamótin 1800 börðust u.þ.b 50.000 skoskir 

sjálfboðaliðar fyrir breska herinn gegn yfirgangi Frakka. Í fyrri heimsstyrjöld var meira en hálf 

milljón skoskra hermanna í breska hernum. Mannfall Skota í þeirri styrjöld var mun meira en 

Englendinga, en u.þ.b. 26% skoskra hermanna sem börðust á vesturvígstöðunum létu lífið 

en einungis 11% enskra hermanna. Vegna þeirrar virðingar sem borin var fyrir skoskum 

hersveitum var þeim reglulega beitt í fremstu víglínu og útskýrir það að einhverju leyti mikið 

mannfall í þeirra röðum. Við þetta má svo því bæta að margir háttsettir breskir herforingjar 

voru af skosku bergi brotnir, þar á meðal Douglas Haig sem var yfirmaður breska heraflans á 

vesturvígstöðvunum frá 1915 til stríðsloka árið 1918.43  

                                                      

40 Devine, The Scottish Nation: A Modern History, 232-233. 

41 T.M. Devine, „The Break-up of Britain? Scotland and the End of Empire: The Prothero Lecture,” 

Transactions of the Royal Historical Society 16, (2009): 167–69, sótt 16. mars 2016, 

doi:10.1017/S0080440106000417 

42 T.M. Devine, „The Break-up of Britain? Scotland and the End of Empire: The Prothero Lecture,” 

Transactions of the Royal Historical Society 16, (2009): 170-171, sótt 16. mars 2016, 

doi:10.1017/S0080440106000417 

43 Macwhirter, Road to Referendum, 112-117. 
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Eftir uppreisnina 1745 var hersveitum frá hálöndum Skotlands veitt innganga í breska 

herinn og nutu þær fljótlega mikillar virðingar fyrir framgöngu sína á vígvellinum. Hersveitirnar 

voru undanþegnar lögum sem bönnuðu Skotum að klæðast hefðbundnum skoskum 

klæðnaði, þ.á.m. fötum sem gerð voru úr skoskum ullardúki. Vaskleg frammistaða 

hersveitanna gerði það að verkum að skoskur klæðnaður varð að ákveðinni táknmynd fyrir 

breska herinn og af þeim sökum fylltust margir áhuga á menningu og hefðum skosku 

hálandanna. Rithöfundurinn Walter Scott fór fremstur í flokki þeirra sem vildu endurvekja 

hálandamenninguna sem hafði verið bæld niður eftir uppreisnina 1745. Árið 1822 varð Georg 

fjórði Bretakonungur fyrsti konungurinn til þess að heimsækja Skotland frá því Karl annar 

heimsótti landið árið 1651. Í tilefni heimsóknarinnar skipulagði Walter Scott mikil hátíðarhöld 

þar sem fjölbreyttri skoskri menningu var hampað og áhersla lögð á mismunandi klæðnað 

fólks frá hinum ýmsu héruðum Skotlands. Talið er að heimsókn Georgs og hátíðarhöldin sem 

henni fylgdu hafi leitt til þess að skotapilsið varð viðurkennt sem þjóðarklæðnaður Skota. Það 

er kaldhæðnislegt af þeim sökum að ekki eru til margar heimildir um að skotapilsið hafi verið 

hluti af menningu skosku hálandanna fyrir 1707. Walter Scott fór frjálslega með skoska sögu 

og menningu, hans útgáfa af henni átti oft og tíðum sér ekki mikla stoð í raunveruleikanum 

auk þess sem hann gerði of mikið úr framlagi skosku hálandanna til skoskrar menningar á 

kostnað annarra landshluta.44 Þrátt fyrir sögulega vafasaman bakgrunn þeirrar útgáfu af 

skoskri menningu sem naut hylli á Viktoríutímanum, hjálpaði hún Skotum að marka sér 

sérstöðu innan breska heimsveldisins. Þegar sambandinu var komið á höfðu margir óttast að 

Skotar myndu glata sérkennum sínum, en sú varð ekki raunin.45  

Sérstaða Skota fólst þó ekki eingöngu í því að tileinka sér „hálandamenningu“. Þrátt 

fyrir sambandssáttmálann árið 1707 tókst Skotum við samningu hans að viðhalda sínu eigin 

mennta- og lagakerfi. Það að Skotar réðu fyrir stofnunum sem voru aðskildar stofnunum 

Englands hjálpaði til við að skilja Skota frá restinni af Bretlandi.46 Einnig verður ekki dregið úr 

mikilvægi þess að þeir héldu sinni eigin kirkjuskipan eftir sambandið. Skoska kirkjan var 

Skotum mikilvæg og gegndi mikilvægu hlutverki í skosku samfélagi fram á 20. öld.  Á hana 

var litið sem rödd Skotlands. Á ársfundum kirkjunnar voru sett fram sjónarmið um málefni 

Skotlands sem fengu takmarkaðan hljómgrunn í Westminster. Mikilvægt var fyrir skosku 

þjóðina að eiga rödd óháða breska ríkinu.47 
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 Breska heimsveldið tók að liðast í sundur á árunum eftir síðari heimsstyrjöld og um 

miðjan sjöunda áratug síðustu aldar hafði íbúum þess fækkað verulega, frá því að vera u.þ.b. 

sjö hundruð milljónir þegar heimsveldið var sem víðfeðmast niður í um fimm milljónir. Sett 

hefur verið fram sú tilgáta að vöxtur skoskrar þjóðernishyggju hafi verið í samhengi við 

endalok heimsveldisins. Á sama tíma og Bretland var öflugasta ríki heims var lítill hvati fyrir 

Skota að krefjast sjálfstjórnar eða sjálfstæðis þar sem efnahagslegi ávinningurinn af breskri 

nýlendustefnu var gríðarlega mikill fyrir Skota. Það gæti hugsanlega verið helsta ástæðan 

fyrir því að ekki fór mikið fyrir sjálfstæðisbaráttu Skota í lok 19. aldar og fram á 20. öld. 

Endalok heimsveldisins og fækkun breskra nýlendna var síðan sú innspýting sem veitti 

þjóðernishyggjunni byr undir báða vængi. Þó eru ekki allir sammála þeirri kenningu að 

endalok heimsveldisins sé aðal ástæðan fyrir vakningu skoskrar þjóðernishyggju. Skoski 

sagnfræðingurinn T.M. Devine heldur því fram í bók sinni The Scottish Nation: A Modern 

History að efnahagsleg óvissa, óánægja með félagslegar áherslur ríkisstjórna Bretlands á 

síðari hluta 20. aldar og vaxandi gjá milli Skota og Englendinga, sem varð áberandi í valdatíð 

Íhaldsflokksins á árunum 1979-1997, séu líklegri ástæður fyrir uppgangi þjóðernishyggju og 

kröfum um aukna skoska sjálfstjórn en að breska heimsveldið hafi liðast í sundur.48  

  

3.3 Samantekt 

Samband Englands og Skotlands átti sér langan aðdraganda. Aðalástæða Skota fyrir að 

samþykkja að ganga í ríkjasamband með Englandi var að þeir töldu sig af hafa af því 

efnahagslegan ávinning. Englendingar töldu sambandið fýsilegt því það myndi afstýra deilum 

um hver ætti að erfa krúnuna auk þess sem það tryggði frið milli Skota og Englendinga eftir 

margra alda átök. Eftir að hafa í byrjun verið andvígir því að mynda sambandsríki með 

Englandi fóru Skotar að taka virkan þátt í uppgangi heimsveldisins. Skotar högnuðust á 

heimsveldinu, skoskur iðnaður græddi á nýlendustefnunni og skoskum borgurum gafst 

tækifæri til að yfirgefa Skotland og freista gæfunnar í bresku nýlendunum. Það var þó helst 

með þátttöku sinni í breska hernum sem Skotar gátu sér góðs orðs, því skoskar hersveitir 

nutu mikillar hylli vegna framgöngu sinnar í hernaði breska heimsveldisins. Hylli skosku 

hersveitanna leiddi til þess að áhugi vaknaði á menningu skosku hálandanna og stóðu menn 

á borð við skoska rithöfundinn Walter Scott að baki því að endurvekja „hálandamenninguna.“ 

Þó var sú „hálandamenning“ sem Scott endurvakti að miklu leyti tilbúningur sem átti sér litla 

sögulega stoð. Endurvakning „hálandamenningarinnar“ og skosku stofnanirnar sem héldu 

sjálfstæði sínu eftir 1707 (laga- og réttarkerfið, menntakerfið og Skoska kirkjan) gerði það að 

verkum að Skotum tókst að marka sér sérstöðu innan Bretlands. Þrátt fyrir að hafa sín eigin 
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sérkenni fóru Skotar þó ekki að krefjast sjálfstæðis fyrr en kom fram á 20. öld. Tvær 

kenningar hafa verið settar fram til þess að reyna að útskýra hvers vegna skosk 

þjóðernishyggja haslaði sér völl á síðari hluta 20. aldar. Annars vegar að endalok breska 

heimsveldisins eftir lok 20. aldar hafi búið til tómarúm sem var fyllt með þjóðernishyggju. Hin 

kenningin er á þann veg að efnahagsleg óvissa, óánægja með félagslegar áherslur 

ríkisstjórna Bretlands á síðari hluta 20. aldar og vaxandi gjá milli Skota og Englendinga hafi 

verið mun ríkari áhrifaþáttur í uppgangi þjóðernishyggju en endalok heimsveldisins. Ástæða 

er til að hafa þessar tvær kenningar í huga í næstu tveimur köflum þar sem stjórnmálasaga 

Skotlands frá lokum síðari heimsstyrjaldar til ársins 2015 er rakin. 
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4  Skosk stjórnmál 1945 - 1979 

Í þessum kafla verður farið yfir stjórnmálasögu Skotlands frá stríðslokum árið 1945 til 

þjóðaratkvæðagreiðslunnar um stofnun skosks þings árið 1979. Litið verður á kröfur um 

annað hvort heimastjórn Skota eða takmarkaða sjálfstjórn yfir eigin málefnum. Þá verður 

fjallað um hvernig þessar kröfur náðu inn á borð breskra stjórnvalda sem að lokum lyktaði 

með þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1979 um eigið þing Skota. Til þess að varpa ljósi á hvernig 

það gerðist verður farið yfir sögu og afstöðu stóru bresku flokkanna, Verkamannaflokksins og 

Íhaldsflokksins, til stjórnar Skota á eigin mála. Einnig verður fjallað um sögu Skoska 

þjóðarflokksins (SNP), pólitíska stöðu hans og vöxt fram á áttunda áratuginn. 

4.1 1945 - 1967 

4.1.1 Verkamannaflokkurinn og skosk heimastjórn 

Breski Verkamannaflokkurinn var stofnaður árið 1900. Einn af aðalstofnendum hans var 

Skoti að nafni Keir Hardie, gamall námuverkamaður sem hafði verið virkur í baráttunni fyrir 

réttindum og bættum lífsgæðum verkamanna, bæði innan verkalýðshreyfingarinnar og í 

stjórnmálum. Hann bauð sig fram sem óháður frambjóðandi í þingkosningum árið 1888 í Mid 

Lanark kjördæminu í Skotlandi en hlaut fæst atkvæði allra frambjóðenda. Hann ákvað því að 

freista gæfunnar í Englandi og árið 1892 náði hann kjöri sem þingmaður fyrir West Ham 

South kjördæmið í Essex. Hann missti sæti sitt árið 1895 en fimm árum síðar stóð hann að 

stofnun breska Verkamannaflokksins og varð fyrsti þingmaður hans, fyrir Merthyr Tydfil 

kjördæmið í Wales. Hardie studdi kröfu Skota um heimastjórn og var hún því á stefnuskrá 

Verkamannaflokksins frá stofnun hans.49   

 Á níunda áratug 19. aldar var vaxandi þungi í umræðunni um heimastjórn í Skotland 

og komu þær hugmyndir fram í kjölfarið á umræðu um stöðu Írlands innan Bretlands en mikið 

var rætt um írska heimastjórn á þessum tíma. Hreyfingin Scottish Home Rule Association var 

stofnuð í því skyni að berjast fyrir endurreisn skosks þings í Edinborg. Málið var ofarlega á 

baugi í skoskum stjórnmálum fram að fyrri heimsstyrjöld og voru lögð fram nokkur frumvörp í 

Westminster þar sem var lagt til að Skotland fengi heimastjórn. Þau náðu hins vegar ekki 

fram að ganga og þegar fyrri heimsstyrjöldin braust út í ágúst 1914 var málinu sópað út af 

borðinu.50  

 Winston Churchill tók við embætti forsætisráðherra í maí árið 1940 og kom á fót 

þjóðstjórn Íhaldsflokksins og Verkamannaflokksins, sem fór með stjórn landsins til stríðsloka. 

Churchill skipaði Tom Johnston úr Verkamannaflokknum sem ráðherra Skotlandsmála og er 
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hann almennt talinn einn áhrifamesti ráðherra málefna Skotlands frá upphafi. Ríkisstjórn 

Churchills á stríðsárunum lagði áherslu á aukna valddreifingu en stjórnkerfið hafði einkennst 

af mikilli miðstýringu frá Westminster. Þessa stefnubreytingu má rekja til þess að ríkisstjórnin 

taldi að besta leiðin til þess að takast á við afleiðingar loftárása Þjóðverja væri að landsvæðin 

stýrðu sjálf björgunaraðgerðum og uppbyggingu í stað fjarstýringar frá Westminster.51  

Johnston nýtti sér það svigrúm sem dreifstýringin veitti honum til þess að taka til 

hendinni í Skotlandi. Í ráðherratíð sinni lagði hann m.a. áherslu á að skapa þar ný störf í 

iðnaði, umbylta raforkumálum, stytta biðlista á sjúkrahúsum og vinna að umbótum í bæði 

skóla- og landbúnaðarkerfinu. Johnston hafði á árum áður verið mikill stuðningsmaður 

heimastjórnar Skota, en í ráðherratíð sinni lagði hann meiri áherslu á félagslegar umbætur en 

breytingar á stjórnskipun Bretlands. Hann var þeirrar skoðunar að auknar valdheimildir til 

skoska ráðuneytisins væru betur til þess fallnar að bæta lífskjör Skota en sjálfstætt skoskt 

þing með aðsetur í Edinborg.52  

  Verkamannaflokkurinn komst til valda eftir stórsigur í þingkosningunum 1945. 

