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Útdráttur 

Síðustu mánuði hefur smáa þjóðernisríkið Katar átt í alvarlegri deilu við nágrannaríki sín; 

Sádí-Arabíu, Egyptaland, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Barein, sem náði 

ákveðnum hápunkti þann 5. júní 2017 þegar ríkin fjögur slitu öllu stjórnmálasambandi 

sínu við Katar. Ríkin hafa átt í margvíslegu samstarfi meðal annars á sviðum efnahags-, 

menningar-, umhverfis-, öryggis- og hermála. Samstarfið hefur að miklu leyti farið fram 

á vettvangi Flóaráðsins (Gulf Cooperation Council, GCC) en að því eiga sex ríki aðild. 

Þau eru Sádí-Arabía, Sameinuðu arabísku furstadæmin, Barein, Katar, Óman og Kúveit. 

Ljóst er að deilan er alvarleg ógn við öryggi Katar en síðustu áratugi hefur smáríkið, með 

forvirkri og metnaðarfullri utanríkisstefnu, skapað sér sess í stjórnmálum Mið-

Austurlanda sem mikilvægur gerandi. Eitt skýrasta dæmi þess efnis er hlutverk Katar 

sem svæðisbundinn sáttasemjari en það hlutverk er yfirleitt ekki á færi smáríkja. Því er 

viðfangsefni þessarar ritgerðar hvort Katar geti fundið jafnvægi á milli þess að tryggja 

öryggi sitt og að halda áfram að iðka metnaðarfulla utanríkisstefnu. Rannsóknin er 

tilviksrannsókn þar sem notast er við aðferðafræði eigindlegra heimildaritgerða. 

Viðgansefnið er rætt út frá kenningum og hugtökum í smáríkjafræðum annars vegar 

og öryggisfræðum hins vegar. Innan smáríkjafræða ber helst að nefna greiningarramma 

Alyson J.K. Bailes, Jean-Marc Rickli og Baldurs Þórhallssonar um mögulegar ógnir við 

öryggi smáríkja. Innan öryggisfræða má helst nefna kenningar raunhyggju, 

frjálslyndisstefnu og félagslegrar mótunarhyggju, kenningu Barry Buzans og Ole 

Wævers um svæðisbundnar öryggissamstæður og kenningu Wævers um öryggisvæðingu. 

Helstu niðurstöður sýna að Katar getur fundið jafnvægi á milli þess að tryggja öryggi sitt 

og að iðka metnaðarfulla utanríkisstefnu svo lengi sem það á sæti undir öryggisregnhlíf 

Bandaríkjanna, getur tryggt efnahagslegt öryggi og fæðuöryggi, komið í veg fyrir átök 

innan ríkis og borgaralega óreglu ásamt því að iðka áframhaldandi áhættuvörn. 
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Abstract 

On June 5th 2017 Saudi Arabia, Egypt, United Arab Emirates (UAE) and Bahrain 

decided to cut all diplomatic ties with the small ethnic state of Qatar. Historically, the 

neighboring countries have been natural allies through the wider notion of Arab 

nationalism and actively cooperated for example on economical, environmental, cultural, 

security and military issues. The cooperation has either been bilateral or multilateral 

through the venue of the Gulf Cooperation Council (GCC). The GCC is a weak regional 

alliance that was created in 1981 in response to the Iraq-Iran war and is comprised of six 

member states - Saudi-Arabia, UAE, Bahrain, Qatar, Oman and Kuwait. The dispute, 

which has become to be known as the GCC crisis, not only endangers Gulf cooperation 

but also severly threatens Qatari security.  

For the last few decades the regional prominence of Qatar has grown significantly as 

it has established itself as an important actor in Middle-Eastern politics through 

preemptive foreign policy best described as hedging. The best example of Qatar´s 

success is its expanding role as a regional mediator but the role of mediator is normally 

not within the reach of small states. Hence, the subject of this research is a case study 

whether Qatar can find a balance between its various security issues and continue 

practicing ambitious foreign policy. The discussion of the subject is based on theories 

and concepts in small states studies on one-hand and security studies on the other. Within 

the premise of small state studies special attention is given to a framework designed by 

Alyson J.K. Bailes, Jean- Marc Rickli and Baldur Þórhallsson that is, according to them, 

a comprehensive list of all the potential threats small states face. Within the premise of 

security studies, security is discussed from the viewpoint of three important theories in 

International Relations; realism, liberalism and social constructivism along with regional 

security complex theory, developed by Barry Buzan and Ole Wæver and theory of 

securitization, developed by Ole Wæver.  

The main conclusion is that Qatar can find a balance between its various security 

issues and continue practicing ambitious foreign policy as long as it; has a place under 

the American security umbrella; is able to protect its economic and food security; prevent 

intra-state conflict and civil unrest and continue the practice of hedging in its foreign 

policy.  
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Formáli 

Ritgerðin er 30 eininga lokaverkefni til MA-prófs í alþjóðasamskiptum frá Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi verkefnisins var Silja Bára Ómarsdóttir og eru henni færðar bestu 

þakkir fyrir skýra og uppbyggilega leiðsögn.  

Ég vil einnig þakka kærustunni minni, Sigrúnu Lárusdóttur, fyrir hennar stuðning og 

hvatningu á meðan skrifunum stóð. 
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1 Inngangur  
Engin hugmynd hefur jafn djúpstæð áhrif á anda mannsins og hugmyndin um öryggi. Það er 

eðlislæg frumskylda mannfólks að tryggja öryggi afkvæma sinna í þeim tilgangi að sjá þau 

vaxa upp úr grasi og endurtaka leikinn fyrir sín eigin afkvæmi og svo framvegis, legg fyrir 

legg. Vegna vitsmuna sinna hefur mannfólkinu tekist að skapa félagslega umgjörð sem 

auðveldar því verkið. Umgjörðin byggir í grunninn á hugmyndum um samvinnu og 

sameiginlega hagsmuni og er almennt þekkt sem samfélag. Kostnaður einstaklingsins vegna 

samfélagsins eru ákveðin gildi, reglur og lög sem hverjum og einum ber að fara eftir. Séu 

samfélög nógu samhent geta þau myndað ríki. Ríki er einskonar lagaleg yfirbygging 

samfélagsins sem hefur meðal annars þann tilgang að viðhalda lögum og reglum innan þess 

sem og að standa vörð um hagsmuni þess út á við. Með öðrum orðum þá framselur mannfólk 

hluta af eigin fullveldi til ríkisins í skiptum fyrir margvíslegt öryggi og tækifæri. 

Eins og mannfólk mynda ríki sín eigin samfélög. Samfélög ríkja geta verið bundin við 

ákveðin landfræðileg svæði, menningu, trú eða grundvölluð í sameiginlegum hugmyndum um 

efnahags- og öryggismál. Ríki ráða sér að miklu leyti sjálf en þurfa þó að fara eftir ákveðnum 

gildum og reglum alþjóðasamfélagsins sem byggja að miklu leyti á hugmyndinni um 

fullveldi. Ríki eru engu að síður framlenging af mannfólki og láta því stjórnast af mannlegum 

hvötum sem getur leitt til hegðunar sem brýtur í bága við gildi og reglur alþjóðasamfélagsins. 

Þá er ekkert yfirþjóðlegt vald sem getur komið í veg fyrir þessa hegðun eða refsað fyrir hana. 

Af því leiðir alþjóðakerfi þar sem völd haldast að miklu leyti í hendur við stærð og efnislegan 

mátt einstakra ríkja. Undir slíku kerfi þurfa minni ríki að vera snjöll og leita óhefðbundinna 

leiða til að verja hagsmuni sína og tryggja öryggi sitt. 

Katar er lítið, vellauðugt og fullvalda konungsríki í Mið-Austurlöndum, staðsett við 

Persaflóa mitt á milli Sádí-Arabíu og Íran. Síðustu ár hefur Katar orðið sífellt mikilvægari 

gerandi í stjórnmálum Mið-Austurlanda og í hinu alþjóðlega efnahagskerfi. Er það ekki síst 

fyrir tilstilli ótrúlegra fjármuna þeirra, alþjóðlegu fréttastöðvarinnar Al-Jazeera og hlutverks 

þess sem sáttasemjari í deilum á svæðinu. Metnaður Katar hefur þó verið þyrnir í augum 

stærri ríkja á svæðinu eins og Sádí-Arabíu og Egyptalands og komið hefur til ýmissa árekstra 

í því samhengi. Líklega var enginn jafn alvarlegur og þegar Sádí-Arabía, Egyptaland, 

Sameinuðu arabísku furstadæmin og Barein ákváðu að skera á stjórnmálasamband sitt við 

Katar þann 5. júní 2017. Var þetta mikið áfall fyrir Katar þar sem ríkin eru nágrannar og hafa 

verið mikilvægir bandamenn þess á sviðum hernaðar-, efnahags-, umhverfis-, samfélags-, og 

stjórnmála, meðal annars í gegnum svæðisbundna bandalagið Flóaráðið (Gulf Cooperation 
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Council, GCC). Aðgerðir Sádí-Arabíu og samverkaríkja hennar ógna þar með margvíslegu 

öryggi Katar og setja spurningarmerki við getu smáríkja til að iðka sjálfstæða og 

metnaðarfulla utanríkisstefnu. Í þessari ritgerð er því rannsakað hvort Katar, verandi smátt 

þjóðernisríki, geti fundið jafnvægi á milli þess að tryggja öryggi sitt og að iðka metnaðarfulla 

utanríkisstefnu. 