Flokkurinn hvarf frá dreifstýringunni sem hafði einkennt stríðsárin og lagði áherslu á eina  

stjórn og að sömu áherslur giltu um allt Bretland. Flokkurinn taldi að miðstýring væri 

nauðynleg til þess að koma á markvissum félagslegum breytingum. Því hvarf hann frá stefnu 

sinni um skoska heimastjórn. Í þingkosningum árið 1950 var flokkurinn í fyrsta skipti ekki með 

málið á stefnuskrá sinni og árið 1956 lýsti hann því opinberlega yfir að hann legðist gegn 

heimastjórn fyrir Skota. Þrátt fyrir þessa stefnumörkun naut Verkamannaflokkurinn mikils 

stuðnings í Skotlandi, hann fór vaxandi á sjötta áratugnum og á þeim sjöunda var flokkurinn 

orðinn að ráðandi afli í skoskum stjórnmálum.53 

Verkamannaflokkurinn sat þó ekki einn við borðið í skoskum stjórnmálum á sjötta 

áratugnum því útibú Íhaldsflokksins í Skotlandi, Skoski sambandsflokkurinn, naut einnig hylli 

skoskra kjósenda. Í þingkosningum á árunum 1950-1964 hlaut flokkurinn að meðaltali 46% 

atkvæða skoskra kjósenda og í kosningunum 1955 náði hann þeim einstaka áfanga í skoskri 

stjórnmálasögu að verða fyrsti flokkurinn til þess að hljóta hreinan meirihluta atkvæða í 

Skotlandi, eða 50,1%. Þetta var mesta fylgi flokksins þar en eftir það fór smám saman að 

fjara undan honum. 54  

4.1.2 Skoski þjóðarflokkurinn og The Scottish Convention 

Áhugaleysi Verkamannaflokksins á skoskri heimastjórn á árunum eftir fyrra stríð leiddi til 

þess að árið 1928 var Þjóðarflokkur Skotlands (National Party of Scotland)  stofnaður til að 
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berjast fyrir heimastjórn. Árið 1934 sameinaðist hann Skoska flokknum (The Scottish Party) 

og til varð Skoski þjóðarflokkurinn (The Scottish National Party (SNP)).55 Markmið hins nýja 

flokks var sjálfstæði Skotlands en flokksmenn voru þó ekki einhuga um hvernig  ætti að ná 

því. Þeir róttækari sættu sig ekki við annað en fullt sjálfstæði strax en hinir hófsamari töldu að 

ferlið gæti tekið lengri tíma. Þessir hófsömu flokksmenn töldu vænlegra að byrja á því að 

berjast fyrir aukinni sjálfstjórn innan breska ríkisins áður en krafist yrði fulls sjálfstæðis.56  

Fyrstu árin gekk Skoska þjóðarflokknum illa í kosningum, sem mátti rekja til þess að 

hann skorti fjármagn, skipulagningu var ábótavant og hann var eins málefnis flokkur um 

stjórnskipulega stöðu Skotlands innan Bretlands. Slíkur flokkur náði ekki til skoskra kjósenda 

sem höfðu meiri áhuga á öðrum málum en því hvort Skotland skyldi vera sjálfstætt ríki eða 

ekki.57 

  Fyrsti þingmaður SNP var dr. Robert Mcintyre. Hann gegndi embætti leiðtoga 

flokksins þegar hann sigraði í aukakosningum í Motherwell kjördæminu í apríl 1945. Mcintyre 

missti hins vegar sæti sitt þegar þingkosningar fóru fram þremur mánuðum síðar, enda fékk 

SNP einungis 1% atkvæða í Skotlandi.58 SNP átti erfitt uppdráttar í kosningum á sjötta 

áratugnum, en stuðningur við flokk þjóðernissinna var ekki mikill á þeim tíma.  Þessi slæma 

útkoma þjóðernissinna var þó ekki til marks um að lítill áhugi væri í Skotlandi á stöðu 

landsins innan Bretlands. Maður að nafni John MacCormick, sem hafði gegnt embætti ritara 

SNP, lagði áherslu á að mynda breiða samstöðu um kröfuna um heimastjórn Skota. Hann 

taldi að krafa um heimastjórn væri líklegri til þess að ná eyrum almennings en krafa um að 

Skotland yrði sjálfstætt fullvalda ríki, sem var aðalkrafa SPN á þessum tíma. MacCormick 

hafði forgöngu um stofnun hreyfingarinnar The Scottish Convention sem stóð fyrir herferð 

sem hafði það að markmiði að tryggja Skotum heimastjórn.59  Hreyfingin stóð fyrir þjóðfundi 

(National Assembly) í Glasgow í mars árið 1947 þar sem voru m.a. fulltrúar stjórnmálaflokka, 

sveitar-, trúar- og verkalýðsfélaga. Á fundinum var samþykkt krafa um eigið þing Skota sem 

hefði fullt vald yfir þeim málefnum Skotlands sem ekki lytu að gjaldeyris-, utanríkis- og 

varnarmálum og málefnum krúnunnar. Þessi tillaga var síðan samþykkt á öðrum þjóðfundi í 

mars 1948.60  
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 Hugmyndin var sú að hreyfingin The Scottish Convention stæði fyrir utan hefðbundin 

flokkaátök og var því aldrei hugsuð til þess að bjóða fram í kosningum. Af þeirri ástæðu varð 

að beita öðrum aðferðum til að ná eyrum stjórnvalda og fá þau til þess að hlusta á tillögurnar. 

MacCormick ákvað að semja sáttmála þar sem biðlað yrði til breskra stjórnvalda um að verða 

við óskum skosku þjóðarinnar um eigið þing og heimastjórn. Til þess að gefa kröfunni meira 

vægi í augum stjórnvalda lagði MacCormick áherslu á að sem flestir Skotar skrifuðu undir 

sáttmálann. Hann var síðan lagður fram og samþykktur á þriðja þjóðfundinum 29. október 

1949.61  

Skosku þjóðinni hugnaðist sáttmálinn vel, fyrstu vikuna eftir þjóðfundinn 1949 höfðu 

50 þúsund manns skrifað undir hann og þegar upp var staðið voru undirskriftirnar orðnar 

u.þ.b. tvær milljónir. Þrátt fyrir þennan mikla stuðning var sáttmálinn að miklu leyti andvana 

fæddur. Ástæðuna má m.a. rekja til andstöðu Verkamannaflokksins en margir flokksmenn litu 

sáttmálann og MacCormick hornauga af þeim sökum að hann hafði árið 1948 boðið sig fram 

gegn frambjóðanda Verkamannaflokksins í aukakosningum sem fóru fram í Paisley 

kjördæminu í Skotlandi. Framboð MacCormicks naut stuðnings Frjálslynda flokksins (þar 

sem hann hafði starfað um tíma), Sambandsflokksins og stuðningsmanna The Scottish 

Convention hreyfingarinnar. Frjálslyndi flokkurinn og Sambandsflokkurinn ákváðu að bjóða 

ekki fram sína eigin frambjóðendur í kosningunum til þess að auka líkurnar á sigri 

MacCormicks. Framboðið var undir þeim formerkjum að það væri andvígt sósíalískum 

áherslum ríkisstjórnar Clement Attlee. MacCormick beið ósigur í kosningunum en framboð 

hans sannfærði Verkamannaflokkinn um að sáttmálinn væri runninn undan rifjum 

andstæðinga Verkamannaflokksins og þar af leiðandi hunsaði hann þær kröfur sem settar 

voru fram í sáttmálanum. Heimastjórn yrði ekki ákveðin með undirskriftasöfnun heldur af 

þingmönnum í Westminster og málið væri ekki á dagskrá enskra þingmanna. Einnig gerði 

það þjóðernissinnum og heimastjórnarmönnum erfitt fyrir að þó að gríðarlegur fjöldi Skota 

hefði skrifað undir sáttmálann var það ekki endilega til marks um að stjórnskipuleg staða 

Skotlands væri það málefni sem brynni helst á  skoskum kjósendum. Allir þessir þættir urðu 

til þess að það fjaraði undan The Scottish Convention hreyfingunni í byrjun sjötta 

áratugarins.62  

 

4.1.3 Uppgangur Skoska þjóðarflokksins á sjöunda áratugnum 

Skoski þjóðarflokkurinn gekk í gegnum endurnýjun á sjöunda áratugnum með ákveðinni 

hreinsun þar sem flokksmönnum sem lögðu mikið upp úr fordómum og hatri í garð 
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Englendinga var úthýst úr flokknum. SNP tók að marka sér stöðu sem nokkurs konar 

mótmælendaflokkur sem höfðaði til kjósenda sem voru ósáttir með stefnu og frammistöðu 

stóru flokkanna. Flokkurinn reyndi að höfða til fólks úr lægri stigum millistéttarinnar og  

verkamannastétt með því að útvíkka málefnaskrá sína og setja á dagskrá önnur mál en 

kröfuna um sjálfstætt Skotland. Flokkurinn vildi m.a. að verkamenn fengju fulltrúa í stjórnum 

þeirra fyrirtækja sem þeir störfuðu hjá. Önnur mál sem SNP lagði áherslu á var að berjast 

gegn útbreiðslu kjarnorkuvopna, andstaða við Víetnamstríðið var undirstrikuð og flokkurinn 

boðaði að hann vildi berjast fyrir breytingum á breska kosningakerfinu. Flokkurinn gaf sig út 

fyrir að vera til vinstri en styddi þó persónufrelsi og legðist gegn of miklum ríkisafskiptum.63 

SNP tókst að nýta sér hningnun bæði Frjálslynda flokksins og Íhaldsflokksins (sem hét 

Sambandsflokkurinn til ársins 1965) og gera sig að raunhæfum valkosti fyrir kjósendur. Í 

sveitarstjórnarkosningum árið 1967 fékk SNP 4% atkvæða og fékk 27 sæti í borgar-

/bæjarstjórnum og 42 sæti í sveitarstjórnum.64  

 Stóru bresku flokkarnir fóru síðan að taka SNP alvarlega eftir að flokkurinn vann 

óvæntan sigur í aukakosningum í Hamilton-kjördæmi í nóvember 1967. 

Verkamannaflokkurinn taldi kjördæmið vera eitt sitt sterkasta vígi og það kom því honum í 

opna skjöldu þegar frambjóðandi SNP, lögfræðingurinn Winnie Ewing, hlaut 46% atkvæða og 

vann kosningarnar. Ástæðuna fyrir sigrinum má rekja til þess að SNP rak vel skipulagða 

kosningabaráttu ásamt því að Ewing var talinn búa yfir meiri kjörþokka en frambjóðandi 

Verkamannaflokksins, Alex Wilson. Flokkurinn fylgdi eftir sigrinum í Hamilton með því að 

hljóta 34% atkvæða í sveitarstjórnarkosningum sem fóru fram í maí árið eftir, en þá vann 

flokkurinn 101 sveitarstjórnarsæti en Verkamannaflokkurinn tapaði 84 sætum. Skoski 

blaðamaðurinn Andrew Marr telur að uppgang SNP á sjöunda áratugnum megi rekja til 

óánægju fólks með hægan vöxt efnahagslífsins undir ríkisstjórn Verkamannaflokksins, sem 

leidd var af Harold Wilson, áhugaleysis Verkamannaflokksins og Íhaldsflokksins að færa 

Skotum heimastjórn ásamt því að SNP hafði komið sér upp áhrifamikilli kosningavél sem 

gerði það að verkum að flokkurinn varð álitlegri valkostur fyrir kjósendur en áður.65  

 

4.2 1967 – 1979  

4.2.1 Viðbrögð Íhaldsflokksins við uppgangi Skoska þjóðarflokksins 

Uppgangur SNP varð til þess að skjálfti fór um stóru flokkana. Íhaldsflokkurinn varð fyrstur til 

þess að bregðast við vaxandi þjóðernishyggju í Skotlandi. Hann hafði verið þar í hnignun frá 
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því að vera stærsti flokkurinn um miðjan sjötta áratuginn. Edward Heath, leiðtogi 

Íhaldsflokksins, taldi að möguleg leið til þess að bæta stöðu hans í Skotlandi væri að setja 

framsal valds frá Westminster til Skotlands á dagskrá. Heath sá fyrir sér að loforð um skoska 

sjálfstjórn myndi taka vindinn úr seglum SNP og á sama tíma gera Íhaldsflokkinn að meira 

aðlaðandi valkosti í augum skoskra kjósenda. Þessar hugmyndir Heath fóru gegn sögulegri 

stefnu Íhaldsflokksins sem hafði ávallt lagst gegn framsali valds frá Westminster til 

Skotlands. Það voru þó söguleg fordæmi fyrir því að áhrifamenn í Íhaldsflokknum hafi talað 

fyrir einhvers konar skoskri sjálfstjórn. Winston Churchill hafði á sínum tíma tekið vel í 

tillögurnar sem komu fram í sáttmálanum árið 1949 og sagt að heimastjórn gæti forðað 

Skotum frá þjóðnýtingu og aukinni miðstýringu Attlee stjórnarinnar. Rök Heath voru á 

svipuðum nótum og rök Churchills. Tillögur Heath voru umdeildar í Íhaldsflokknum og mættu 

mikilli andstöðu flokksmanna. Heath fékk Sir Alec Douglas-Home, fyrrum forsætisráðherra 

Bretlands, til að útfæra sjálfstjórnarhugmyndirnar.66  

  Douglas-Home nefndin skilaði skýrslu í mars 1970, þar sem lögð var til stofnun 

skosks þings með 125 þingmönnum. Þingið skyldi hafa takmörkuð völd, það gæti ekki samið 

lög upp á sitt eindæmi heldur skyldi það einungis ræða þau málefni sem Westminster teldi að 

ættu sérstaklega við um Skotland og myndu þau lög sem þingið ræddi ekki taka gildi nema 

með samþykki Westminster. Í skýrslunni var ekki mælt með því að skoskum þingmönnum í 

Westminster yrði fækkað og miðuðust tillögur nefndarinnar við að Skotar fengju lágmarks 

sjálfstjórn í eigin málefnum. Voru hugmyndir Douglas-Home nefndarinnar meðal stefnumála 

Íhaldsflokksins fyrir þingkosningarnar í júní 1970 þar sem flokkurinn fékk meirihluta og 

Edward Heath varð forsætisráðherra í kjölfarið. Það fór þó svo að þegar flokkurinn komst til 

valda missti hann áhugann á málefninu og ekkert varð úr því að hugmyndum Douglas-Home 

nefndarinnar væri hrint í framkvæmd.67  

 

4.2.2 Viðbrögð Verkamannaflokksins við uppgangi Skoska þjóðarflokksins 

Verkamannaflokkurinn, líkt og Íhaldsflokkurinn, tók uppgang SNP alvarlega. Harold Wilson, 

leiðtogi hans og forsætisráðherra, tókst á við spurninguna um skoska sjálfstjórn með því að 

koma á fót konunglegri nefnd (e. royal commission) sem hafði það hlutverk að skoða hvers 

konar stjórnarfyrirkomulag myndi henta Bretlandi best. Wilson skipaði nefndina til þess að 

forðast átök innan Verkamannaflokksins, því skiptar skoðanir voru á því hvort Skotar ættu að 

fá sjálfstjórn. Armur flokksins í Skotland var t.d. mjög andvígur málinu. Niðurstöðum 

nefndarinnar, sem var kölluð Kilbrandon-nefndin, var skilað í október 1973. Meirihluti hennar 
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lagði til að stofnuð yrði skosk öldungadeild, fjármögnuð af Westminster. Þar sætu 100 

þingmenn sem yrðu kjörnir með hlutfallskosningakerfi. Ásamt öldungadeildinni yrði komið á 

fót skoskri ríkisstjórn sem yrði leidd af skoskum forsætisráðherra. Embætti ráðherra 

Skotlandsmála yrði lagt niður og vegna þeirra valda sem skoska öldungadeildin hefði með 

höndum yrði skoskum þingmönnum í Westminster fækkað. Þetta var þó ekki einróma 

niðurstaða nefndarinnar því einn minnihluti hennar lagði fram tillögu um ráðgefandi skoskt 

þing með takmörkuð völd. Annar minnihluti lagði til að Bretland yrði endurskipulagt sem 

sambandsríki (e. federalism). Yrði Englandi skipt upp í fimm svæði sem fengju, ásamt 

Skotlandi og Wales, ákveðna sjálfstjórn.68  

Miklar deilur voru í Verkamannaflokknum um sjálfstjórnarmálið. Harold Wilson var þó 

staðráðinn í að það fengi brautargengi og sneri upp á hendina á skoska armi flokksins til að 

fá hann til að samþykkja kröfuna um að Skotland fengi sitt eigið þing sem hefði ákveðin, 

takmörkuð völd innan breska stjórnkerfisins.69 Flokkurinn gaf sig út fyrir að styðja 

hugmyndina um sjálfstjórn í þingkosningum í október 1974, en í fyrri þingkosningunum það 

ár, sem fram fóru í febrúar, komst flokkurinn aftur til valda en þá einungis í minnihlutastjórn. 

Verkamannaflokkurinn náði að tryggja sér hreinan meirihluta þingmanna í kosningunum í 

október og árið eftir gaf ríkisstjórnin út skýrslu (e. white paper) sem bar titilinn Our changing 

democracy: devolution to Scotland and Wales. Í skjalinu var lagt til að Skotland fengi sitt 

eigið þing með 142 þingmönnum. Tveir þingmenn skyldu kosnir úr hverju kjördæmi með 

meirihlutakosningu. Þingið yrði fjármagnað frá Westminster og skyldi það hafa í sínum 

höndum málefni sveitarstjórna, heilbrigðismál, menntamál (fyrir utan háskóla), félagsleg 

málefni, samgöngumál (að undanskildum lestum), efnahagslegar þróunarstofnanir, 

náttúrulegar auðlindir (að undanskildum landbúnaði), lagakerfi (að undanskildum 

dómstólunum) og ferðamannaþjónustu. Þá yrði embætti Skotlandsmálaráðherra styrkt, en 

hann fengi meira vald yfir efnahagsmálum, raforkumálum, lögreglu, landbúnaði, sjávarútvegi 

og dómstólum. Ráðherrann skyldi sömuleiðis hafa mikið vald yfir þinginu og leiða það ásamt 

því að skipa ríkisstjórn Skotlands.70  

 Tillögur ríkisstjórnarinnar vöktu vægast sagt blendin viðbrögð innan 

Verkamannaflokksins og fór svo að flokkurinn klofnaði þegar nokkrir þingmenn hans í 

Skotlandi, sem vildu að Skotar öðluðust meiri sjálfstjórn en lagt var upp með í tillögunum, 

sögðu sig úr flokknum og stofnuðu Skoska verkamannaflokkinn (the Scottish Labour Party 

(SLP)) árið 1976.71 Margir flokksmenn í Verkamannaflokknum litu á skoska sjálfstjórn sem 
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nauðsynleg viðbrögð til að stemma stigu við uppgangi SNP en aðrir töldu sjálfstjórn vatn á 

myllu þjóðernisinna og ef hún yrði veitt myndi Bretland liðast í sundur. Aðrir lögðust gegn 

sjálfstjórn af þeirri ástæðu að efnahagsleg miðstýring frá Westminster væri betur til þess fallin 

að tryggja hagsæld í Skotlandi en sjálfstjórn.72  

 

4.2.3 Afstaða Skoska þjóðarflokksins til sjálfstjórnar 

Þegar olía fannst undan ströndum Skotlands fóru að heyrast raddir um að megnið af 

olíugróðanum ætti að verða eftir í Skotlandi í stað þess að nýta hann til fjárfestinga í öðrum 

hlutum Bretlands. Olíuframleiðslan fór vaxandi á áttunda áratugnum og var kjarninn í 

pólitískum áróðri SNP á fyrri hluta áratugarins. Til að undirstrika þetta hóf flokkurinn árið 

1972 að bjóða fram undir slagorðinu „Þetta er olía Skotlands“ (It‘s Scotland‘s Oil). Andstaða 

við Evrópusambandið ásamt atvinnuleysi í Skotlandi auðveldaði SNP að ná athygli kjósenda 

án þess þó að lokka stuðningsmenn annarra flokka til sín í miklum mæli.73 Flokknum gekk vel 

í báðum þingkosningunum árið 1974, í þeim fyrri fékk hann 22% atkvæða skoskra kjósenda 

og vann sjö þingsæti. Í seinni kosningunum bætti flokkurinn enn frekar við sig, fékk 30% 

atkvæða, fjölgaði þingmönnum úr sjö í ellefu og varð þar með næststærsti flokkur Skotlands. 

Góður mælikvarði á styrk SNP í þingkosningunum í október 1974 var sú staðreynd að 

frambjóðendur flokksins hlutu næstflest atkvæði í 42 kjördæmum í Skotlandi.74  

 Sjálfstjórn var nokkuð snúið mál fyrir SNP. Innan flokksins greindi menn á um hvort 

líta bæri á sjálfstjórn sem áfanga á leið til sjálfstæðis Skotlands eða sem óásættanlega 

málamiðlun sem yrði til þess eins að styrkja stöðu sambandsins og sambandsflokkanna. 

Tillögur ríkisstjórnar Wilsons voru því umdeildar innan SNP en á landsfundi hans árið 1975 

var því þó lýst yfir að flokkurinn myndi taka þátt í skosku þingi ef því yrði komið á fót og hann 

myndi gera allt til þess að tryggja því meira vald þegar fram liðu stundir. Ágreiningur innan 

flokksins, sem m.a. snerist um hvar á hinum pólitíska skala hann ætti að staðsetja sig (deilt 

var um hvort hann skyldi staðsetja sig á miðjunni eða til vinstri), gerði það að verkum að 

aldrei náðist almennileg sátt um hvort SNP bæri að styðja sjálfstjórn eða krefjast fulls 

sjálfstæðis. Undir lok áttunda áratugarins hafði fylgi flokksins dalað í skoðanakönnunum og 

útlitið því ekki bjart fyrir SNP.75 
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4.2.4 Þjóðaratkvæðagreiðslan 1979 

Þegar ríkisstjórn Harold Wilsons lagði fram frumvarp um sjálfstjórn í Skotlandi og Wales 

mætti það mikilli andstöðu í þinginu. Nöfn 140 þingmanna voru undir kröfu um 

atkvæðagreiðslu í Skotlandi um frumvarpið. Þar sem meirihluti ríkisstjórnarinnar í þinginu var 

naumur sá hún ekki annan kost í stöðunni en að fallast á kröfuna. George Cunningham, 

þingmaður Verkamannaflokksins, lagði fram tillögu um að til þess að frumvarpið næði fram 

að ganga yrðu 40% skráðra kjósenda að samþykkja það. Tillagan var samþykkt. Það þýddi 

að  a.m.k. 40% þeirra sem voru á kjörskrá yrðu að segja já við sjálfstjórn í Skotlandi en ekki  

aðeins 40% þeirra sem kysu. Það sem lá hér að baki var að tryggja að tillaga um sjálfstjórn  

yrði felld. Þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram í Skotlandi 1. mars 1979 og fór svo að 51,6% 

sögðu já en 48,4% nei. Hins vegar var kosningaþátttakan ekki nema 63,8% sem þýddi að já-

atkvæðin voru ekki nálægt því að ná 40% múrnum sem Cunningham hafði krafist. Tillagan 

var því felld og ekkert varð úr því að Skotar fengju sitt eigið þing árið 1979.76  

Niðurstaðan og kosningaþátttakan var til marks um hversu klofin skoska þjóðin var til 

málsins. Mikil óeining var í herbúðum já-manna. Þjóðernissinnar litu á sjálfstjórn sem fyrsta 

skrefið í áttina til sjálfstæðis en stuðningsmenn Verkamannaflokksins litu svo á að sjálfstjórn 

myndi festa sambandið enn frekar í sessi. Þessi málefnaágreiningur gerði það að verkum að 

já-herferðin var ómarkviss. Á hinn bóginn var nei-herferðin vel skipulögð og fjármögnuð og 

naut gríðarlegs stuðnings skoska viðskiptalífsins sem taldi að sjálfstjórn myndi leiða til 

efnahagslegs óstöðugleika. Minnkandi vinsældir SNP þegar kom að atkvæðagreiðslunni 

hjálpuðu ekki til við að vekja áhuga skoskra kjósenda á þjóðaratkvæðagreiðslu um stöðu 

Skotlands innan Bretlands. Það var heldur ekki til þess að stuðla að mikilli kjörsókn að margir 

töldu að það þing sem boðið var upp á yrði valdalítið.77  

En það sem líklega átti stærstan þátt í því að áhugi fyrir málinu var ekki meiri, var sú 

mikla óvissa sem ríkti í bresku efnahagslífi á þessum tíma. Veturinn 1978-79 hafði einkennst 

af deilum milli verkalýðsfélaga og ríkisstjórnarinnar og var landið í sárum vegna þess. Þegar 

kom að atkvæðagreiðslunni voru skoskir kjósendur einfaldlega með hugann við önnur 

málefni en skoska sjálfstjórn. En forysta SNP var ósátt við að frumvarpið skyldi hafa verið 

fellt og hóf herferð undir yfirskriftinni „Skotland sagði já“ (Scotland Said Yes) til þess að 

þrýsta á stjórnvöld að koma skosku þingi á fót þrátt fyrir að atkvæðagreiðslan næði ekki 40% 

múrnum. Þessi áhersla SNP fékk ekki hljómgrunn og þá ákvað flokkurinn að leggja fram 

tillögu um vantraust á ríkisstjórn Verkamannaflokksins (sem þegar hér var komið sögu var 

undir forystu James Callaghan). Tillagan var samþykkt með einu atkvæði og fór svo í 

kosningunum sem fylgdu í kjölfarið í maí 1979 að SNP missti 9 af 11 þingmönnum sínum. 
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Verkamannaflokkurinn missti meirihluta sinn og komst Íhaldsflokkurinn aftur til valda. Tími 

Margaretar Thatcher var runninn upp.78  

 

4.3 Samantekt 

Umræða um stjórnskipulega stöðu Skotlands innan Bretlands fór að skjóta upp kollinum 

undir lok 19. aldar með hugmyndum um að Skotland fengi heimastjórn. Málinu var hins vegar 