Uppbygging ritgerðarinnar er eftirfarandi. Í fyrsta hluta eru skoðaðar kenningar í 

smáríkjafræðum. Ásamt því að fara yfir þróun smáríkjafræða og rannsaka öryggi smáríkja í 

alþjóðasamskiptum verður hugtakið „ríki“ skilgreint. Þá verða einnig skoðaðar ólíkar 

skilgreiningar fræðimanna á smáríkjum og í því samhengi gert grein fyrir flokkum örríkja og 

smárra þjóðernisríkja en höfundur færir meðal annars rök fyrir því að hvort tveggja séu 

undirflokkar smáríkja og að Katar tilheyri þeim síðari. 

Í öðrum hluta er fjallað ítarlega um þrjár stjórnmálafræðikenningar innan 

alþjóðasamskipta út frá sjónarhorni öryggis. Kenningarnar eru raunhyggja (e. realism), 

frjálslyndisstefna (e. liberalism) og félagsleg mótunarhyggja (e. social constructivism). Gert 

verður grein fyrir ólíkum undirþráðum kenninganna, mismunandi hugmyndum þeirra um 

öryggi og borin verða kennsl á kenningafræðileg tengsl þeirra. Þá verða sérstaklega skoðaðar 

kenningar Barry Buzan, Ole Wæver og annara fræðimanna, sem tilheyra hinum fræga 

Kaupmannahafnarskóla (e. Copenhagen School), um öryggi. Má þá sérstaklega nefna fimm 

vídda öryggislíkan Buzans, kenningu um svæðisbundnar öryggissamstæður (e. regional 

security complex theory, RSCT) og kenningu um öryggisvæðingu (e. securitization). Fyrst er 

þó stuttlega gerð grein fyrir þróun kenninga í öryggisfræðum. Þessir fyrstu tveir hlutar mynda 

saman fræðilega grundvöll ritgerðarinnar þar sem til rannsóknar eru öryggismál smáa 

þjóðernisríkisins Katar. Sú ákvörðun að skipta fræðilega kaflanum í tvo hluta var tekin á 

fagurfræðilegum forsendum en vegna lengdar kafla og fjölda undirkafla er slík uppsetning 

betri að mati höfundar.   

Í þriðja hluta er vikið að þeirri aðferðafræði sem liggur ritgerðinni til grundvallar en 

ásamt því að vera tilviksrannsókn styðst rannsóknin við hefðbundna aðferðafræði eigindlegra 

heimildaritgerða. Í meginmáli felur það í sér að gögnin eru að mestu leyti fyrirliggjandi gögn 

eins og bækur, ritrýndar fræðigreinar, yfirlýsingar frá utanríkisráðuneyti Katar og 

fréttaumfjöllun um deiluna frá 5. júní til 17. nóvember 2017. Þá voru einnig fengin gögn frá 

utanríkisráðuneyti Íslands er varða samskipti Katar við Sádí-Arabíu, Egyptaland, Sameinuðu 

arabísku furstadæmin, Barein og Ísland frá 1. júní til 4. september árið 2017. 
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Í fjórða hluta er byrjað á því að útskýra svæðisbundnu öryggissamstæðuna í Mið-

Austurlöndum og gera grein fyrir undirsamstæðunni við Persaflóa. Ásamt því að fara stuttlega 

yfir bakgrunn Katar er tilvik rannsóknarinnar kynnt til sögunnar sem byggir að miklu leyti á 

gögnum sem fengin voru frá utanríkisráðuneyti Íslands. Þá er einnig varpað ljósi á uppruna 

deilunnar og tengsl Katar við mikilvæga svæðisbundna gerendur á sviði öryggismála. 

Í fimmta hluta er farið yfir umræður og niðurstöður. Með því að styðjast við 

greiningarramma Alyson J.K. Bailes, Jean-Marc Rickli og Baldurs Þórhallssonar um 

mögulegar ógnir við öryggi smáríkja er varpað ljósi á helstu ógnir við öryggi Katar í ljósi 

aðgerða Sádí-Arabíu og samverkaríkja hennar þann 5. júní 2017. Þá eru einnig ræddar 

mögulegar breytingar á svæðisbundnu öryggissamstæðunni í Mið-Austurlöndum og þá sér í 

lagi á undirsamstæðunni við Persaflóa. Síðast en ekki síst er reynt að svara 

rannsóknarspurningunni: „Getur Katar fundið jafnvægi á milli þess að tryggja öryggi sitt og 

að iðka metnaðarfulla utanríkisstefnu?“ 

Helstu niðurstöður eru þær að Katar geti fundið jafnvægi á milli þess að tryggja öryggi 

sitt og að iðka metnaðarfulla utanríkisstefnu meðan það á sæti undir öryggisregnhlíf 

Bandaríkjanna, getur tryggt efnahagslegt öryggi (þar er fæðuöryggi mikilvægast), komið í veg 

fyrir átök innan ríkis og borgaralega óreglu, ásamt því að iðka áframhaldandi áhættuvörn. Er 

það ekki síst vegna þeirra miklu aðgreiningar sem er að finna á meðal Arabaríkja í Mið-

Austurlöndum, þversagnakenndra hagsmuna og erfiðleika þeirra við að koma sér saman um 

sameiginlega ógnir en þeir þættir tryggja Katar mikilvægan hreyfanleika. Þó er mikilvægt að 

taka fram að deilan er yfirstandandi og ómögulegt að spá fyrir um endalok hennar með 

einhverri vissu. Þá kemur mikið til með að velta á leiðtogum ríkjanna en áhrif einstaklinga á 

utanríkisstefnur þróunarríkja geta verið mjög mikil líkt og farið verður yfir í ritgerðinni. Er þá 

sérstaklega átt við Tamim bin Hamad Al-Thani, núverandi emír Katar og Mohammed bin 

Salman, krónprins Sádí-Arabíu en sá síðarnefndi virðist vera í miðri tilraun við að koma á fót 

nýrri svæðisbundinni reglu með tilheyrandi átökum, bæði innan Sádí-Arabíu sem og í 

nágrannaríkjum hennar. 
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2 Kenningar í smáríkjafræðum 
Ríki (e. state) er eitt af undirstöðuhugtökum alþjóðasamskipta (e. International Relations, IR). 

Að skilgreina hugtakið er þó ekki einfalt verk þar sem það þykir bæði umdeilt og á sér 

fjölmarga fleti. Ríki þróast og breytast með tíð og tíma, sér í lagi á tímum stríða og styrjalda. 

Þau eru ekki varanleg og geta horfið jafn auðveldlega og þau verða til. Fjölmörg ríki, sem 

áður voru stórveldi hafa misst mátt sinn, brotnað upp í smærri ríki eða tilheyra jafnvel aðeins 

sögubókunum í dag.   

Þegar hugsað er um ríki og hvernig hugtakið er skilgreint dettur manni að öllum líkindum 

fyrst í hug atriði eins og fólksfjölda, landsvæði, þjóð, samfélag og menningu. Allt eru þetta 

mikilvægir þættir en það þarf meira til að teljast nútímaríki. Þýski fræðimaðurinn Max Weber 

á eina frægustu skilgreininguna á ríki. Í „Politics as a Vocation“ færði Weber rök fyrir því að 

það væri aðeins hægt að skilgreina nútímaríki út frá þeim þeim ákveðnu einkennum sem eru 

því sérstæð, sér í lagi notkun á efnislegu valdi. Með öðrum orðum hélt hann því fram að 

nútímaríki væru í raun og veru „eina uppspretta lögmætrar valdbeitingar“ (mín þýðing)1  

(Weber 1918, 1). Ríki eru að því leyti ákveðin lagaleg yfirbygging yfir samfélag fólks sem, 

þegar saman safnast, getur talist vera þjóð. Að mati Webers eru mjög sterk tengsl á milli 

þessara þriggja hugtaka; samfélag, þjóð og ríki. Samkvæmt honum getur samfélag aðeins 

skilgreint sig sem þjóð ef það getur mótað sjálfstætt ríki eða sýnir fram á skýran vilja til þess. 

Í því samhengi skiptir eftirsóknin í pólitískt vald höfuðmáli. Weber gerir einnig sterka 

tengingu á milli tilveru ríkis og mikilvægi þess að hampa og varðveita sín eigin sérstöku 

menningareinkenni.  

Af þeim sökum afmarkast þjóð gjarnan innan landsvæða ríkja. Kjarninn í skilgreiningu 

Webers er sá að þótt það sé grundvallarmunur á hugtökunum þjóð og ríki séu þau jafnframt 

gagnvirk (Beetham 1974, 128). Í dag eiga 193 ríki aðild að Sameinuðu þjóðunum (United 

Nations 2017). Þau eru af öllum stærðum og gerðum og áhrif þeirra innan alþjóðakerfisins í 

samræmi við það. En hvernig hafa ríki áhrif á alþjóðasamfélagið? Hvaða þættir skipta máli í 

því samhengi? Í næstu köflum verður fjallað um flokkun ríkja og þá sérstaklega beint sjónum 

að flokki smáríkja og þróun smáríkjafræða.  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 The state is considered the sole source of the right to use violence. 
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2.1 Þróun smáríkjafræða 
Í alþjóðastjórnmálum er máttur og áhrif ríkja gjarnan talinn haldast í hendur við stærð þeirra. 

Á sama tíma hefur smæð verið talin annmarki á framkvæmdagetu ríkja og jafnvel ógn við 

tilveru þeirra. Var þetta raunveruleikinn snemma á 19. öld þegar Vínarþingið (Congress of 

Vienna) viðurkenndi sérstakt hlutverk stórvelda Bretlands, Prússlands, Austurríkis, 

Frakklands og Rússlands í því að tryggja frið í heiminum. Í næstum öld hittust stórveldin 

fimm reglulega til að gera samninga og samkomulög um leikreglur sem öll ríki heimsins 

þurftu síðan að fara eftir. Var samráð ríkjanna þekkt undir formerkjunum Concert of Europe 

(sem þýða mætti lauslega sem Samráð Evrópu) (Wivels, Bailes og Archer 2014, 3). Fljótlega 

varð þó ljóst að sum málefni kröfðust samráðs við önnur minni ríki. Þeim ríkjum var veittur 

aðgangur að ákveðnum fundum ráðsins sem með tímanum fengu samnefnarann miðveldi (e. 

middle powers). Sú skilgreining náði þó aldrei almennilega flugi á 19. öld vegna þess á þeim 

tíma teygðu fá evrópsk heimsveldi anga sína um heim allan og það voru einfaldlega ekki til 

nógu mörg fullvalda ríki til að skapa lífvænlegan miðjuflokk ríkja. Þau ríki sem féllu í hóp 

miðvelda voru því gjarnan þar sjálfskipuð. Innan fræðasamfélags alþjóðasamskipta, fram til 

ársins 1914, voru því öll ríki sem ekki voru stórveldi yfirleitt talin tilheyra flokki 

afgangsstærðarinnar smáríki (e. small states) (Neumann og Gstöhl 2006, 4-5). 

Rannsóknir á smáríkjum voru evrópskum og sérstaklega þýskumælandi fræðimönnum 

hugleiknar í gegnum 18. og 19. öld.  Hugmyndin um þjóðríkið (e. nation-state) sem kom fram 

um miðja 19. öld hafði þó neikvæð áhrif á hugmyndina um smáríki en á þessum tímapunkti 

þótti mörgum þýsku smáríkin (Kleinstaaterei) standa í vegi fyrir sameiningu Þýskalands. Á 

millistríðsárunum, með stofnun Þjóðabandalagsins (League of Nations) í Genf, öðrum 

fjölþjóðastofnunum og vaxandi áherslu á mikilvægi alþjóðalaga, komust smáríkjafræði aftur í 

kastljósið. Uppgangur fasisma í Evrópu og seinni heimstyrjöldin urðu þó til þess að 

öryggisfræði (e. security studies) fengu mestu athyglina og það var ekki fyrr en eftir seinni 

heimstyrjöldina með Annette Baker Fox og verki hennar The Power of Small States (1959) 

sem fræðilegur áhugi á smáríkjum vaknaði aftur. Í verki sínu rannsakaði Fox hvernig 

stjórnvöld lítilla og hernaðarlega veikra ríkja tókst að standast þrýsting stórvelda á 

stríðstímum. Hún leitaðist við að varpa ljósi á hvernig Svíþjóð, Spánn, Sviss, Tyrkland, Írland 

og Portúgal komust hjá því að taka þátt í seinni heimstyrjöldinni á meðan að ríki eins og 

Danmörk, Noregur, Finnland og Benelúx-löndin gerðu það ekki (Neumann og Gstöhl 2006, 

9-10). Smáríkjafræði náðu hápunkti sínum í kringum árið 1975, samhliða 

afnýlenduvæðingunni. Á þeim tíma blómstruðu kenningar um smáríki innan hagfræði og 

stjórnmálafræði. Innan stjórnmálafræðinnar færðu ný-raunhyggjusinnar (e. neo-realists) rök 
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fyrir því að hegðun ríkja í alþjóðasamskiptum skýrðist alfarið af efnislegri stærð og getu 

þeirra. Með öðrum orðum héldu þeir fram að ríki af svipaðri stærð og getu iðkuðu álíka 

utanríkisstefnu. Um miðjan níunda áratug liðinnar aldar fékk ný-raunhyggja þó samkeppni frá 

nýfrjálslyndri stofnanahyggju (e. neoliberal institutionalism) og áherslan færðist frá því að 

vera algjörlega á öryggismálum yfir á efnahagslega þætti. Í því samhengi má helst nefna 

rannsókn Peter S. Katzenstein um hvernig smáríki spjara sig í sífellt alþjóðavæddara 

efnahagsumhverfi. Eftir lok Kalda stríðsins og fráhvarfs tvípólakerfis Bandaríkjanna og 

Sovétríkjanna, með hruni hinna síðarnefndu, áttu sér stað miklar breytingar innan 

alþjóðasamskipta, sér í lagi með tilkomu félagslegrar mótunarhyggju (e. social 

constructivism). Samkvæmt henni var ekki nóg að horfa á efnislegan mátt ríkja og/eða 

alþjóðlegar stofnanir þegar útskýra átti utanríkisstefnu þeirra. Hugmyndafræðilegir þættir 

voru einnig mikilvægir en þeir gátu gefið smáríkjum meiri hreyfigetu við iðkun 

utanríkisstefnu sinnar (Neumann og Gstöhl 2006, 11-15).  

Smáríkjafræði hafa þróast, eflst og dýpkað samhliða fjölgun smáríkja. Lögmæti þeirra 

hefur einnig vaxið í alþjóðlegu samfélagi ríkja, í gegnum alþjóðastofnanir sem og þeirra eigin 

athafnir. Það er mikilvægt að hafa í huga að líkt og það eru til ólíkir kenningalegir rammar 

innan smáríkjafræða eru smáríkin sjálf í eðli sínu ólík. Sem dæmi má nefna ríkin sem Fox 

rannsakaði og voru nefnd til sögunnar hér að framan. Þau eru efnislega mjög ólík en eru engu 

að síður öll sett í flokk smáríkja. Hvernig getur það verið? 

 

2.2 Smáríki 
Fræðileg umræða um smáríki fer yfirleitt fram á afstæðum forsendum líkt sjá má á 

málflutningi þeirra fræðimanna sem skoðaður verður hér á eftir. Smáríki eru aðeins smá eða 

stór í samanburði við önnur ríki. Ekki nóg með að staða smáríkja í alþjóðasamfélagi ríkja sé 

sveiflukennd, þá hafa þau einnig takmarkaða getu til að hafa áhrif á hana. Smáríki eru í raun 

þau ríki sem þurfa að sætta sig við leikreglur alþjóðasamfélagsins því þau eru ekki nógu 

máttug til að hafa áhrif á þær (Wivel, Bailes og Archer 2014, 3). En hvernig eru smáríki 

skilgreind? 

Í ritgerð sinni, The Inequality of States: A Study of Small Power in International Relations 

fjallar David Vital um hvernig smáríki eru viðkvæmari fyrir ytri þrýstingi og líklegri til að 

gefa eftir undan álagi. Þá segir hann smáríki hafa færri pólitíska valmöguleika til að velja úr 

og mun sterkari tenging er á milli innanríkis- og utanríkismála hjá þeim en stærri ríkjum. Með 

öðrum orðum, því minni sem auðlindir mannauðs og efnislegrar getu eru því erfiðara er fyrir 
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ríki að láta taka sig alvarlega í alþjóðasamfélagi ríkja. Aðrir þættir eru þó einnig mikilvægir í 

þessu samhengi. Staða efnahags- og félagsmála, landfræðileg nálægð þeirra við átakasvæði, 

samband við stórveldi, eðli svæðisins þar sem ríkið er staðsett, samloðun borgaranna og 

stuðningur þeirra við stjórnvöld hverrar stundar (Vital 2006, 77). Í þessu samhengi er 

mikilvægt að rugla ekki saman smáríkjum og veikum ríkjum (e. weak states) en það eru ekki 

samheiti. Smáríki geta verið gríðarlega sterk á einu eða fleiri sviðum og jafnvel leiðandi líkt 

og Sviss er í fjármálaþjónustu eða Sádí-Arabía er í olíuiðnaði. Það mætti jafnvel halda því 

fram að flokkur miðvelda gegni þeim tilgangi að undirstrika framúrskarandi árangur smáríkja 

á ákveðnu sviði þrátt fyrir að vera eftirbátur á öðrum (Neumann og Gstöhl 2006, 8). 

Clive Archer, Alyson J.K. Bailes og Anders Wivel hafa skilgreint smáríki sem veikari 

einingu í ójöfnu sambandi við aðra, sem getur ómögulega breytt sambandinu einhliða. 

Smáríki eru því með öðrum orðum föst í ákveðnu valdasambandi og því stofnanaumhverfi 

sem það leiðir af sér. Til dæmis, ef Bandaríkin myndu ákveða að yfirgefa 

Atlantshafsbandalagið (NATO) eða Kína öryggisráð Sameinuðu þjóðanna yrði 

grundvallarbreyting á þessum stofnunum sem myndi mikla og magna upp allar áskoranir við 

öryggi þeirra aðildarríkja sem eftir væru. Slíkt hið sama myndi ekki gerast ef um væri að ræða 

brotthvarf Danmerkur eða Tadjikistan. Skilgreining Archers, Bailes og Wivels færir því 

áhersluna frá efnislegum mætti ríkja yfir á framkvæmda getu þeirra. Með öðrum orðum 

verður skilgreining smáríkja afstæð í stað þess að vera algjör. Þannig dregur hún fram ákveðin 

vandamál er varða öryggi og utanríkisstefnu ríkja og gefur okkur færi á að greina á milli þess 

þegar stærð skiptir máli og þegar hún gerir það ekki (Wivel, Bailes og Archer 2014, 9). Að 

mati Godfrey Baldacchino setur skilgreining Archers, Bailes og Wivels þó of mikla áherslu á 

efnislegan mátt og stærð ríkja og of litla á stöðu þeirra sem fullvalda ríki. Bendir hann á að 

hugmyndin um fullveldi ríkja sé orðin svo rótgróin að fullvalda ríki hafa yfirleitt ekki lengur 

áhyggjur af tilveru sinni, þrátt fyrir metnað stærri nágrannaríkja til útþenslu. Máli sínu til 

stuðnings nefnir hann að í gegnum 20. öldina og fram á 21. öldina hafi aðeins þrjú „ríki“ 

horfið inn í yfirgangssama nágranna sína; Sómalaland, Suður-Jemen og Sansibar 

(Baldacchino 2014, 242).  