ýtt af borði stjórnvalda eftir fyrri heimsstyrjöld og komst ekki aftur á dagskrá bresku 

ríkisstjórnarinnar fyrr en á áttunda áratugnum. Í Skotlandi var áhugi á málinu, sem lýsti sér 

m.a. í því að tvær milljónir manna skrifuðu undir sáttmála John MacCormicks árið 1949. Það 

var hins vegar afstaða Verkamannaflokksins og Íhaldsflokksins sem kom í veg fyrir að málið 

fengi alvöru framgang. Þegar Verkamannaflokkurinn var stofnaður var í stefnuskrá hans 

ákvæði um að Skotar skyldu fá heimastjórn en flokkurinn hvarf hægt og bítandi frá þeirri 

stefnu og árið 1956 lagðist hann gegn málinu. Íhaldsflokkurinn var hins vegar alltaf á móti 

sjálfstjórn Skota. Vegna þessarar afstöðu stóru flokkanna skapaðist jarðvegur fyrir 

stjórnmálaflokk sem myndi leggja höfuðáherslu á stjórnskipulega stöðu Skotlands. Sá flokkur 

kom fram á sjónarsviðið árið 1934 þegar Skoski þjóðarflokkurinn (SNP) var stofnaður. Lengi 

vel átti hann erfitt með að fóta sig en þegar kom fram á áttunda áratuginn hafði honum tekist 

að marka sér sérstöðu og gera sig að raunhæfum valkosti fyrir skoska kjósendur. Sást það 

best á því að flokkurinn náði góðum árangri í bæði sveitarstjórnar- og þingkosningum á síðari 

hluta sjöunda áratugarins og fyrri hluta þess áttunda. Uppgangur SNP varð til þess að 

Verkamannaflokkurinn og Íhaldsflokkurinn sáu sig knúna til að takast á við spurninguna um 

skoska sjálfstjórn. Báðir flokkar settu fram hugmyndir um hvernig standa mætti að framsali 

valds frá Westminster til Skotlands og fór svo að lokum að boðað var til 

þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1979 um tillögu ríkisstjórnar Verkamannaflokksins um eigið þing 

Skota og stjórn yfir ákveðnum málaflokkum. Vegna pólitískra klækjabragða var tillagan felld í 

þjóðaratkvæðagreiðslunni. Kjörsókn var dræm en þegar komið var fram undir lok áttunda 

áratugarins voru efnahagsmál ofar í huga skoskra kjósenda en möguleg sjálfstjórn Skota. 

Niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar leiddu til þess að SNP lagði fram tillögu um 

vantraust á ríkisstjórn Verkamannaflokksins, sem var samþykkt, og í kjölfarið komst 

Íhaldsflokkurinn til valda. Valdatími hans frá 1979 til 1997 átti eftir að marka djúp spor í 

baráttu Skota fyrir sjálfstjórn. 
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5 Skosk stjórnmál 1979 - 2015 

Í þessum kafla verður farið yfir áhrif ríkisstjórnar Íhaldsflokksins undir forustu Margretar 

Thatcher á stjórnmál í Skotlandi. Skýrt verður frá andstöðu Skota við frjálshyggjustefnu 

ríkisstjórnar Íhaldsflokksins og hvernig gjá myndaðist milli Englands og Skotlands á níunda 

áratugnum. Hún leiddi til þess að krafan um sjálfstjórn Skota varð háværari og verður fjallað 

um aðdraganda þess að þeir fengu sitt eigið þing árið 1999. Sagt verður frá störfum skoska 

þingsins, vandræðum Verkamannaflokksins og uppgangi Skoska þjóðarflokksins sem endaði 

með því að hann fékk hreinan meirihluta á skoska þinginu í kosningunum árið 2011. Þá 

verður farið yfir aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar um hvort Skotland ætti að verða 

sjálfstætt ríki 18. september 2014 og loks verður fjallað um eftirmála 

þjóðaratkvæðagreiðslunnar.   

 

5.1 1979 - 1999 

5.1.1 Skotland á valdatíma Íhaldsflokksins frá 1979 - 1997 

Valdatími ríkisstjórnar Margretar Thatcher (1979-1990) einkenndist af breyttum 

efnahagslegum áherslum í ríkisrekstri og átökum í bresku samfélagi. Íhaldsflokkurinn 

aðhylltist á þessum tíma hugmyndafræði frjálshyggjunnar. Í stefnu flokksins var m.a. lögð 

áhersla á einkavæðingu opinberra fyrirtækja, að minnka hömlur á hinum frjálsa markaði og 

draga úr valdi stéttarfélaga. Í frjálshyggjunni er lögð áhersla á einstaklingsframtakið,  

einstaklingar eigi að bjarga sér sjálfir í stað þess að reiða sig á ríkisrekið velferðarkerfi. 

Stefna ríkisstjórnarinnar fékk viðurnefnið „Thatcherism“, í höfuðið á forsætisráðherranum.79 

Ríkisstjórn Margaretar Thatcher lagðist eindregið gegn sjálfstjórn Skota. Það er því 

kaldhæðnislegt að stefna hennar átti stóran þátt í því að Skotar fengu á endanum sitt eigið 

þing, því andstaða þeirra við ríkisstjórnina þjappaði þeim saman og krafa þeirra um sjálfstjórn 

varð æ háværari.80  

Meirihluti Skota taldi ríkisstjórn Íhaldsflokksins vera sérstaklega í nöp við Skotland og 

Skota. Efnahagslegar áherslur ríkisstjórnarinnar komu illa við gamalgróin fyrirtæki í stáliðnaði 

í Skotlandi, sem og aðrar framleiðslugreinar. Almennt höfðu Skotar samúð með málstað 

námuverkamanna þegar þeir stóðu í verkfallsaðgerðum árið 1984, en þeir lutu í lægra haldi 

fyrir ríkisstjórninni og verkalýðsfélögin veiktust. Sú skoðun var almenn að ríkisstjórn Thatcher 

væri einungis umhugað að hagræða í opinberum rekstri og gilti einu hver hinn mannlegi 

fórnarkostnaður af hagræðingunni væri. Niðurskurður ríkisstjórnarinnar í velferðarþjónustu og 
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opinberri þjónustu mætti harðri andstöðu. En tvennt var þó öðru fremur þess valdandi að 

skoska þjóðin missti algjörlega trúna á Thatcher og ríkisstjórn hennar. Í fyrsta lagi tilraun 

ríkisstjórnarinnar til að koma á flötum nefskatti sem skyldi renna til sveitarstjórna. Hugmyndin 

með nefskattinum var sú að skattgreiðendur fjármögnuðu sjálfir framkvæmdir í þeirra 

hverfi/sveitarfélagi. Eftir því sem þörfin fyrir framkvæmdir væri meiri, þeim mun hærri væri 

nefskatturinn. Skattlagningin mætti strax mikilli andstöðu. Nefskatturinn var talinn  ósanngjarn 

vegna þess að ljóst þótti að hann myndi koma illa niður á einstaklingum sem hefðu minna 

milli handanna. Sú ákvörðun ríkisstjórnarinnar að taka nefskattinn upp ári fyrr í Skotlandi en 

annars staðar í Bretlandi festi enn frekar í sessi þá útbreiddu skoðun að ríkisstjórnin hefði 

horn í síðu Skota. Í Skotlandi neituðu margir að borga nefskattinn og það segir sína sögu um 

andstöðuna að á fyrsta árinu eftir upptöku hans þurfti að gefa út kröfur á 700.000 íbúa vegna 

þess að þeir höfðu neitað að borga skattinn.81 Í öðru lagi sneru Skotar algjörlega baki við 

Thatcher vegna ræðu sem hún hélt á ársþingi Skosku kirkjunnar í maí 1988, þar sem hún 

reyndi að réttlæta kapítalismann út frá kristnum gildum. Hún hélt því m.a. fram að ástæða 

þess að miskunnsami Samverjinn hafi verið miskunnsamur væri sú að hann hefði náð að 

auðgast á lífsleiðinni og að tilgangur kristinnar trúar væri sá að öðlast andlega friðþægingu 

en ekki að stuðla að félagslegum umbótum. Þessi boðskapur féll í grýttan jarðveg hjá 

embættismönnum skosku kirkjunnar og fylgdu þeir ræðu Thathcer eftir með kröfu um 

aðgerðir í húsnæðismálum, unnið yrði gegn fátækt og dregið úr atvinnuleysi. Daginn eftir 

ræðuna var Thatcher heiðursgestur á úrslitaleik skosku bikarkeppninnar í knattspyrnu milli 

Celtic og Dundee United. Þúsundir stuðningsmanna beggja liða mættu á leikinn með rauð 

spjöld í farteskinu. Þegar Thatcher tók sér sæti í heiðursstúkunni í upphafi leiks sýndu 

stuðningsmennirnir henni rauðu spjöldin. Var þetta tákrænn gjörningur í því skyni að lýsa yfir 

vanþóknun á nefskattinum og aðgerðum ríkisstjórnarinnar.82   

Á valdatíma Thatcher myndaðist gjá milli Skotlands og Englands. Íhaldsflokkurinn réð 

lögum og lofum í Englandi og styrkur hans þar varð til þess að flokkurinn fékk meirihluta á 

breska þinginu í hverjum þingkosningunum á fætur öðrum. Af þeim sökum sat flokkurinn við 

völd í Bretlandi til ársins 1997. Í Skotlandi var hins vegar ekki sömu sögu að segja. Þar fylktu 

kjósendur sér á bak við Verkamannaflokkinn en Íhaldsflokkurinn naut lítillar hylli. Skotland var 

sterkasta vígi Verkamannaflokksins á níunda áratugnum en átti á sama tíma undir högg að 

sækja í Englandi. Ófarir flokksins þar má meðal annars rekja til þess að vinstri armur hans 

náði undirtökunum og færðist flokkurinn langt til vinstri á hinum pólitíska skala. Hin vinstri 

sinnaða málaskrá flokksins naut lítillar hylli enskra kjósenda og sundrung innan hans gerði 

það að verkum að hann var ófær um að veita ríkisstjórn Íhaldsflokksins harða mótspyrnu. 
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Þrátt fyrir þetta fylktu skoskir kjósendur sér á bak við Verkamannaflokkinn en skoski armur 

hans var almennt talinn vera hófsamari og skynsamari en samflokksmennirnir í Englandi.83  

 

5.1.2 Endurvakning baráttunnar um sjálfstjórn og stofnun skoska þingsins  

Hin hatramma andstaða við Thatcher og slakt gengi Íhaldsflokksins í Skotlandi varð til þess 

að efasemdaraddir fóru að heyrast um umboð Íhaldsflokksins til þess að fara með 

stjórnartaumana í Skotlandi. Var því haldið fram að Skotar væru neyddir til þess að lúta 

ríkisstjórn sem þeir hefðu ekki kosið yfir sig. Þessi málflutningur var vatn á myllu þeirra sem 

sóttust eftir skoskri sjálfstjórn og skosku þingi. Eftir atkvæðagreiðsluna 1979 voru stofnuð 

samtök sem börðust fyrir skosku þingi. Þau kölluðu sig Campaign for a Scottich Assembly 

(CSA). Tilgangur þeirra var að vera vettvangur fyrir einstaklinga og samtök sem studdu að 

aukið vald yrði fært til Skotlands. Samtökin lögðu áherslu á að sameina stuðningsmenn 

sjálfstjórnar þvert á flokkslínur. Eftir þingkosningarnar 1987, þar sem Íhaldsflokkurinn missti 

ellefu þingsæti í Skotlandi, var ljóst að gjáin milli Skotlands og Englands hafði dýpkað og 

jókst þá mjög þrýstingur á að færa aukin völd til Skotlands. Skipulögð var ráðstefna þar sem 

ræða átti möguleikann á því að koma skosku þingi á fót. Í aðdraganda hennar sendi CSA frá 

sér yfirlýsingu sem bar nafnið A Claim of Right for Scotland. Í henni var því m.a. lýst að 

Skotlandi væri stýrt af ríkisstjórn sem Skotar hefðu ekki kosið yfir sig og nauðsynlegt væri að 

veita skosku þjóðinni meiri stjórn yfir eigin málum. Í ráðstefnunni tóku m.a. þátt fulltrúar 

Verkamannaflokksins, Frjálslynda demókrataflokksins, verkalýðsfélaga, trúfélaga, 

sveitarfélaga, minnihlutahópa og fleiri.84  

 Bæði Íhaldsflokkurinn og SNP sniðgengu ráðstefnuna. Íhaldsflokkurinn vegna 

andstöðu sinnar við að Skotum yrði veitt sjálfstjórn og SNP vegna óvissu um hvort sjálfstjórn 

myndi að lokum leiða til sjálfstæðis. Helsta niðurstaða ráðstefnunnar var sú að lögð var til 

stofnun skosks þings sem yrði kosið með hlutfallskosningu og fjármagnað með skatttekjum 

frá Skotlandi. Engin hreyfing komst hins vegar á málið fyrr en Íhaldsflokkurinn tapaði 

þingmeirihluta sínum í þingkosningunum  árið 1997 og Verkamannaflokkurinn undir forustu 

Tony Blair tók við stjórnartaumunum.85  

Þátttaka Verkamannaflokksins í ráðstefnunni var þess valdandi að það var pólitískur 

ómöguleiki fyrir flokkinn að leggjast gegn því að Skotar fengju sjálfstjórn. Fljótlega eftir 

kosningarnar lagði flokkurinn fram frumvarp þess efnis að Skotland fengi sitt eigið þing sem 

yrði, líkt og tillögur ráðstefnunnar gerðu ráð fyrir, kosið með hlutfallskosningakerfi. Í 

frumvarpinu var kveðið á um að þingið hefði vald til þess að ráðstafa hluta þess tekjuskatts 
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sem aflað væri í Skotlandi. Miðað var við að skoska þingið gæti hækkað eða lækkað 

tekjuskattinn í Skotlandi um þrjú penní fyrir hvert pund sem var aflað. Tillögur stjórnarinnar 

voru settar í þjóðaratkvæðagreiðslu í Skotlandi 11. september 1997, þar sem var kosið 

annars vegar um hvort Skotland ætti að fá sitt eigið þing og hins vegar hvort þingið ætti að 

hafa skattlagningarvald. Mikil samstaða var í Skotlandi um málið og Verkamannaflokkurinn, 

Frjálslyndi demókrataflokkurinn og SNP börðust allir fyrir því að tillögurnar yrðu samþykktar. 