Skilgreining fræðimannsins Roberts Rothsteins á smáríkjum er áþekk skilgreiningu 

Wivel, Bailes og Archer. Hann bendir á þrjú atriði sem skilja smáríki frá stórveldum. Í fyrsta 

lagi þurfa smáríki utanaðkomandi hjálp við að tryggja öryggi sitt. Í öðru lagi gera þau sér 

grein fyrir að það má lítið út af bregða í öryggismálum og þau hafa lítinn tíma til að bregðast 

við mistökum. Í þriðja lagi líta leiðtogar smáríkja á veikleika sína sem fasta (Keohane 2006, 
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56). Robert O. Keohane er gagnrýninn á skilgreiningu Rothsteins á þeim forsendum að hún sé 

tímaskekkja. Bendir hann á að Rothstein skipti ríkjum aðeins í tvo flokka; stórveldi, sem eru 

aðeins tvö eða þrjú og smáríki, sem eru öll önnur ríki. Að mati Keohane virkar skilgreining 

Rothsteins aðeins fyrir þau tímabil í sögunni sem ríki gátu einungis notað sína eigin efnislegu 

getu til að tryggja öryggi sitt. Á kjarnorkuöld virkar þessi skipting ekki þar sem óöryggi er 

viðvarandi og gegnsýrir hegðun ríkja (Keohane 2006, 57). Það er alveg ljóst að tilkoma 

kjarnorkuvopna hefur breytt hvernig horft er á efnislega getu ríkja við röðun þeirra í 

styrkleikaflokka. Samkvæmt samtökunum Arms Control Association er áætlað að níu ríki búi 

yfir kjarnorkuvopnum; Bandaríkin, Rússland, Kína, Indland, Pakistan, Bretland, Frakkland, 

Ísrael og Norður-Kórea (Arms Control Association 2017) en aðeins þrjú þessara ríkja gætu 

talist til flokks stórvelda; Bandaríkin, Rússland og Kína. Hin ríkin myndu fræðilega að öllum 

líkindum falla í óljóst skilgreindan flokk smáríkja. Einhver þeirra gætu mögulega kallað sig 

miðveldi en það þykir, líkt og farið hefur verið yfir, þokukenndur flokkur smáríkja sem skara 

fram út á ákveðnu sviði. Ásamt kjarnorkuvopnum hefur tilkoma alþjóðastofnana einnig haft 

áhrif á öryggi ríkja og leiðir til að tryggja það eins og farið verður yfir síðar. 

Skilgreiningar á smáríkjum þykja óskýrar og umdeildar og í raun er ekki mikill 

samhljómur um þær á meðal fræðimanna. Hins vegar er öryggi smáríkja yfirleitt skoðað í 

samhengi við efnislega og skýra mælikvarða eins og fólksfjölda, verga landsframleiðslu eða 

fjárútlát til varnarmála (Wivel, Bailes og Archer 2014, 6). Í því samhengi fæst örlítið skýrari 

mynd af flokki smáríkja. Ef ætlunin er að rannsaka tækifæri, áskoranir og takmarkanir ríkis 

eru tölur sem mæla algjöra og hlutfallslega getu mikilvægar. Í fyrsta lagi gefa þær okkur skýra 

mynd af því hvaða takmarkanir eru á getu ríkisins til að takast á við áskoranir. Í öðru lagi er 

hægt að ákveða skýran þröskuld á milli stórra og smárra ríkja. Í þriðja lagi er auðveldara að 

ákveða hvaða fræði um mátt og öryggi á sviði alþjóðasamskipta skal notast við þegar verið er 

að gera greinarmun á ógnum við öryggi sem eiga við um smáríki og þeim sem eiga við um 

stærri ríki (Wivel, Bailes og Archer 2014, 6). Þrátt fyrir kosti þess að rannsaka smáríki út frá 

efnislegum mælikvörðum eru ýmsar takmarkanir á því líka. Í fyrsta lagi leiðir það af sér að 

miðpunktur rannsóknar verður gjarnan hin hernaðarlega vídd öryggis. Í öðru lagi, ef 

mælikvarðar eru að öllu leyti hlutlægir, leiðir það af sér röðun ríkja eftir mætti og sjónarhorn 

á alþjóðasamskipti út frá stigveldi valds. Slíkt sjónarhorn gagnast illa þegar markmiðið er að 

koma auga á raunverulegar áskoranir og tækifæri smáríkja. Í þriðja lagi gengur sjónarhorn 

efnislegs máttar út frá því að það sé hægt mæla mátt. Mátt er hins vegar mjög erfitt að mæla 
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og raunveruleg áhrif hans er næstum ómögulegt að greina frá skynjunum og útreikningum 

stefnumótenda (Wivel, Bailes og Archer 2014, 7-8).  

Eins og sjá má eru fræðimenn ekki sammála um hvernig eigi að skilgreina smáríki sem 

má að miklu leyti rekja til fjölda þeirra og innbyrðis eðlismunar. Sum smáríki skara fram úr á 

ákveðnum sviðum á meðan þau sitja eftir á öðrum og hafa verið gerðar tilraunir til að 

aðgreina þau frá öðrum smáríkjum, til dæmis með flokki miðvelda. Öll smáríki eiga þó eitt 

sameiginlegt og það er að vera ekki stórveldi. Því hafa smáríkjafræði gjarnan fallið aftur á 

þennan lægsta samnefnara til að einfalda rannsóknarvinnu. Þá er flokkur smáríkja í raun og 

veru þokukenndur til beggja hliða. Líkt og það hafa verið gerðar tilraunir til að flokka 

miðveldi frá smáríkjum hafa einnig verið gerðar tilraunir til að flokka minni ríki frá 

smáríkjum. Verður gert grein fyrir þeirri vinnu í næsta kafla. 

 

2.3 Örríki og smá þjóðernisríki 
Eins og áður hefur komið fram eru smáríki stór hópur ólíkra ríkja sem yfirleitt eru flokkuð 

eftir því hvað þau eru ekki; stórveldi. Varast ber slíka tvíhyggju því með einföldun sinni getur 

hún í raun flækt greiningarvinnu og gert hana erfiðari í stað þess að auðvelda hana. Af þeim 

ástæðum hafa fræðimenn reynt að skilgreina fleiri flokka, líkt og flokk miðvelda eins og áður 

hefur komið fram. Sá flokkur hefur þó aldrei náð almennilegu flugi og virðist hafa það 

hlutverk að hampa smáríkjum sem skara fram úr á einu ákveðnu sviði. Þá hafa fræðimenn 

einnig skilgreint flokk örríkja (e. micro-states). En hvernig eru örríki frábrugðin smáríkjum? 

Við skilgreiningu á örríkjum í Evrópu hefur gjarnan verið notast við þröskuld á 

íbúafjölda, annaðhvort 100.000 eða 1.000.000. Vandamálið við nákvæmar skilgreiningar er 

að þær verða alltaf háðar geðþótta þeirra sem eiga þær. Það skiptir því ekki máli hvort sé farið 

upp eða niður, flokkur smáríkja rennur saman við bæði hlaupkennda flokka miðvelda og 

örríkja (Neumann og Gstöhl 2006, 6). Innan flokks smáríkja hefur einnig verið gerður enn 

frekari greinarmunur á milli örríkja, smáríkja í hinum iðnvædda heimi og smáríkja í þriðja 

heiminum (Wivel, Bailes og Archer 2014, 8). Líkt og í tilfelli stórvelda felur skilgreining á 

smá- eða örríkjum alltaf í sér hlutfallslegan þátt sem þýðir að við flokkun hefur huglægt mat 

gerandans áhrif á útkomuna. Orðræða fræðimanna og stefnumótenda flækir þá málið enn 

frekar. Þeir nota gjarnan hugtök eins og smáríki, smáþjóðir, veik ríki, smáveldi, örveldi og 

smá lönd á víxl þrátt fyrir að hugtökin geti borið ólíkan merkingarblæ (Simpson 2014, 168). 

Það má samt engu að síður finna meiri samhljóm meðal fræðimanna þegar kemur því að 

skilgreina örríki en smáríki. Yfirleitt sammælast fræðimenn um að nota efnislega mælikvarða 
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á borð við íbúafjölda en á sama tíma eru þeir þó ósammála um þröskuldinn, sem hefur verið 

frá 100.000 og allt upp í 3.000.000 íbúa. Aðild að Sameinuðu þjóðunum hefur verið nefnt sem 

mikilvægur hluti af skilgreiningunni. Þá nefna Wivel og Kajsa Ji Noe Oest einnig huglægari 

mælikvarða til sögunnar. Að þeirra mati eru örríki alltaf veikari aðilinn í ójöfnum samskiptum 

á alþjóðasviðinu og eru því tilneydd til að tileinka sér hegðun sem endurspeglar stöðu þeirra 

sem lítilmagninn (Simpson 2014, 169) en það er nákvæmlega sami mælikvarði og Archer, 

Bailes og Wivel notuðu í skilgreiningu sinni á smáríkjum. Þá notar fræðimaðurinn Archie W. 

Simpson þrjú viðmið til að skilgreina örríki. Í fyrsta lagi verður ríkið að vera fullvalda í 

samræmi við Montevideo sáttmálann um réttindi og skyldur ríkja frá árinu 1933 en 

samkvæmt honum þurfa ríki að hafa fasta íbúa, skilgreint landsvæði, ríkisstjórn og getu til að 

stofna til og eiga í samskiptum við önnur ríki. Í öðru lagi verður ríkið að eiga aðild að 

Sameinuðu þjóðunum. Í þriðja lagi verður íbúafjöldi að vera ein milljón eða minni (Simpson 

2014, 169).  

Fræðilegur áhugi á örríkjum vaknaði eftir seinni heimstyrjöldina. Með 

afnýlenduvæðingunni sem hófst upp úr 1970 óx áhugi á þeim enn frekar. Fræðimenn fjölluðu 

um mögulega úlfakreppu á milli hugmyndarinnar um sjálfsákvörðunarrétt sem Sameinuðu 

þjóðirnar studdu og raunverulegrar inngöngu örríkja í Sameinuðu þjóðirnar. Einhverjir þeirra 

höfðu áhyggjur af því að örríkin myndu hópa sig saman og ef til vill hafa hlutfallslega of 

mikil áhrif innan allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna. Því voru um stund hugmyndir á lofti 

þess efnis að bjóða þeim aðeins takmarkaða aðild. Það varð þó aldrei að veruleika og eru 

örríki því fullgildir meðlimir Sameinuðu þjóðanna í dag (Neumann og Gstöhl 2006, 7). 

Þrátt fyrir að bæði sé mikill munur á milli og innan flokka eiga smá- og örríki það 

sameiginlegt að vera í ójöfnu sambandi við stærri ríki. Því mætti færa rök fyrir því að örríki 

séu í raun einungis undirflokkur smáríkja og virðist helsti munurinn vera bundinn í 

efnislegum mælikvörðum eins og íbúafjölda. Þá er mikilvægt að taka fram að smáríkjafræði 

eru evrópumiðuð eins og dæma má af umfjöllun minni hér að framan. Mikið af vinnu innan 

fræðanna hefur verið framkvæmd af evrópskum fræðimönnum með evrópsk smáríki í huga. 

Það er því nauðsynlegt að draga fram það sem er ólíkt með evrópskum smáríkjum og 

smáríkjum í Mið-Austurlöndum. Ríkin eiga í raun lítið sameiginlegt þegar kemur stjórnarfari, 

menningu og uppbyggingu efnahagsins, sem gjarnan einkennist af sterkum stoðum 

jarðefnaauðlinda í tilfelli Mið-Austurlanda. Ríki í Mið-Austurlöndum hafa stundum verið 

flokkuð sem smá þjóðernisríki (e. small ethnic states) en það er flokkur ríkja, með allt að 15 

milljónir íbúa, þar sem stefna og hegðun bæði inn á við og út á við einkennist af sterkum 
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tengslum við þjóðernisöfl, þarfir þeirra og markmið (Sheffer 1997, 10). Eftir lok 

tvípólakerfisins jókst fjöldi þjóðernishópa í heiminum sem vildu sjálfsákvörðunarrétt og voru 

tilbúnir að berjast fyrir honum með kjafti og klóm. Sem dæmi má nefna Palestínumenn, 

Kúrda, Erítreumenn, Sjíka, Tamíla og Tjéténa. Samkvæmt Gabriel Sheffer hafa athafnir og 

árangur virkra þjóðernishópa innan ríkja eða svæða áhrif á hegðun annara þjóðernishópa sem 

áður voru óvirkir. Hröð útbreiðsla hugmynda um þjóðerni ásamt fréttaflutningi af árangri og 

mistökum þeirra stuðlaði að þjóðernisvakningu í kringum síðustu aldamót. Þessa þróun má 

tengja við langvarandi óánægju þjóðernishópa innan ríkja með hlutfallslega eða algjöra 

skerðingu sína á sviðum menningar, stjórnmála og efnahags (Sheffer 1997, 10-11).  

Það er því mikilvægt að hafa í huga að smáríki geta verið mjög ólík eftir svæðum, sögu, 

menningu og lýðfræðilegri samsetningu. Því verður að gera skýra grein fyrir þeim atriðum 

sem aðgreina ríkin áður en kenningar og hugtök í smáríkjafræðum, sem eru mjög 

evrópumiðuð í eðli sínu, eru yfirfærðar á önnur svæði í heiminum. Þá er flokkun ríkja 

augljóslega flókið verkefni og að miklu leyti háð þeim forsendum sem fræðimenn gefa sér. 

Hlutlægir mælikvarðar eins og stærð, fólksfjöldi, efnahagsleg og hernaðarleg staða virðast 

vega þyngst við skiptingu ríkja í flokka en vegna mismunar á getu stórvelda og annara ríkja er 

enn tilhneiging til flokkunar á grundvelli tvíhyggju. Það er þó mikil gróska innan 

smáríkjafræða og má færa rök fyrir því að hlutverk og tækifæri smáríkja til áhrifa innan 

alþjóðakerfisins hafi tekið stakkaskiptum með tilkomu alþjóðastofnana og kjarnorkuvopna. 

Helsta viðfangsefni smáríkjafræða síðustu áratugi hefur verið að rannsaka (ó)öryggi þeirra í 

alþjóðasamfélagi ríkja og verður leitast við að varpa ljósi á þá vinnu í næsta kafla. 

 

2.4 Öryggi smáríkja í alþjóðasamskiptum 
Líkt og fyrirsögnin gefur til kynna skarast fræðileg umfjöllun um smáríki að einhverju leyti 

við þá fræðilegu umfjöllun um kenningar og hugtök í öryggisfræðum sem farið verður yfir í 

öðrum hluta ritgerðarinnar. Í honum verður fjallað ítarlega um kenningar og hugtök í 

öryggisfræðum og má þá helst nefna raunhyggju (e. realism), frjálslyndisstefnu (e. liberalism) 

og félagslega mótunarhyggju (e. social constructivism). Hér verða því þessar kenningar 

aðeins nefndar til sögunnar í samhengi við fræðilega umfjöllun um smáríki.   

Fyrstu framlögin í smáríkjafræðum voru undir miklum áhrifum frá raunhyggju sem 

boðaði að alþjóðasamskipti væru stjórnlaus núllsummuleikur (e. zero-sum game) á milli 

eigingjarna ríkja. Í því alþjóðakerfi áttu smáríki takmarkaða möguleika og mikla hættu á að 

verða fyrir kúgun eða innrás stærra ríkis. Eina leið þeirra til að vernda sig var að sækjast eftir 
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skjóli hjá stærra ríki (e. bandwagoning) eða mynda bandalag með öðrum áþekkum ríkjum í 

þeim tilgangi að skapa mótvægi (e. balancing) á móti ógninni. Síðar, eftir að sjónarhorn 

frjálslyndisstefnu, stofnanahyggju og félagslegrar mótunarhyggju komu til sögunnar fóru 

fræðimenn einnig að velta fyrir sér hvaða áhrif alþjóðastofnanir, alþjóðleg og svæðisbundin 

hernaðarbandalög og alþjóðleg viðskipti hefðu á öryggi smáríkja (Bailes, Rickli og 

Þórhallsson 2014, 26).  

Á fyrri hluta 20. aldar virtust slæm hlutskipti smáríkja versna enn frekar þar sem þróun í 

vopnatækni jók enn frekar efnislega bilið á milli stórvelda og smáríkja (Wivel, Bailes og 

Archer 2014, 3). Frá fyrri heimstyrjöldinni hefur hins vegar jafnræði meðal ríkja verið 

mikilvæg alþjóðleg regla sem öllum ríkjum ber að virða. Woodrow Wilson og hugmynd hans 

um sjálfsákvörðunarrétt ríkja leiddi til sundrunar heimsvelda og uppbrots þeirra í smærri ríki. 

Finnland, Júgóslavía, Tékkóslóvakía og mörg Arabaríki urðu til í kjölfarið. Þróunin hélt áfram 

eftir seinni heimsstyrjöldina með sjálfstæði Indlands og Ísrael og komst almennilega á skrið 

með afnýlenduvæðingunni á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar (Inbar og Sheffer 1997, 

1).  

Kalda stríðið hafði þó þversagnakennd áhrif á öryggi smáríkja. Annars vegar þá urðu 

alþjóðastofnanir mikilvægari. Stofnun Sameinuðu þjóðanna knúði áfram afnýlenduvæðingu 

og aðstoðaði við stofnun fjölda nýrra smáríkja. Sameinuðu þjóðirnar voru einnig vettvangur 

fyrir smáríki til að viðra áhyggjur sínar og vinna saman að því að koma á framfæri 

sameiginlegum gildum og standa vörð um hagsmuni sína. Þá fjölgaði svæðisbundnum 

viðskiptasamningum og stofnunum sem minnkaði að einhverju leyti efnahagslegu gjána á 

milli stórvelda og smáríkja (Wivel, Bailes og Archer 2014, 4). Alþjóðlegar stofnanir og 

alþjóðlegt samstarf nutu stuðnings smáríkja en samkvæmt Rothstein var stuðningur þeirra, 

sérstaklega á milli stríða, til kominn vegna þriggja eiginleika. Það var formlegt jafnræði innan 

alþjóðastofnana, þær veittu mögulegt öryggi og gátu, í það minnsta fræðilega, veitt 

stórveldum taumhald. Fyrir utan formlegt jafnræði er þó ekkert sem bendir til að 

alþjóðastofnanir geti veitt stórveldum fullkomið aðhald og tryggt öryggi smáríkja (Keohane 

2006, 58). Frjálslyndisstefna hefur því verið notuð til að útskýra hegðun ríkja og þróun 

alþjóðakerfisins á þessum tímum.  