Ólíkt því sem átti við í atkvæðagreiðslunni 1979 lagðist skoska viðskiptalífið ekki gegn því að 

Skotum yrði veitt sjálfstjórn. Fór svo að 74,3% kjósenda studdu stofnun skosks þings og 

63,5% sögðu já við tillögunni um að þingið hefði skattlagningarvald. Í maí 1999 fóru fram 

kosningar til hins nýstofnaða þings og þann 1. júlí 1999 kom skoska þingið saman í fyrsta 

skipti.86  

5.2 1999 - 2011 

5.2.1 Fyrstu ár skoska þingsins og vandræðagangur Verkamannaflokksins 

Í kosningum til skoska þingsins er stuðst við blöndu af meirihlutakosningakerfi og 

hlutfallskosningakerfi. Hver kjósandi hefur því tvö atkvæði. Með fyrra atkvæði sínu kýs 

kjósandinn frambjóðendur í sínu kjördæmi. Skotlandi er skipt upp í 73 kjördæmi og fær hvert 

þeirra einn þingmann sem er kosinn með first-past-the-post kosningakerfinu, þar sem sá 

frambjóðandi er réttkjörinn sem hlýtur einfaldan meirihluta atkvæða. Á skoska þinginu sitja 

129 þingmenn og eru þeir 56 þingmenn sem ekki eru kjördæmakjörnir kosnir á landsvísu. 

Skotlandi er skipt upp í átta svæði og fær hvert svæði sjö þingmenn. Þegar kjósendur kjósa 

um þessa 56 þingmenn merkja þeir við þann stjórnmálaflokk sem þeim hugnast best en hins 

vegar krossa þeir við þann frambjóðanda sem þeir treysta best þegar þeir kjósa fulltrúa síns 

kjördæmis. Þeim 56 þingmönnum sem eru kosnir á landsvísu er síðan úthlutað til flokkanna í 

samræmi við það hlutfall atkvæða sem þeir fengu í kosningunum. Þetta kosningakerfi var 

hannað með það í huga að nánast ómögulegt væri fyrir einn flokk að fá hreinan meirihluta 

atkvæða.87 Þingið hefur aðsetur í Edinborg88 og starfar í einni málstofu.89  

 Niðurstaða kosninganna til skoska þingsins í maí 1999 varð sú að 

Verkamannaflokkurinn varð stærsti flokkurinn og hlaut 56 þingsæti. Næstur kom SNP með 
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35 þingsæti, Íhaldsflokkurinn hlaut 18 þingsæti og Frjálslyndi demókrataflokkurinn 17 sæti.90 

Þar sem enginn einn flokkur náði að tryggja sér hreinan meirihluta þingsæta var nauðsynlegt 

að mynda samsteypustjórn. Þann 14. maí 1999 náðust samningar milli Verkamannaflokksins 

og Frjálslynda demókrataflokksins um ríkisstjórnarsamstarf undir forystu Donald Dewar, 

leiðtoga Verkamannaflokksins í Skotlandi.91  Fyrstu ár skoska þingsins voru erfið. Í fyrsta lagi 

voru margir af hinum 129 þingmönnum óreyndir á hinu stóra pólitiska sviði, en flestir reyndir 

skoskir stjórnmálamenn ákváðu að verða eftir í Westminster frekar en að taka sæti á hinu 

nýstofnaða skoska þingi. Þeirra á meðal var fjármálaráðherra Bretlands, Gordon Brown.92 

Skoskir fjölmiðlar tóku ekki á hinu nýja þingi með silkihönskum og voru mjög gagnrýnir á störf 

þess. Var þingið m.a. gagnrýnt fyrir að vera framtakslítið og auk þess var ríkisstjórn Dewar 

þjökuð af hneykslismálum. Til dæmis neyddust tveir aðstoðarmenn hans til að segja af sér, 

m.a. fyrir að fara með rangt mál í fjölmiðlum.93 Ekki bætti úr skák að byggingu nýs þinghúss í 

Holyrood seinkaði og kostnaður við hana fór úr böndunum. Kostnaðaráætlun hljóðaði upp á 

40 milljónir punda en þegar upp var staðið kostaði húsið 400 milljónir punda.94 

Donald Dewar féll skyndilega frá í október árið 2000 og tók Henry McLeish við embætti 

forsætisráðherra. Hann varð ekki langlífur í starfi, því hann neyddist til að segja af sér í 

nóvember 2001 vegna hneykslismáls sem tengdist fjármálum hans er hann var þingmaður í 

Westminster. Jim McConnell tók við keflinu af McLeish og gegndi embættinu til ársins 2007. 

McConnell var gagnrýndur fyrir að vera ekki nógu framtakssamur og koma litlu í verk. Það 

var þó í valdatíð McConnell sem skoska þingið samþykkti að banna reykingar á opinberum 

svæðum og að stuðst væri við hlutfallskosningakerfi í sveitarstjórnarkosningum í Skotlandi.95 

Í þingkosningunum árið 2003 hélt ríkisstjórn Verkamannaflokksins og Frjálslynda 

demókrataflokksins velli þrátt fyrir að Verkamannaflokkurinn tapaði sex þingsætum, fór úr 56 

sætum í 50. Skoska þjóðarflokknum gekk þó ennþá verr í kosningunum, tapaði átta 

þingsætum og hlaut einungis 27 í stað 35 þingsæta í kosningunum 1999.96  
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5.2.2 Skoski þjóðarflokkurinn verður að ráðandi afli 

Alex Salmond varð árið 1990 leiðtogi Skoska þjóðarflokksins og undir hans forustu skapaði 

flokkurinn sér stöðu sem sósíaldemókratískur flokkur sem var hlynntur Evrópusambandinu. 

Salmond barðist fyrir stofnun skoska þingsins í þjóðaratkvæðagreiðslunni árið 1997 og vann 

sæti á þinginu í kosningunum 1999. Hann steig hins vegar til hliðar sem leiðtogi SNP árið 

2000 ásamt því að yfirgefa skoska þingið til þess að taka sæti á ný í Westminster.97 John 

Swinney tók við embætti leiðtoga SNP af Salmond en náði ekki að lokka kjósendur til 

flokksins eins og úrslit kosninganna 2003 sýna. Undir hans stjórn fór flokkurinn í gegnum 

skipulagsbreytingar sem leiddu til þess að hann varð nútímalegri og öflugri stjórnmálaflokkur 

en áður. Til að mynda var fjáröflun flokksins efld til muna. SNP lagði áherslu á að höfða 

meira til viðskiptalífsins en áður og styrkti endurkoma Salmonds í embætti formanns flokksins 

árið 2004 þá áherslubreytingu, en hann gaf það loforð að sjálfstætt Skotland undir forustu 

SNP yrði hliðholt atvinnulífinu, m.a. með lækkun skatta á fyrirtæki. Þetta varð til þess að 

stuðningur við SNP fór vaxandi meðal áhrifamanna í atvinnulífinu. Þegar síðan kom að 

kosningunum árið 2007 var fjárhagslegur stuðningur við flokkinn orðinn slíkur að hann hafði 

mun meira fjármagn til kosningabaráttunnar en Verkamannaflokkurinn.98 

Í kosningunum til skoska þingsins 3. maí 2007 vann SNP 47 þingsæti og varð í fyrsta 

skipti stærsti flokkur Skotlands. Flokkurinn bætti við sig 20 þingsætum frá kosningunum árið 

2003. Verkamannaflokkurinn tapaði fjórum þingsætum frá kosningunum 2003 og hlaut 46 

þingsæti eða einu minna en SNP.99 Þar sem Frjálslyndi demókrataflokkurinn vann 16 

þingsæti var samsteypustjórn hans og Verkamannflokksins ennþá með meirihluta á þinginu. 

Forsætisráðherrann Jack McConnell leit hins vegar svo á að í ljósi úrslita kosninganna væri 

ólýðræðislegt að útiloka þann flokk frá ríkisstjórn sem hafði hlotið flest atkvæði í 

kosningunum. Það var því niðurstaða McConnels að ekki væri rétt að halda áfram óbreyttu 

meirihlutasamstarfi Verkamannaflokksins og Frjálslynda demókrataflokksins. Boltinn var því 

hjá SNP sem hóf viðræður um myndun samsteypustjórnar við Frjálslynda demókrataflokkinn. 

Þær runnu hins vegar út í sandinn þar sem Frjálslyndi demókrataflokkurinn krafðist þess að 

SNP setti til hliðar loforð sitt um þjóðaratkvæðagreiðslu um sjálfstæði Skotlands. Á þá kröfu 

gat SNP ekki fallist og sneri sér til Íhaldsflokksins sem féllst á að veita minnihlutastjórn SNP 
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hlutleysi sitt og verja hana vantrausti. Það fór því svo að Alex Salmond varð forsætisráðherra 

Skotlands og fór fyrir minnihlutastjórn SNP.100  

 Nokkrar ástæður lágu að baki kosningasigri SNP árið 2007. Skoskir kjósendur voru 

orðnir þreyttir á stjórn Verkamannaflokksins og Frjálslynda demókrataflokksins ásamt því að 

vera ósáttir við hina hefðbundnu stjórnmálaflokka. Þar höfðu hneykslismál tengd flokkunum 

sín áhrif, m.a. fjármálahneykslið sem leiddi til afsagnar Henry McLeish árið 2001. 

Íhaldsflokkurinn var ekki laus við hneykslismál. David McLetchie, leiðtogi skoska 

Íhaldsflokksins, hafi neyðst til að segja af sér embætti árið 2005 eftir að upp komst að hann 

hafði notað skattfé til þess að borga fyrir leigubílaferðir sem voru ótengdar starfi hans sem 

þingmaður á skoska þinginu. Keith Raffan, þingmaður Frjálslynda demókrataflokksins, sagði 

af sér árið 2005 vegna þess að hann varð uppvís að því að hafa misfarið með skattfé í eigin 

þágu. Enginn skoskur armur hinna þriggja stóru bresku flokka var því laus við að hafa verið 

tengdur hneykslismálum. Öll þessi hneykslismál ásamt því að margir kjósendur töldu að þau 

lög sem skoska þingið hafði samþykkt frá því að þingið var stofnað árið 1999 hafi skipt litlu 

máli, varð til þess að kjósendur voru opnir fyrir því að róa á önnur mið. Það skaðaði 

Verkamannaflokkinn í Skotlandi að hann náði ekki að skapa sér nægilega mikla sérstöðu frá 

Verkamannaflokknum í Westminster. Í stað þess að lýsa yfir andstöðu við hið óvinsæla 

Íraksstríð og mótmæla frjálshyggju Tony Blair sló hjarta Verkamannaflokksins í Skotlandi í 

einu og öllu í takti við flokkslínuna frá London. Af þeim sökum virkaði eins og honum væri 

fjarstýrt frá London og að hann setti hagsmuni flokksins ofar hagsmunum kjósenda.101  

Endurskipulagning SNP frá kosningunum árið 2003 gerðu flokkinn að trúverðugri 

valkosti í augum kjósenda en áður. Það sem styrkti stöðu SNP enn frekar var leiðtoginn Alex 

Salmond. Hann naut mikilla vinsælda meðal Skota, sem mátti m.a. rekja til vasklegrar 

framgöngu hans gegn ríkisstjórn Tony Blairs þegar hann var þingmaður í Westminster. Sú 

ákvörðun ríkisstjórnarinnar að Bretar tækju sér stöðu við hlið Bandaríkjamanna í Íraksstríðinu 

árið 2003 var gríðarlega óvinsæl í Skotlandi og hlaut Salmond þar mikið lof fyrir harða 

andstöðu gegn stríðsrekstrinum í Írak allt frá upphafi. Endurkoma Salmonds í leiðtogasæti 

SNP árið 2004 gerði það að verkum að þegar kom að kosningunum 2007 var hann sá 

stjórnmálaleiðtogi sem Skotar treystu best.102 SNP nýtti sér óvinsældir Verkamannaflokksins 

með því að marka sér stöðu sem vinstrisinnaður miðjuflokkur, vinstra megin við 

Verkamannaflokkinn. Með því að staðsetja sig þar á hinu pólitíska sviði opnaði SNP fyrir 
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þann möguleika að vera valkostur kjósenda sem væru ósáttir við Verkamannaflokkinn.103 

Þrátt fyrir að SNP hafi verið með það sem eitt af sínum markmiðum að Skotland ætti að 

verða sjálfstætt ríki er ekki endilega hægt að líta á kosningasigur flokksins 2007 sem 

yfirlýsingu kjósenda um að þeir vildu sjálfstæði. Var það vegna þess að í fyrsta lagi hafði 

SNP lofað því að kjósendur myndu hafa lokaorðið um hvort Skotland ætti að vera sjálfstætt 

ríki í sérstakri þjóðaratkvæðagreiðslu og í öðru lagi, eins og hér hefur verið útskýrt, má rekja 

góðan árangur þeirra í kosningum til þess að mikið vantraust ríkti í garð hinna þriggja stóru 

flokkanna.104  

 

5.2.3 Minnihlutastjórn Skoska þjóðarflokksins og kosningasigurinn 2011 

Minnihlutastjórn SNP á árunum 2007-2011 var almennt í miklum metum hjá skosku þjóðinni, 

ekki síst vegna afnáms brúartolla og skólagjalda og ókeypis lyfseðilsskyldra lyfja. 