Hins vegar, í heimi tveggja stórvelda á stærð við álfur var mismunur á mætti ríkja enn 

meiri en hann var fyrir seinni heimstyrjöldina. Afleiðingin var sú að til urðu, í grófum 

dráttum, tveir hópar ríkja. Annars vegar framleiðendur (ó)öryggis og hins vegar neytendur 

þess, sem höfðu ekki getu til að verja sig gegn ytri og (stundum) innri ógnum (Wivel, Bailes 
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og Archer 2014, 4). Vegna samkeppni stórveldanna, Bandaríkjanna og Sovétríkjanna, voru 

smáríki eftirsóttir bandamenn í baráttunni um heildarstyrk (Inbar og Sheffer 1997, 1). Mætti í 

raun segja að smáríki hafi stillt sér upp undir annarri hvorri öryggisregnhlífinni í þeim tilgangi 

að mynda mótvægi gegn hinni. Kalda stríðinu lauk þó með sigri kapítalismans og endalok 

tvískauta heimsskipulagsins hafði í för með sér nýjar áskoranir fyrir öryggi ríkja. Gamlar 

milliríkjadeilur sem áður höfðu fallið í skuggann á átökum heimsveldanna komu aftur upp á 

yfirborðið. Hættan á valdabrölti og hertöku heimsveldanna hvarf hægt og rólega og við tók 

ótti við svæðisbundnari ógnir. Þessi kerfisbreyting á skiptingu valdsins hafði mikil áhrif á 

getu smáríkja og frelsi þeirra til þess að athafna sig sem gaf sterkum svæðisbundnum 

gerendum betra færi á því að elta sína hagsmuni (Inbar og Sheffer 1997, 2).  

Eftir fall kommúnismans fóru fræðimenn að horfa til annara þátta en efnislegra (e. 

material) við rannsóknir sínar á því hvernig ríki gátu tryggt öryggi sitt. Keohane sagði að í 

stað þess að horfa á efnislega getu ríkja til að tryggja öryggi sitt ætti frekar að horfa á 

kerfisbundið hlutverk, sem leiðtogar þeirra velja, í alþjóðakerfinu. Sú afstaða hefur verið 

gagnrýnd á þeim forsendum að stíft alþjóðakerfi geti ekki útskýrt hegðun ríkja. Gagnrýnendur 

hafa þó viðurkennt að hegðun ríkja og eðli alþjóðakerfisins séu að einhverju leyti gagnvirkir 

þættir. Þá segja þeir að það sé nauðsynlegt að flokka kerfin sem slík, í yfir- og undirkerfi, eftir 

því hversu mikil áhrif þau hafa á hegðun ríkja. Keohane bendir á að ef slík flokkun er gagnleg 

fyrir svæðisbundin og alþjóðleg kerfi geti hún einnig verið gagnleg fyrir ríki. Keohane skipti 

því ríkjum upp í fjóra flokka. Í fyrsta flokknum eru þau ríki sem gegna lykilhlutverki í mótun 

kerfisins. Þar má nefna sem dæmi heimsveldi í einskauta kerfinu og stórveldin tvö í tvískauta 

kerfinu. Í öðrum flokki eru ríkin sem hafa ekki vald til að móta kerfið ein og sér en í gegnum 

tvíhliða og marghliða aðgerðir geta þau haft töluverð áhrif á það. Í þriðja flokknum eru ríki 

sem hafa litla möguleika á að hafa áhrif á kerfið ein og sér en geta, með því að vinna saman í 

hópum eða í gegnum bandalög, haft áhrif á kerfið í gegnum alþjóðlegar eða svæðisbundnar 

stofnanir. Í fjórða og síðasta flokknum eru ríki sem geta lítið eða ekkert gert til að hafa áhrif á 

kerfið sem þau búa við nema í mjög stórum hópum þar sem áhrif hvers ríkis er í lágmarki. 

Þessi ríki hafa í raun engra kosta völ nema að aðlaga sína utanríkisstefnu að 

raunveruleikanum. Flokkaskipting Keohane felur í sér sálfræðilega vídd sem hann telur 

nauðsynlega fyrir skýrleika og til viðurkenningar á því að hlutlægur raunveruleiki útskýrir 

ekki beint hegðun stjórnmálamanna (Keohane 2006, 59). Flokkun Keohane styður við þá 

kenningu að hlutverk og geta smáríkja hafi eflst með tilkomu alþjóðalegra stofnana og 

aukinni áherslu á viðskipti og mannréttindi. Smáríki virðast engu að síður bundin ákveðnum 
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lögmálum um efnislegan styrk sem ómögulegt er að líta fram hjá. Þau hafa því aldrei sömu 

tækifæri og stórveldi til að tryggja öryggi sitt og virðast ávallt vera að einhverju leyti föst í 

ójöfnu sambandi við annað/önnur ríki þar sem þau eru veikari aðilinn.  

Landfræðileg staðsetning smáríkja er mikilvæg breyta í samskiptum þeirra við önnur ríki. 

Nálægð við stórveldi hefur alltaf skapað varnarleysi gegn þrýstingi en á sama tíma hefur 

stjórn yfir mikilvægum auðlindum og samgönguleiðum bætt samningsstöðu þeirra (Inbar og 

Sheffer 1997, 1-2). Þrátt fyrir að búa ekki yfir efnislegum yfirburðum hafa smáríki ýmis tól til 

að tryggja öryggi sitt og fá sínu fram. Síðustu áratugi hafa þau lært að nota vettvang 

Sameinuðu þjóðanna til áhrifa með því að standa utan bandalaga (e. nonalignment). Með því 

úrræði hafa smáríki orðið áhrifameiri í alþjóðasamfélagi ríkja þar sem sífellt meiri mismunur 

er á efnislegum mætti þeirra (Keohane 2006, 55). Stundum er afstöðuleysi ekki möguleiki en 

þá geta smáríki myndað bandalög (e. alliance) með öðrum ríkjum. En hvað eru bandalög?  

Eins og komið hefur fram vilja skilgreiningar í alþjóðasamskiptum vera ónákvæmar og 

gott dæmi um það má finna í fræðilegu umræðunni um bandalög. Robert E. Osgood 

skilgreinir bandalag meðal annars sem formlegan samning þar sem ríki skuldbinda sig til að 

nota sameiginlegan hernaðarmátt gegn einu eða fleiri ríkjum. George Liska er ekki eins 

nákvæmur en tekur þó fram að bandalag sé breiðara samstarf en eingöngu á hernaðarlegum 

forsendum. Rothstein er jafnvel enn ónákvæmari og skilgreinir bandalög sem formleg tengsl 

sem fela þó ekki í sér jafn strangar kröfur og Osgood setur fram (Keohane 2006, 65). Hvers 

konar bandalögum eiga þá smáríki að sækjast eftir? Rothstein heldur því fram að þrátt fyrir að 

smáríkjabandalög séu fordæmd, fræðilega séð, séu þau algeng í raunveruleikanum. 

Samkvæmt honum ættu smáríki helst að velja sér blönduð marghliða bandalög. Þau tryggja 

mestan ábata á sviði öryggis- og stjórnmála. Ef það er ekki möguleiki eru smáríkjabandalög 

næst lífvænlegust. Allra síðast ættu smáríki að sækjast eftir tvíhliða bandalagi við stórveldi. 

Slíkt ættu þau aðeins að gera sé ekkert annað í boði og þau sjái fram á yfirvofandi árás frá 

öðru ríki (Keohane 2006, 66).  

Á meðan smáríkjafræði eru flókin og innbyrðis tilraunir til flokkunar og skilgreininga 

þokukenndar virðast þau skýrast til muna þegar þau eru sett í samhengi við öryggismál, það er 

hvernig smáríki geta tryggt öryggi sitt í alþjóðakerfinu. Líkt og í smáríkjafræðum þróast 

öryggishugtök og skilgreiningar í öryggisfræðum í samræmi við ráðandi hugmyndir að hverju 

sinni. Út frá raunhyggju er þjóðríkið helsti gerandinn og öryggi þess metið í getunni til að 

vernda sitt afmarkaða landsvæði og áhrifum þess út á við. Með öðrum orðum þá byggir 

öryggi ríkja, undir ramma raunhyggjunnar, á hefðbundnum hernaðarmætti og 
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kaupauðgisstefnu. Undir lok 20. aldar víkkaði þó hugmyndin um öryggi út og línan á milli 

ytra og innra öryggis ríkja varð óskýrari. Stjórnvöld þurftu að svara ákalli borgara sinna um 

að tryggja öryggi þeirra gegn „mýkri“ ógnum eins og niðurbroti á samfélagslegum innviðum, 

náttúruhamförum og faröldrum svo eitthvað sé nefnt. Með þessum breytingum vaknaði áhugi 

á að skoða öryggi út frá fleiri gerendum en þröngum flokki þjóðríkja. Nýir viðmiðunarpunktar 

voru meðal annars samfélagið, einstaklingurinn og jafnvel heimurinn allur (Bailes, Rickli og 

Þórhallsson 2014, 28).  

Í greiningarramma Bailes, Rickli og Baldurs Þórhallssonar eru teknar saman mögulegar 

ógnir við öryggi smáríkja. Er þeim skipt í fjóra flokka; hernaðarlegt öryggi, ofbeldi frá öðrum 

gerendum en ríkjum, efnahagslegt öryggi og slys og náttúrulegar hættur. Undir hernaðarlegt 

öryggi falla árásir frá öðrum ríkjum, óbein áhrif átaka annarra ríkja, efnahagsleg eða 

stjórnmálaleg kúgun, valdarán utan frá, (vopnuð) innanríkis átök og alvarleg borgaraleg 

óregla. Undir ofbeldi frá öðrum gerendum en ríkjum falla hryðjuverk, skipulögð 

glæpastarfsemi, smygl á hernaðarlegum varningi, ósamhverfar árásir eins og netárásir og 

ólöglegir búferlaflutningar (til dæmis mansal). Undir efnahagslegt öryggi fellur efnahagslegur 

og fjármálalegur lífvænleiki, öryggi birgða (fæðu, orku og annara nauðsynja) og alvarlegir 

félagslegir veikleikar (til dæmis lýðfræðileg sundrung). Undir slys og náttúrulegar hættur falla 

banvæn slys vegna kjarnorku-, efna- eða lífrænna vopna, niðurbrot innviða, faraldrar, 

náttúruhamfarir, loftlagsbreytingar og niðurbrot á umhverfinu eða þurrð auðlinda (Bailes, 

Rickli og Þórhallsson 2014, 31). Í tilfelli flestra ógna getur smæð verið jákvæður, hlutlaus eða 

neikvæður eiginleiki. Smæð er þó ávallt neikvæður eiginleiki þegar kemur að auðlindum 

ríkisins, þar með talið mannauðs. Lítið embættismannakerfi getur skort fagmennsku og 

sérhæfingu. Samhliða skorti á fjármagni, birgðum, búnaði og tækni þrengir það verulega að 

möguleikum leiðtoga smáríkja að bregðast við ógnum og krísum (Bailes, Rickli og 

Þórhallsson 2013, 32). Verður fjallað nánar um þessa nýju viðmiðunarpunkta í öðrum hluta 

ritgerðarinnar um kenningar í öryggisfræðum og þá sér í lagi út frá fræðilegri vinnu Barry 

Buzan, Ole Wæver og öðrum fræðimönnum Kaupmannahafnarskólans (e. Copenhagen 

School). 

Það er mikilvægt að hafa í huga að samkvæmt James Rosenau er embættismannakerfi (e. 

bureaucracy) mikilvægasta breytan til að spá fyrir um hegðun í utanríkisstefnu þróaðra ríkja á 

meðan einstaklingurinn er mikilvægasta breytan í tilfelli þróunarríkja, jafnt stórra sem smárra. 

Þá lagði Rosenau áherslu á mikilvægi kerfisbundinna breyta, líkt og embættismannakerfi, hjá 

ríkjum sem væru „opin“ (e. penetrated) fyrir hugmyndum, gildum og vörum utan frá. Hjá 
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ríkjum sem væru „lokuð“ (e. unpenetrated) fyrir þessu væri hins vegar einstaklingurinn 

mikilvægastur. Með öðrum orðum eru smáríki og þá sérstaklega smá þróunarríki viðkvæmari 

fyrir breytilegu alþjóðakerfi og hegðun leiðtoga sinna en stærri ríki (Hey 2003, 185).   

Fjallað hefur verið um þróun smáríkjafræða og þær forsendur sem fræðimenn gefa sér til 

að flokka og skilgreina ríki innan þeirra. Þá hefur verið snert á öryggi smáríkja og hvernig þau 

geta tryggt það í alþjóðakerfi ríkja. Ólíkar kenningar innan öryggisfræða liggja þar til 

grundvallar og er því mikilvægt að rannsaka þær nánar áður en lengra er haldið en það er 

umfjöllunarefni næsta hluta ritgerðarinnar. 
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3 Kenningar í öryggisfræðum 
Hér á eftir verður fjallað nokkuð ítarlega um þrjár stjórnmálafræðikenningar innan 

alþjóðasamskipta út frá sjónarhorni öryggis. Kenningarnar eru raunhyggja (e. realism), 

frjálslyndisstefna (e. liberalism) og félagsleg mótunarhyggja (e. social constructivism) en þær 

voru kynntar til sögunnar í hlutanum um kenningar í smáríkjafræðum hér að framan. Gert 

verður grein fyrir ólíkum undirþráðum kenninganna, mismunandi hugmyndum þeirra um 

öryggi og borin verða kennsl á kenningafræðileg tengsl þeirra. Þá verða sérstaklega skoðaðar 

kenningar Barry Buzans, Ole Wævers og annara fræðimanna sem tilheyra hinum fræga 

Kaupmannahafnarskóla (e. Copenhagen School) um öryggi. Má þá sérstaklega nefna fimm 

vídda öryggislíkan Buzans, kenningu um svæðisbundnar öryggissamstæður (e. regional 

security complex theory, RSCT) og kenningu um öryggisvæðingu (e. securitization). Fyrst 

verður þó gert stuttlega grein fyrir þróun kenninga í öryggisfræðum.  

 

3.1 Þróun kenninga í öryggisfræðum 
Öryggisfræði (e. security studies) eru undirgrein alþjóðasamskipta sem varð til sem fræðigrein 

árið 1919 í Aberystwyth í Englandi. Þá var fyrri heimstyrjöldinni nýlokið og mikill vilji hjá 

ríkjum fyrir því að skilja stríð, uppruna og rekstur þeirra í þeim tilgangi að betur tryggja 

öryggi sitt. En hvað þýðir öryggi nákvæmlega í þessu samhengi?  

Öryggi er frumskylda ríkja og í raun hápólitískur málaflokkur. Hugtakið er þungamiðja í 

umræðu stjórnvalda og ákveður að miklu leyti forgangsröðun þeirra. Ekkert annað hugtak 

innan alþjóðasamskipta er jafn frumspekilega mikilvægt eða hefur jafn yfirgripsmikil áhrif á 

hegðun ríkja (Collins 2013, 1). Í sinni einföldustu mynd má skilgreina öryggi sem fjarveru 

ógna, sem geta bæði verið hlutlægar og huglægar (Booth 2005, 21). Með öðrum orðum, 

öryggi getur verið raunverulegt en það getur einnig verið skynjað að því leyti að þú upplifir 

öryggi án þess að ógnin sé endilega til staðar. Þessi skilgreining á öryggi er nokkuð 

afdráttarlaus en sé öryggi hins vegar skoðað í samhengi við alþjóðastjórnmál flækist hugtakið 

til muna. Það er vegna þess að stefnur ríkja í öryggismálum eru afurðir hugsmíða 

stjórnmálamanna. Hugsmíðarnar eru sundurleitar því þær byggja á hvötum ólíkra hópa og á 

mismunandi stjórnmálafræðikenningum. Öryggi er því í raun útkoma frábrugðinna hugmynda 

fólks um hvað stjórnmál eru og hvað þau ættu að vera (Booth 2005, 21). Samkvæmt þessari 

útskýringu er öryggi í raun og veru félagslega mótuð smíð þar sem það er að einhverju leyti 

háð geðþótta einstaklinga, rétt eins og flokkun smáríkja. Félagsfræðingurinn og 

heimspekingurinn Walter Bryce Gallie hélt því fram að sum hugtök innan félagsfræðinnar 
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væru í eðli sínu vefengjanleg að því leyti að hlutlaus merking þeirra væri einfaldlega ekki 

fyrir hendi. Innblásinn af þessari hugmynd hélt Steve Smith, sérfræðingur í 

alþjóðasamskiptum, því fram að öryggi væri eitt þeirra hugtaka. Smith taldi öryggi ávallt háð 

stjórnmálalegri sannfæringu og endurspeglaði þannig ákveðnar skuldbindingar gerenda 

(Smith 2005, 27-28). Skal þó tekið fram að afstaða Smiths er langt frá því að vera óumdeild 

innan öryggisfræða. Aðrir fræðimenn bjóða upp á ólíkar skilgreiningar og útskýringar á 

öryggi líkt og farið verður yfir.  

Þá hefur verið talað um að öryggi hafi svipaða merkingu og frelsi að því leyti að það lyftir 

hömlum og skapar tækifæri fyrir bæði fólk og ríki að velja áhættu en þá úr sæti öryggis. 

Áhættan er þannig gerandanum ávallt ljós fyrirfram. Sem dæmi má hugsa um stórveldi sem 

ákveður að ráðast inn í annað ríki þrátt fyrir að því sé ekki ógnað. Ákvörðun stórveldisins er 

því ekki sprottin úr ástandi óöryggis líkt og ef það væri að verja sig gegn árás heldur er hún 

valkvæð og afleiðing hvata og metnaðar til þess að auka efnahags-, hernaðar-, eða 

stjórnmálalegan mátt sinn (Booth 2005, 22-23). En hvernig sker alþjóðaöryggi sig frá 

hefðbundinni skilgreiningu á öryggi? 

Hugmyndin um alþjóðaöryggi á rætur sínar að rekja til stjórnmála stórveldanna og er 

yfirleitt skilgreint út frá hefðbundinni vídd hernaðar og stjórnmála. Ef viðfangsefni er metið 

sem ógn við tilvist gerenda verður það að öryggismáli. Í því samhengi snýst öryggi í raun og 

veru um að lifa af og ógnin réttlætir sértæk úrræði í þeim tilgangi að tryggja áframhaldandi 

tilveru ríkisins. Ákall um öryggi hefur þannig leikið lykilhlutverk við að réttlæta beitingu 

ofbeldis og opnað á möguleika ríkja til að taka sér sérstök völd til að bregðast við fyrirbærum 

sem þau telja ógna tilvist sinni (Buzan, Wæver og de Wilde 1998, 21).  