Kjörtímabilið var þó ekki eingöngu dans á rósum fyrir SNP og Alex Salmond. Hann hafði 

verið náinn skosku bönkunum, Royal Bank of Scotland (RBS) og Halifax Bank of Scotland 

(HBOS), og var óspar á að verja starfsemi þeirra og gjörðir. Það leit því ansi illa út fyrir 

Salmond þegar fjármálakreppan skall á árið 2008 og breska ríkið neyddist til þess að 

þjóðnýta RBS (tap bankans árið 2008 var meira en 24 milljarðar punda, sem var stærsta tap 

bresks fyrirtækis í sögu Bretlands105). Salmond var í fjölmiðlum sakaður um að hafa verið 

klappstýra fyrir hina óábyrgu skosku banka en þrátt fyrir það dró ekki úr vinsældum hans og 

SNP meðal almennings. Má það e.t.v. rekja til þess að þrátt fyrir að Salmond hafi verið 

hliðhollur atvinnulífinu var flokkurinn sjálfur skýr vinstri flokkur. Stefna hans í ríkisstjórn sýndi 

þessar vinstri áherslur, þar sem hann lagði m.a. áherslu á aukin útgjöld til heilbrigðismála, að 

tryggja ókeypis persónulega aðstoð fyrir fatlaða og aldraða, stuðla að efnahagslegum jöfnuði 

og veita ókeypis menntun, ásamt því að flokkurinn barðist fyrir útrýmingu kjarnorkuvopna og 

var einarður andstæðingur hernaðar Bretlands í Írak.106   

 Skosku þingkosningarnar árið 2011 voru sögulegar. SNP vann stórsigur, hlaut 45,4% 

atkvæða og 69 þingsæti af þeim 129 sætum sem voru í boði. Úrslitin þýddu að SNP fékk 
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hreinan meirihluta á skoska þinginu.107  Ástæðan fyrir kosningasigrinum var ekki endilega sú 

að stuðningur við aðalmálefni SNP, að Skotland yrði sjálfstætt ríki, hefði aukist til muna í tíð 

minnihlutastjórnarinnar. Hinn aukna stuðning við flokkinn mátti frekar rekja til þess að 

kjósendur voru ánægðari með frammistöðu SNP í ríkisstjórn en stjórn Verkamannaflokksins 

og Frjálslynda demókrataflokksins á árunum 1999-2007. Alex Salmond naut síðan mun 

meira trausts kjósenda en leiðtogar annarra flokka. Kosningabarátta SNP var á mun 

jákvæðari nótum en kosningabarátta anstæðinganna og höfðaði meira til skoskra kjósenda. 

Segja má að skosku þingkosningarnar 2011 hafi meira snúist um hvers konar ríkisstjórn 

kjósendur vildu en hvort þeir vildu að Skotland yrði sjálfstætt ríki. Það var þó ljóst að þar sem 

atkvæðagreiðsla um sjálfstætt Skotland var eitt af aðal stefnumálum SNP myndi sigur þeirra 

alltaf vekja upp spurningar um stöðu Skotlands innan Bretlands.108 

5.3 Edinborgarsamkomulagið 

Í kjölfar kosningasigurs SNP árið 2011 var ljóst að spurningin um stöðu Skotlands innan 

Bretlands var orðin að lykilmáli í skoskum stjórnmálum vegna þess að flokkurinn lofaði því að 

haldin yrði þjóðaratkvæðagreiðsla um málið. Skoska ríkisstjórnin hafði lagt til að á 

atkvæðaseðlinum í þjóðaratkvæðagreiðslunni yrðu þrír valkostir: Í fyrsta lagi óbreytt ástand 

þar sem Skotland yrði áfram með óbreytta stöðu innan Bretlands, í öðru lagi að Skotland 

fengi aukna sjálfstjórn og í þriðja lagi að Skotland myndi lýsa yfir sjálfstæði. Ekki var einhugur 

um hvað aukin sjálfstjórn myndi fela í sér en skoska ríkistjórnin hafði lagt til að Skotar fengju 

fulla sjálfstjórn (eða devo-max) sem myndi þýða að skoska ríkisstjórnin og skoska þingið 

hefðu fulla stjórn yfir innanríkismálum og skosku efnahagslífi, þ.á.m. skattlagningarvald. 

Bresk stjórnvöld myndu áfram fara með utanríkis- og varnarmál, fjármálaeftirlit og  

gjaldeyrismál.109 Einnig var ágreiningur um hvað skoskt sjálfstæði myndi hafa í för með sér. 

Alex Salmond, leiðtogi SNP og forsætisráðherra Skotlands, sá fyrir sér að sjálfstætt Skotland 

yrði betur til þess fallið en bresk stjórnvöld í Westminster að takast á við þau málefni sem 

væru Skotum mikilvæg. Salmond taldi hins vegar að sjálfstætt Skotland myndi eiga í nánu 

sambandi við Bretland og ríkin tvö störfuðu saman að hinum ýmsu málefnum, m.a. myndu 
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http://www.bbc.com/news/special/election2011/overview/html/scotland.stm (sótt 5. apríl). 

108 Johns, Robert, James Mitchell og Christopher J. Carman, "Constitution or Competence? The 
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þau deila þjóðhöfðingja og gjaldmiðli.110 Ekki voru þó allir flokksmenn sammála þessari sýn 

Salmonds, margir litu svo á að Skotland yrði aldrei sjálfstætt ríki í raun og veru nema það 

myndi slíta öll tengsl við Bretland.111  

 Þegar sigur SNP í kosningunum 2011 lá fyrir lýsti breska ríkisstjórnin, sem var 

samsteypustjórn Íhaldsflokksins og Frjálslynda demókrataflokksins, því yfir að það lægi í 

augum uppi að skoska þjóðin vildi hafa sitt að segja um framtíð sína innan Bretlands. Breska 

ríkisstjórnin og sú skoska hófu því samningaviðræður um hvernig standa ætti að 

þjóðaratkvæðagreiðslu um sjálfstæði Skotlands. Skoska ríkisstjórnin vildi að á kjörseðlinum 

yrði boðið upp á þá þrjá valkosti sem nefndir voru hér að framan en breska ríkisstjórnin vildi 

hins vegar að atkvæðagreiðslan myndi einungis snúast um hvort Skotland ætti að verða 

sjálfstætt ríki eða ekki.112 Þann 15. október 2012 náðist samkomulag milli ríkisstjórnanna 

tveggja um hvernig standa skyldi að þjóðaratkvæðagreiðslunni. Í samkomulaginu var fallist á 

kröfur breskra stjórnvalda um að kjósendur yrðu spurðir að því hvort Skotland ætti að verða 

sjálfstætt ríki. Kjósendur myndu hafa tvo valkosti til að krossa við, já eða nei. Engin 

aukaspurning yrði á atkvæðaseðlinum þar sem kjósendur yrðu spurðir um hvort þeir vildu að 

Skotland fengi aukna sjálfstjórn. Samkvæmt samkomulaginu fékk skoska þingið heimild til 

þess að skipuleggja hvenær þjóðaratkvæðagreiðslan færi fram, hverjir hefðu atkvæðisrétt og 

hvernig spurningin á seðlinum yrði orðuð, auk þess sem settar yrðu reglur um fjármálalega 

hlið atkvæðagreiðslunnar og annað henni viðkomandi.113 Við undirskrift samkomulagsins lýsti 

David Cameron, forsætisráðherra Bretlands, því yfir að hann myndi berjast fyrir 

áframhaldandi veru Skotlands innan breska ríkisins.114 Alex Salmond lét hins vegar þau orð 

                                                      

110 Alex Salmond, „An independent Scotland will be a beacon of fairness,” theguardian.com, 23. janúar 
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falla að skoska ríkisstjórnin undir hans forustu myndi gera allt sem í hennar valdi stæði til 

þess að sannfæra skoska kjósendur um kosti þess að Skotland lýsti yfir sjálfstæði.115  

5.4 Þjóðaratkvæðagreiðslan 2014 og eftirmálar hennar 

Í þjóðaratkvæðagreiðslunni 18. september 2014 höfnuðu kjósendur í Skotlandi sjálfstæði 

með 55% greiddra atkvæða gegn 45%. Kosningaþátttakan var einstaklega mikil eða 84,5%. 

Kosningabaráttan var hörð, ekki síst vegna þess að þegar nær dró kosningum minnkaði bilið 

á milli já- og nei-fylkinganna. Samkvæmt skoðanakönnunum sem voru gerðar í upphafi 

kosningabaráttunnar árið 2012 stefndi allt í stórsigur nei-fylkingarinnar en síðan dró smám 

saman með fylkingunum. Kosningabarátta þeirra var eins og búast mátti við í 

grundvallaratriðum ólík. Já-fylkingin dró upp þá mynd að sjálfstæði væri jákvætt skref fyrir 

Skotland en nei-fylkingin lagði hins vegar mikla áherslu á neikvæðar afleiðingar 

sjálfstæðisyfirlýsingar. Meðal annars lögðu andstæðingar sjálfstæðis Skota mikla áherslu á 

að það myndi skapa óvissu í efnahags- og gjaldeyrismálum Skota, en eitt helsta stefið í 

herferð andstæðinga sjálfstæðis var að sjálfstætt Skotland myndi missa pundið sem 

gjaldmiðil. Þjóðaratkvæðagreiðslan ýtti undir áhuga skoskra kjósenda á stjórnmálum og jókst 

stjórnmálaþátttaka almennings til muna. Aukinn áhugi fólks á stjórnmálum kom SNP 

sérstaklega til góða og á skömmum tíma fjölgaði flokksfélögum úr 25.000 í yfir 100.000. Í 

bresku þingkosningunum í maí 2015 vann SNP sögulegan stórsigur, sem þótti tíðindum sæta 

því allar götur frá því á sjöunda áratugnum höfðu skoskir kjósendur fylkt sér að baki 

Verkamannaflokknum í kosningum til breska þingsins. En nú var afstaða bróðurparts skoskra 

kjósenda neikvæð í garð Verkamannaflokksins og pólitíska landslagið hafði því tekið 

breytingum. Skoski armur flokksins var sakaður um að vera veikburða og honum væri 

fjarstýrt frá London. Þessar ásakanir fengu byr undir báða vængi þegar Johann Lamont, 

leiðtogi skoska Verkamannaflokksins, sagði af sér eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þegar 

hann tilkynnti afsögn sína sakaði hann stjórn Verkamannaflokksins í London um að skipta 

sér of mikið af starfi flokksins í Skotlandi. Óánægja var með neikvæða afstöðu 

Verkamannaflokksins í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar og hafði SNP haslað sér völl 

sem sá flokkur sem fólk taldi að væri líklegastur til að berjast fyrir hagsmunum Skotlands. 

Þessi afstaða kjósenda leiddi til þess að í bresku þingkosningunum í maí 2015 hlaut SNP 56 

af þeim 59 sætum sem í boði voru í Skotlandi. Verkamannaflokkurinn þurrkaðist nánast út, 

fór úr 40 þingsætum í aðeins eitt. Sú staða er því komin upp í skoskum stjórnmálum að SNP 
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er allsráðandi og ljóst má vera að á meðan svo er mun krafan um sjálfstætt Skotland ekki 

hverfa af dagskrá skoskra kjósenda.116  

 

5.5 Samantekt 

Ríkisstjórnartími Íhaldsflokksins undir forustu Margaretar Thatcher á árunum 1979 til 1990 

hafði mikil áhrif á baráttu Skota fyrir sjálfstjórn. Andstaðan við stefnu ríkisstjórnarinnar og sú 

gjá sem myndaðist milli Skotlands og Englands, sem sást best í því að Skotar kusu 

Verkamannaflokkinn en Englendingar Íhaldsflokkinn, varð sú innspýting sem baráttan um 

sjálfstjórn þurfti. Samtök eins og CSA (Campaign for a Scottich Assembly) náðu að búa til 

þverpólitíska samstöðu um endurreisn skoska þingsins, sem þýddi að þegar 

Verkamannaflokkurinn komst til valda eftir þingkosningarnar 1997 hafði hann ekki val um 

annað en að styðja sjálfstjórnarkröfur Skota. Skoska þingið var endurreist árið 1999 og átti 

það erfitt uppdráttar fyrstu árin. Hneykslismál, vandamál stóru flokkanna (sérstaklega 

Verkamannaflokksins) og sú trú almennings að lítið bitastætt kæmi frá hinu nýja þingi gaf 

SNP sóknarfæri. SNP fór í gegnum víðtækar skipulagsbreytingar undir lok 20. aldar og á 

fyrsta áratug 21. aldar. Flokkurinn staðsetti sig sem vinstrisinnaðan sósíaldemókrataflokk 

sem þó höfðaði sterklega til atvinnulífsins. Hann náði mjög góðum árangri í tvennum 

þingkosningum í Skotlandi, 2007 og 2011, sem mátti ekki síst rekja til óánægju kjósenda 

með hina flokkana. Einnig hafði það sitt að segja að skipulagsbreytingarnar gerðu SNP að 

raunhæfari kosti til þess að halda um valdataumana í ríkisstjórn. Krafan um sjálfstæði var 

ekki endilega aðalhvati kjósenda fyrir stuðningi við SNP en kosningasigur hans setti þó 

spurninguna um sjálfstæði Skotlands í forgrunn skoskra stjórnmála. Breska ríkisstjórnin féllst 

á kröfu skosku ríkisstjórnarinnar um að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu um sjálfstæði 

Skotlands. Atkvæðagreiðslan fór fram 18. september 2014 og var tillögunni hafnað með 55% 

greiddra atkvæða. Í kjölfarið jukust vinsældir SNP gríðarlega og í kosningum til breska 

þingsins í maí 2015 vann flokkurinn 56 af þeim 59 þingsætum sem voru í boði í Skotlandi. 

 Þegar tímabilið frá 1979 til 2015 er skoðað standa þrjú atriði upp úr þegar leitað er 

skýringa á því af hverju krafan um sjálfstætt Skotland komst á dagskrá stjórnvalda. Í fyrsta 

lagi ber að líta til efnahags- og félagslegra aðstæðna. Efnahagsstefna ríkisstjórnar 

Íhaldsflokksins á níunda áratugnum mæltist illa fyrir í Skotlandi, enda bitnaði hún illa á 

gamalgrónum skoskum iðnfyrirtækjum. Að sama skapi naut einstaklingshyggjan sem 

ríkisstjórnin lagði áherslu á lítils stuðnings meðal íbúa Skotlands. Í öðru lagi hafði sitt að 

segja sú tilfinning margra Skota að þeim væri stýrt af ríkisstjórn sem hefði ekkert lýðræðislegt 
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umboð í Skotlandi. Íhaldsflokkurinn naut þar lítils stuðnings en þar sem Skotland er hluti af 

Bretlandi urðu Skotar að gera sér að góðu að vera stýrt af Íhaldsflokknum, sem var með 

meirihluta á breska þinginu. Óánægja með stöðu efnahagsmála og spurningar um 

lýðræðislegt umboð stjórnvalda gerðu það að verkum að krafa um skoska sjálfstjórn jókst og 

leiddi að lokum til þess að skoska þingið var endurreist árið 1999. Í kjölfarið tók að bera á 

óánægju með stóru flokkana, sérstaklega Verkamannaflokkinn, sem má segja að hafi verið 

þriðji afgerandi þátturinn í að ýta undir kröfuna um sjálfstæði Skota. Var sú skoðun víðtæk að 

Verkamannaflokkurinn í Skotlandi væri veikburða og fjarstýrt af flokksforingjunum í London. 

Ríkisstjórn Tony Blairs var umdeild í Skotlandi og þá sérstaklega ákvörðun hennar um að 

taka þátt í stríðinu í Írak. Verkamannaflokkurinn í Skotlandi gerði ekkert til þess að marka sér 

stefnu sem var ólík stefnu flokksins á landsvísu og þar af leiðandi var skoski armur hans ekki 

í takti við skoska kjósendur. SNP nýtti sér vandræði Verkamannaflokksins og náði að marka 

sér þá stöðu að vera flokkurinn sem skoskir kjósendur gætu treyst. Velgengni SNP leiddi til 

þess að ómögulegt var fyrir bresk stjórnvöld að hunsa kröfuna um að haldin yrði 

þjóðaratkvæðagreiðsla um sjálfstæði Skotlands. Samspil þessara þátta leiddi til þess að 

krafan um sjálfstæði Skotlands komst á dagskrá stjórnvalda. 
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður efni ritgerðarinnar dregið saman og skoðað bæði í ljósi fræðilegra 

kenninga um þjóðernishyggju og kenninga um að sjálfstæðisbaráttu megi útskýra annars 

vegar út frá endalokum breska heimsveldisins og hins vegar efnahagslegurm, félagslegum 

og lýðræðislegum þáttum.  

 

 Sú ákvörðun Skota að ganga í ríkjasamband með Englandi árið 1707 var gríðarlega 

umdeild og mætti mikilli mótspyrnu í Skotlandi fram undir miðja 18. öld. Það sem hins vegar 

gerðist eftir uppreisnina 1745 var að Skotar fóru að taka fullan þátt í heimsvaldastefnu 

Bretlands. Áhugavert er að skoða þátttöku Skota í bresku heimsvaldastefnunni út frá 

kenningum Eric Hobsbawm um ímyndaðar hefðir. Hann taldi að ríkisvaldið yrði að búa til 

einhverja veraldlega hugmyndafræði sem væri mótvægi við kennisetningar kirkjunnar. Hægt 

er að færa rök fyrir því að uppbygging breska heimsveldisins hafi verið sú hugmyndafræði 

sem Skotar gátu fylkt sér á bak við. Þrátt fyrir að vera minni aðilinn í sambandinu við England 

voru Skotar mjög stoltir af þeim árangri sem heimsveldið náði. Vegna þess að mikill fjöldi 

breskra trúboða á tímum heimsveldisins var af skosku bergi brotinn, var það upplifun Skota 

að þeir hafi verið fremstir í flokki við útbreiðslu kristni og siðmenningar til nýlendanna. 

Heimsveldið bauð upp á ýmis tækifæri fyrir Skota, til dæmis möguleika á stjórnunarstöðum í 

hinum ýmsu bresku nýlendum víðsvegar um heim. Að því ógleymdu að skoskur iðnaður 

hagnaðist vel á útþenslu heimsveldisins.117  

Hobsbawm taldi að til þess að ríki gætu búið til þjóðarvitund í hugum borgaranna yrðu 

þau að skapa einhverskonar sameiginleg tákn sem borgaranir gætu sameinast um. Hann 

nefndi í því sambandi að ríki gætu reist minnismerki um mikilvæga atburði og einstaklinga 

sem hefðu markað djúp spor í sögu þjóðarinnar. Skoskar hersveitir nutu hylli innan breska 

hersins og voru eitt helsta framlag Skota til breska heimsveldisins. Á 19. öld voru skapaðar 

hefðir og tákn til þess að upphefja skoska hálandamenningu. Þar á meðal var skotapilsið, 

þrátt fyrir að það ætti sér litla stoð í sögu Skotlands. Minnismerkjahugmynd Hobsbawm má 

m.a. sjá í því að í Skotlandi voru reist minnismerki um framlag Skota til heimsveldisins og 

árið 1927 var vígt minnismerki við Edinborgarkastala um fallna skoska hermenn í fyrri 

heimsstyrjöldinni. David Livingston var í miklum metum í Skotlandi fram á 20. öld og voru 

reist minnismerki um hann og fleiri Skota sem mörkuðu spor sín í sögu breska 

heimsveldisins.118 Það má því skoða Bretland út frá hugmyndum félagslegrar mótunarhyggju, 

að það hafi ekki verið til neitt sem kalla mætti breska þjóð fyrir 1707. Með heimsveldinu hafi 
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hins vegar orðið til bresk þjóð, með hugmyndafræði sem borgararnir gátu fylkt sér á bak við 

(heimsveldið) og tilbúnar hefðir og tákn líkt og þau sem Hobsbawm talaði um. Skotum tókst 

að viðhalda ákveðinni sérstöðu innan Bretlands með því að hafa sína eigin menningu og 

hefðir, en á tíma heimsveldisins snerist skosk þjóðernishyggja ekki um hvort Skotland ætti að 

vera sjálfstætt ríki heldur frekar um hvernig Skotland gæti hámarkað hagsmuni sína með 

sambandinu við England.119 Benedict Anderson leit á þjóðir sem „ímynduð samfélög“ og 

verður að segjast að sú skýring á ágætlega við um Bretland þegar Skotland og England 

gengu í ríkjasamband og búin var til einhverskonar bresk þjóðareining sem ekki hafði verið til 

fyrir 1707. 

 Andstæða kenninga módernisma og félagslegrar mótunarhyggju er frumhyggjan en 

samkvæmt henni eru þjóðir hvorki afsprengi nútímavæðingar eða „ímynduð samfélög“, 

heldur raunveruleg ævaforn samfélög. Skoski þjóðernissinninn Neil MacCormick hélt því 

fram að Skotar hefðu augljóslega verið eigin þjóð fyrir 1707. Hann taldi þá hafa haft sínar 

eigin hefðir, menningu og sögu fyrir þann tíma og litið á sig sem þjóð allt aftur til 14. aldar.120 

Það er því spurning hvort hægt sé að útskýra skoska þjóðernishyggju að einhverju leyti út frá 

þessu, líkt og frumhyggjukenningar gera ráð fyrir, þ.e. að skosk þjóð hafi alltaf verið til. Það 

sem hins vegar gerðst eftir 1707 var að breskum stjórnvöldum tókst að búa til breska þjóð og 

hún var nokkurs konar ímyndað samfélag. Bresk stjórnvöld nýttu sér skoska þjóðernishyggju 

og þjóðarímynd í þágu heimsveldisins. Sú hugmyndafræði sem breska þjóðin var byggð upp 

í kringum var trúin á heimsvaldastefnu Bretlands. Þegar fjaraði undan breska heimsveldinu 

fjaraði að sama skapi undan hinu „ímyndaða breska samfélagi“. Það sem eftir stóð var hin 

gamla skoska þjóð sem alltaf hafði verið til og gátu þjóðernissinnar litið til skoskrar sögu fyrir 

1707 til þess að réttlæta þjóðernishyggju sína.  

 Skosk þjóðernishyggja snerist lengst af um að tryggja stöðu Skotlands innan breska 

ríkisins. Í því samhengi verður að skoða hugmyndir um skoska heimastjórn í kringum 

aldamótin 1900, en þær voru ekki settar fram með það fyrir augum að vera skref í átt að 

sjálfstæðu skosku ríki heldur fremur til að bæta stjórnskipan Bretlands og styrkja stöðu 

Skotlands innan sambandsins.121 Hvað var þess valdandi að Skotland fór frá því að vera eitt 

helsta vígi sambandssinna yfir í að haldin var þjóðaratkvæðagreiðsla um stofnun sjálfstæðs 

Skotlands 18. september 2014? Bjó upplausn skoska heimsveldisins til tómarúm sem 

                                                      

119 T.M. Devine, „The Break-up of Britain? Scotland and the End of Empire: The Prothero Lecture,” 

Transactions of the Royal Historical Society 16, (2009): 170, sótt 16. mars 2016, 

doi:10.1017/S0080440106000417 

120 Neil MacCormick, „Nations and Nationalism,” í Theorizing Nationalism, Ronald Beiner ritstýrðii 

(Albany: State University of New York Press, 1999), 

121 Devine, The Scottish Nation: A Modern History, 621. 
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þjóðernishyggja fyllti upp í eða lágu aðrar efnahagslegar, félagslegar og lýðræðislegar 

ástæður að baki?   

 Fyrst ber að skoða kenninguna um að endalok heimsveldisins hafi búið til tómarúm 

sem hafi verið fyllt með þjóðernishyggju. Breska heimsveldið var nánast að engu orðið um 

miðjan sjöunda áratug 20. aldar en um það leyti var Skoski þjóðarflokkurinn (SNP) farinn að 

setja mark sitt á skosk og bresk stjórnmál með kosningasigri í Hamiltonkjördæminu árið 1967 

og góðum árangri í sveitarstjórnar- og þingkosningum fram á miðjan áttunda áratuginn. Það 

er hins vegar vafasamt að tengja uppgang þjóðernishyggjunnar alfarið við endalok 

heimsveldisins. Í fyrsta lagi hafði verið umræða um stöðu Skotlands fyrir endalok 

heimsveldisins. Lögð voru fram frumvörp í breska þinginu í kringum aldamótin 1900 um að 

veita Skotum heimastjórn. Skoski þjóðarflokkurinn, sem barðist fyrir sjálfstæði Skotlands, var 

stofnaður árið 1934 og árið 1949 skrifuðu meira en tvær milljónir Skota undir áskorun til 

breskra stjórnvalda um að Skotland fengi sitt eigið þing og heimastjórn. Í öðru lagi, þrátt fyrir 

góðan árangur SNP í kosningum á árunum 1967-1974, náði flokkurinn ekki að velta 

Verkamannaflokknum af stalli sem ráðandi afli í skoskum stjórnmálum, fyrr en árið 2007, 

rúmum þrjátíu árum síðar. Í þriðja lagi virðast efnahagslegar aðstæður hafa spilað nokkuð 

afgerandi þátt í uppgangi þjóðernishyggju í Skotlandi og varðandi kröfuna um breytingu á 

stjórnskipulegri stöðu landsins innan Bretlands. 

 Uppgangur SNP undir lok sjöunda áratugarins og í byrjun þess áttunda varð á þeim 

tíma þegar hægur vöxtur var í bresku efnahagslífi. Stóru flokkarnir reyndu að mæta óánægju 

skoskra kjósenda og stemma stigu við uppgangi SNP með því að opna á þann möguleika að 

Skotar fengju sitt eigið þing og sjálfstjórn yfir ákveðnum málaflokkum. Bæði Íhaldsflokkurinn 

og Verkamannaflokkurinn settu fram tillögur um hvernig framsali valds frá Westminster til 

Skotlands yrði háttað og árið 1979 var kosið um tillögur þáverandi ríkisstjórnar 

Verkamannaflokksins. Hins vegar var takmarkaður stuðningur við tillögurnar innan flokksins 

og fór svo að vegna pólitískra klækjabragða varð ekkert úr því að Skotar fengju þing árið 

1979, þrátt fyrir meirihlutastuðning kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslu. Í kjölfar hennar lagði 

SNP fram vantraust á ríkisstjórnina sem var samþykkt með naumindum í breska þinginu. 

Þessi atburðarás leiddi til þess að ríkisstjórn Íhaldsflokksins komst til valda og sat til ársins 

1997. Efnahagsstefna hennar byggðist á hugmyndafræði frjálshyggjunnar og fól m.a. í sér 

niðurskurð í opinberri þjónustu, einkavæðingu ríkisfyrirtækja, minnkandi vald stéttarfélaga og 

áherslu á hinn frjálsa markað. Þessar efnahagslegu áherslur komu illa niður á skoskum 

iðnaði og atvinnulífi þar almennt. Félagslegar áherslur ríkisstjórnarinnar voru heldur ekki 

vinsælar og einstaklingshyggja frjálshyggjunnar kom illa við Skotland. Skoska kirkjan setti 

m.a. fram harða gagnrýni á ríkisstjórn Íhaldsflokksins fyrir að aðhafast ekki nægilega mikið í 

málefnum fátækra. Andstaðan við stefnu ríkisstjórnar Íhaldsflokksins var vatn á myllu þeirra 



48 

 

sem vildu að Skotum yrði veitt sjálfsstjórn og með stuðningi Verkamannaflokksins við þá 

kröfu varð niðurstaðan sú að skoska þinginu var komið á fót í kjölfar þjóðaratkvæðagreiðslu 

árið 1997. Ef ekki hefði verið fyrir óánægju með bæði efnahagslega og félagslega stefnu 

Íhaldsflokksins á árunum 1979-1997 er nokkuð víst að Skotar hefðu ekki fengið sitt eigið 

þing, sem tók til starfa árið 1999. 

 Önnur afleiðing ríkisstjórnartíma Íhaldsflokksins var sú tilfinning Skota að breska 

ríkisstjórnin hefði ekkert umboð til þess að fara með stjórnartaumana í Skotlandi. Þetta mátti 

rekja til gjár sem hafði myndast milli Skotlands og Englands. Á sama tíma og Skotar kusu 

Verkamannaflokkinn ítrekað í kosningum naut Íhaldsflokkurinn hylli enskra kjósenda. Styrkur 

flokksins í Englandi var slíkur að hann fékk hvað eftir annað hreinan meirihluta á breska 

þinginu. Vegna þess hversu óvinsæl ríkisstjórn Íhaldsflokksins var í Skotlandi fóru að heyrast 

raddir um að þar sem Skotar kysu ekki Íhaldsflokkinn hefði hann í raun ekkert lýðræðislegt 

umboð til þess að fara með valdataumana í Skotlandi. Einnig þótti Skotum sú staðreynd að 

nefskattur var tekinn upp ári fyrr í Skotlandi en öðrum svæðum Bretlands vera til marks um 

að ríkisstjórninni væri sérstaklega í nöp við þá. Meintum skorti á umboði var beitt til þess að 

færa rök fyrir því af hverju Skotar ættu að fá sjálfstjórn. Í bæklingi sem skoska ríkisstjórnin 

sendi frá sér í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar um sjálfstæði Skotlands árið 2014, er 

undirstrikað að með sjálfstæðu Skotlandi væri tryggt að Skotar fengju alltaf ríkisstjórn þeirra 

flokka sem þeir kysu. Sjálfstæði myndi leysa hinn lýðræðislega umboðsvanda.122  

 Leita má skýringa á risi þjóðernishyggju í Skotlandi í efnahagslegum, félagslegum og 

lýðræðislegum þáttum. En eitt til viðbótar ber að hafa í huga; stóru bresku flokkarnir sofnuðu 

á verðinum í Skotlandi, sem gaf Skoska þjóðarflokknum tækifæri til þess að verða ráðandi afl 

í skoskum stjórnmálum. SNP átti lengi vel erfitt með öðlast hylli skoskra kjósenda, flokkurinn 

var lengi smáflokkur, að mestu leyti byggður upp í kringum eitt málefni, skoskt sjálfstæði. 

Undir forustu Alex Salmond (og Nicola Sturgeon frá því í nóvember 2014123) náði flokkurinn 

að marka sér stöðu sem vinstrisinnaður sósíaldemókrataflokkur. Verkamannaflokkurinn hafði 

færst til hægri í valdatíð Tony Blair og naut efnahagsstefna hans og þátttaka Breta í hernaði í 

Mið-Austurlöndum ekki stuðnings í Skotlandi. SNP fylti upp í tómarúm sem 

Verkamannaflokkurinn hafði skilið eftir á vinstri væng stjórnmálanna og gaf sig út fyrir að vera 

sá flokkur sem væri líklegastur til að berjast fyrir hagsmunum Skotlands. Einnig var vatn á 

myllu SNP sú útbreidda skoðun Skota að Verkamannaflokknum í Skotlandi væri handstýrt frá 

flokksskrifstofunum í London sem hefðu lítinn áhuga á því að sinna hagsmunum Skota. 

Trúverðugleiki SNP í augum skoskra kjósenda, miklar persónulegar vinsældir Alex Salmond 

                                                      

122 The Scottish Government, Scotland’s Future (Edinburgh: The Scottish Government, 2013), 214. 

123 Andrew Black, „The Nicola Sturgeon story,” bbc.co.uk, 19. nóvember 2014, 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-25333635 (sótt 29. apríl 2016).  
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og vandræðagangur Verkamannaflokksins leiddi til þess að SNP komst í minnihlutastjórn í 

skoska þinginu 2007 og fjórum árum síðar vann flokkurinn sögulegan stórsigur þegar hann 

hlaut hreinan meirihluta þingsæta á skoska þinginu. Sigurinn var til marks um að Skotar 

treystu SNP best til þess að fara með stjórn landsins en var ekki endilega ávísun á aukinn 

þunga í sjálfstæðiskröfu Skota. Hins vegar var ljóst að stjórnskipuleg staða Skotlands kæmist 

á dagskrá með sigri SNP þar sem flokkurinn hafði lofað þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort 

Skotar skyldu lýsa yfir sjálfstæði í aðdraganda kosninganna 2011.  

 Í upphafi þessarar ritgerðar var eftirfarandi rannsóknarspurningu varpað fram: 

Hvernig atvikaðist það að þjóðaratkvæðagreiðsla um sjálfstætt Skotland komst á dagskrá í 

breskum stjórnmálum? Í ritgerðinni hefur verið sýnt fram á að uppgang þjóðernishyggju í 

Skotlandi megi rekja til þess hversu ósáttir Skotar voru með efnahagslega og félagslega 

stefnu bresku ríkisstjórnarinnar, efasemda um lýðræðislegt umboð breskra stjórnvalda og 

hvernig  vanræksla Verkamannaflokksins gaf Skoska þjóðarflokknum tækifæri til þess að 

skapa sér pólitíska stöðu sem gerði hann að raunhæfum valkosti fyrir skoska kjósendur. 

Ástæðan fyrir því að atkvæðagreiðsla um sjálfstætt Skotland komst á dagskrá var sú að SNP 

varð sá stjórnmálaflokkur sem Skotar treystu best. Það óumdeilda umboð sem hann fékk í 

kosningunum til skoska þingsins árið 2011 gerði ómögulegt fyrir bresk stjórnvöld að hunsa 

kröfu hans um að boðað yrði til þjóðaratkvæðagreiðslu um sjálfstæði Skotlands. Unnt er að 

beita kenningum um félagslega mótunarhyggju til þess að útskýra tilurð bresku þjóðarinnar, 

að hún hafi verið „ímyndað samfélag“, byggt upp í kringum hugmyndina um breska 

heimsveldið. Þegar það síðan leið undir lok hafi staðið eftir hin gamla skoska þjóð sem alltaf 

hafði verið til. Til hennar og skoskrar sögu og menningar fyrir 1707 hafi skoskir 

þjóðernissinnar litið til þess að réttlæta þjóðernishyggju sína, en það væri í takti við kenningar 

frumhyggjunar. Þessar kenningar hafa sína áhugaverðu hliðar en heilt yfir verður að segjast 

að þær eru ekki jafn sannfærandi útskýring á uppgangi skoskrar þjóðernishyggju og þær 

kenningar sem leita skýringa í efnahags-, félags- og lýðræðislegum ástæðum. 

 Skotar höfnuðu því að Skotland lýsti yfir sjálfstæði í þjóðaratkvæðagreiðslunni 18. 

september 2014. Sú niðurstaða hægði þó ekki á uppgangi SNP heldur þvert á móti jókst 

stuðningurinn við flokkinn gríðarlega og í bresku þingkosningunum árið 2015 vann hann 56 

af 59 skosku þingsætunum í Westminster. Samkvæmt skoðanakönnunum fyrir kosningar til 

skoska þingsins 5. maí 2016 stefnir allt í að SNP muni halda meirihluta sínum í skoska 

þinginu og jafnvel bæta við sig.124 Það má því vera ljóst að á meðan SNP nýtur svo mikils 

                                                      

124 Severin Carrell, „Scottish election poll puts Labour in third place behind Tories," theguardian.com, 

27. apríl 2016, http://www.theguardian.com/politics/2016/apr/27/scottish-election-poll-puts-labour-in-

third-place-behind-tories (28. apríl 2016). 
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stuðnings skoskra kjósenda mun spurningin um hvort Skotland eigi að vera sjálfstætt ríki eða 

ekki vera ofarlega á baugi í skoskum og breskum stjórnmálum næstu ár og jafnvel áratugina. 
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7 Lokaorð 

Í þessari ritgerð var leitast við að svara spurningunni um af hverju þjóðaratkvæðagreiðsla um 

sjálfstætt Skotland komst á dagskrá í breskum stjórnmálum. Til að leita svara við þessari 

spurningu var gerð grein fyrir kenningum um þjóðir og þjóðernishyggju, með áherslu á 

kenningar módernista, félagslegrar mótunarhyggju og frumhyggju. Síðan var farið yfir tilurð 

sambandssáttmála Englands og Skotlands árið 1707, stöðu Skotlands og Skota innan 

sambandsins og hver þátttaka og ávinningur þeirra var af breska heimsveldinu. Þá var tæpt á 

sögu skoskra stjórnmála frá 1945 til 2015 og gerð grein fyrir hvernig krafa um sjálfstjórn 

Skotlands innan breska ríkisins leiddi til þjóðaratkvæðagreiðslunnar árið 2014 um sjálfstæði 

Skota.  

 Svar við rannsóknarspurningunni er þríþætt. Í fyrsta lagi að með því að fara yfir 

stjórnmálasögu Skotlands frá 1945 má sjá að skosk þjóðernishyggja og krafa um að Skotar 

fengju stjórn yfir sínum málum fékk byr undir báða vængi vegna óánægju almennnings í 

Skotlandi með efnahagsstefnu breskra stjórnvalda. Uppgang Skoska þjóðarflokksins (SNP) í 

kringum 1970 og aukna kröfu um sjálfstjórn Skota á áttunda áratugnum má rekja til óánægju 

með hægan vöxt breska efnahagslífsins á þeim tíma. Að sama skapi varð krafan um 

sjálfstjórn ennþá háværari á valdatíma Íhaldsflokksins á árunum 1979-1997, en stefna 

flokksins í efnhags- og félagsmálum naut takmarkaðra vinsælda í Skotlandi. Í öðru lagi 

skapaði óánægja Skota með stefnu ríkisstjórnar Íhaldsflokksins á árunum 1979-1997 

efasemdir þeirra um lýðræðislegt umboð breskra stjórnvalda til þess að fara með 

stjórnartaumana í Skotlandi. Óánægja Skota með stefnu bresku ríkisstjórnarinnar í efnahags- 

og félagsmálum og efasemdir þeirra um lýðræðislegt umboð hennar leiddi til háværari kröfu 

um sjálfstjórn. Til þess að mæta henni sáu stjórnvöld sér þann kost vænstan að  stofna þing í 

Skotlandi árið 1999. Í þriðja lagi var uppgangur Skoska þjóðarflokksins og sú staðreynd að 

hann varð ráðandi afl í skoskum stjórnmálum afgerandi í því að þjóðaratkvæðagreiðsla um 

sjálfstæði Skotlands komst á dagskrá. Skoski þjóðarflokkurinn skapaði sér sess sem 

vinstrisinnaður sósíaldemókrataflokkur sem höfðaði þó til atvinnulífsins og náði að nýta sér 

vaxandi óvinsældir hinna hefðbundnu stóru bresku flokka og þá sérstaklega 

Verkamannaflokksins. Þetta varð til þess að SNP vann mikla kosningasigra í kosningum til 

skoska þingsins 2007 og 2011 en eftir síðari kosningarnar var flokkurinn með hreinan 

meirihluta þingmanna á skoska þinginu. Kosningasigur Skoska þjóðarflokksins gerði það að 

verkum að útilokað var fyrir bresk stjórnvöld að hunsa það stóra kosningaloforð SNP að 

boðað yrði til þjóðaratkvæðagreiðslu um sjálfstæði Skotlands. 

 Hægt er að nálgast skoska þjóðernishyggju og baráttuna fyrir skosku sjálfstæði frá 

mörgum hliðum. Í þessari ritgerð hefur svara við uppgangi skoskrar þjóðernishyggju verið 

fyrst og fremst leitað í efnahagslegum, félagslegum og lýðræðislegum þáttum. Hægt væri að 
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nálgast málið út frá fleiri hliðum, til dæmis mætti kafa dýpra í kenningar sem halda því fram 

að endalok breska heimsveldisins útskýri vöxt skoskrar þjóðernishyggju. Einnig væri hægt að 

gera rannsóknir á því hver staða sjálfstæðs Skotlands yrði í alþjóðasamfélaginu eða bera 

sjálfstæðisbaráttu Skota saman við sjálfstæðisbaráttu annarra þjóða, til dæmis Katalóna á 

Spáni og frönskumælandi íbúa Quebec í Kanada. Að lokum væri fróðlegt að rýna nánar í 

þjóðaratkvæðagreiðsluna sjálfa, ástæðurnar fyrir því að hún fór eins og hún fór og hvað 

útskýrir að staða SNP styrktist frekar en veiktist í kjölfar atkvæðagreiðslunnar. Rannsaka 

mætti yfirburði SNP í skoskum stjórnmálum og reyna að draga ályktanir um hvað afleiðingar 

áframhaldandi yfirburðir þjóðernissinna í Skotlandi gætu haft á breska sambandið sem hefur 

ríkt síðan árið 1707. 
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