     Upphaflega var því helsta viðfangsefni öryggisfræða hvernig ríki gátu tryggt öryggi sitt í 

stjórnlausu alþjóðaumhverfi. Í því samhengi var útgangspunkturinn hernaðarlegt öryggi (e. 

military security), það er hvernig fullvalda ríki gátu varið sig gagnvart utanaðkomandi 

beitingu á valdi eða hótunum þess efnis. Hernaðarleg vídd öryggis var helsta áherslumál 

öryggisfræða allt þar til eftir Kalda stríðið (Collins 2013, 6) en þá átti sér stað upphafning á 

hugmyndum um sjálfsvitund (e. identity). Farið var að horfa meira til menningarlegra og 

félagslegra þátta, í stað efnislegra, við greiningu á alþjóðaöryggi (McSweeney 1999, 3-4). Í 

kjölfarið átti sér stað stöðug útvíkkun og endurskilgreining á hugtakinu öryggi, frá hinu 

hefðbundna „harða“ öryggi yfir í „mýkra“ öryggi. Með öðrum orðum dró úr mikilvægi 

heröryggis og vaxandi áhersla var lögð á aðrar tegundir öryggis, eins og til dæmis 

efnahagslegt öryggi (e. economic security), umhverfisöryggi (e. environmental security), 
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samfélagslegt öryggi (e. societal security), stjórnmálalegt öryggi (e. political security) og 

mannöryggi (e. human security) svo eitthvað sé nefnt.  

     Hér hefur verið gert grein fyrir þróun kenninga í öryggisfræðum og verður í kjölfarið 

varpað ljósi á ólíkar kenningar innan þeirra. Fyrst til umfjöllunar er raunhyggja og verður hún 

skoðuð nánar í næsta kafla. 

 

3.2 Raunhyggja 
Fjölmargar stjórnmálafræðikenningar innan alþjóðasamskipta reyna að varpa ljósi á hvernig 

ríki geta tryggt öryggi sitt. Raunhyggja er ein þeirra en hún reynir að útskýra stríð og frið, af 

hverju ríki heyja vopnakapphlaup, gera samninga um vopnatakmarkanir, af hverju bandalög 

verða til og líða undir lok. Samkvæmt raunhyggju geta ríki tryggt öryggi sitt annaðhvort með 

samkeppni eða samvinnu. Í grunninn felur samkeppni í sér hernaðaruppbyggingu, notkun á 

hervaldi og leit að bandamönnum. Samvinna felur hins vegar í sér samkomulög um 

takmörkun hernaðaruppbyggingar, samninga og einhliða takmarkanir á eigin valdi og notkun 

þess (Glaser 2013, 14).  

Samkvæmt rökfræði raunhyggjunnar er hernaðarmáttur kjarninn í valdi ríkisins. 

Hernaðarmáttur gefur ríkjum og leiðtogum þeirra tækifæri til að vernda og styðja við sína 

sérhagsmuni, fullveldi og þjóðareinkenni. Það gerir þeim kleift að hafa áhrif á önnur ríki og, 

þegar nauðsynlegt þykir, beygja þau að vilja sínum. Á meðan raunhyggja viðurkennir 

mikilvægi annarra þátta eins og efnahags, iðnaðar og tæknivæðingar er hernaðarmáttur ávallt 

mikilvægastur þegar kemur að öryggi ríkja og alþjóðasamfélagsins (Cheeseman 2005, 63). 

Innan alþjóðasamskipta er almennt samþykkt að raunhyggja sé heildarkenning (e. grand 

theory) en með því er átt við að hún reynir að útskýra hegðun ríkja í alþjóðakerfinu án þess að 

binda sig við sérkenni ákveðinna ríkja (Glaser 2013, 14).  

Innan raunhyggjunnar eru svo ólíkar undirkenningar, hver með sína rökfræði og 

hugmyndir um hvernig eigi að útskýra hegðun ríkja. Þessar undirkenningar eiga þó ákveðin 

einkenni sameiginleg sem mikilvægt er að gera grein fyrir. Í fyrsta lagi eru þær sammála um 

að alþjóðakerfið sé stjórnlaust að því leyti að ekki er fyrir hendi yfirþjóðlegt vald sem getur 

komið í veg fyrir valdbeitingu eða haldið uppi gerðum samningum milli ríkja. Í öðru lagi að 

efnislegt vald ríkja sé mikilvægasta úrræði þeirra. Í þriðja lagi að ríkið sé í eðli sínu einn 

heildstæður gerandi. Í fjórða lagi að ríkið sé rökhyggin og skynsöm eining sem tekur 

ákvarðanir í þeim tilgangi að hámarka hag sinn. Í fimmta lagi að ríki meta og greina hvort 
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annað út frá hreinu valdi og úrræðum hvors annars. Í sjötta lagi að ríki séu lykilgerendur í 

alþjóðakerfinu á meðan alþjóðastofnanir eru í aukahlutverki (Glaser 2013, 14-15). Samkvæmt 

fræðimanninum Robert Gilpin eiga raunhyggjusinnar einnig þrennt sameiginlegt. Í fyrsta lagi 

eru þeir sammála um að átök séu miðlæg undirstaða í eðli alþjóðasamskipta. Í öðru lagi að 

kjarnann í félagslegum raunveruleika sé að finna á stigi hópsins fremur en einstaklingsins. Í 

þriðja lagi að frumhvatir mannsins séu ásókn í vald og öryggi (Gilpin 1986, 304-305). Það 

gefur auga leið að sum þessara atriða eru einföldun á flóknari raunveruleika og önnur eru 

langt frá því að vera óvefengjanleg líkt og varpað verður ljósi á hér á eftir.  

Raunhyggja var vinsæl á tímum Kalda stríðsins þegar stórveldin háðu mikið 

vopnakapphlaup, útgjöldum ríkja var forgangsraðað í þágu hernaðar og vopnaþróunar og 

hervæðing heimsins var í hámarki. Kalda stríðið var þó einnig tímabil þversagna eins og 

komið hefur fram en vopnakapphlaupið, sem háð var í nafni öryggis, ógnaði því um leið. 

Áhersla stórveldanna á að styrkja vopnabúr skjólstæðinga sinna hafði í för með sér blóðug 

átök og uppreisnir um allan heim sem ógnuðu lífi og heilsu óbreyttra borgara. Þá ógnaði 

forgangsröðun í þágu hernaðar efnahags- og félagslegri heilsu heilu þjóðanna. Síðast en ekki 

síst ógnaði fjölgun kjarnorkuvopna og annara gereyðingarvopna alþjóðaumhverfinu og tilveru 

ríkja. Þessar þversagnir vörpuðu ljósi á svokallaða öryggisklemmu (e. security dilemma) sem 

er miðlægt hugtak raunhyggju innan öryggisfræða (Cheeseman 2005, 63). Öryggisklemma 

verður þegar stefna ríkis til að auka eigið öryggi dregur á sama tíma úr öryggi andstæðingsins. 

Andstæðingnum finnst hann nauðbeygður til að bregðast við auknu óöryggi með sinni eigin 

stefnu til að auka öryggi sitt. Stefna andstæðingsins ógnar þá aftur öryggi fyrrnefnda ríkisins 

(Glaser 2013, 16).  

Það er enginn hægðarleikur að útskýra hegðun ríkja sem mögulega skýrir fjölda kenninga 

þess efnis. Í grunninn er rökfræði raunhyggjunnar einföld en hún er bölsýn á eðli mannsins 

sem hún telur stjórnast af frumstæðum hvötum og tilfinningum. Eðli mannsins framlengist 

síðan í gegnum ríkisvaldið sem notað er til að tryggja öryggi og vöxt ríkisins á kostnað annara 

ríkja í núllsummuleik. Raunhyggjusinnar eru þó ekki einróma um þær breytur sem hafa áhrif 

á hegðun ríkja né heldur eðli mannsins. Í næsta kafla verður þessi áherslumunur skoðaður 

nánar.  

 

3.2.1 Ný-raunhyggja 

Eins og áður sagði skiptist raunhyggja í undirkenningar eftir áhersluþráðum. 

Raunhyggjusinnar eru sammála um að ríki séu sífellt að reyna að tryggja öryggi sitt í 
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stjórnlausu alþjóðaumhverfi en þá greinir á um hvaða breytur skapa ástands óöryggis og 

átaka. Helsta aðgreiningin innan raunhyggjunnar er á milli afbrigðisins sem leggur áherslu á 

áhrif alþjóðakerfisins og afbrigðisins sem leggur áherslu á áhrif hvata og markmiða ríkja. Eru 

afbrigðin þekkt sem ný-raunhyggja (e. neo-realism) annars vegar og hvataraunhyggja (e. 

motivational realism) hins vegar (Glaser 2013, 15). Kenneth Waltz, sem er yfirleitt talinn vera 

upphafsmaður ný-raunhyggjunnar, var á meðal þeirra fyrstu til að gera þennan greinarmun. 

Ný-raunhyggja boðar að átök milli ríkja verði til í samkeppnisumhverfi þar sem ekkert 

yfirþjóðlegt vald getur temprað úrræði og vald keppinauta. Hvataraunhyggja boðar hins vegar 

að átök milli ríkja leiði af eðli mannsins, það er maðurinn fæðist með löngun í vald sem hann 

framlengir í gegnum arm ríkisvaldsins (Waltz 2001, 35). Eins og áður sagði þá aðhylltist 

Waltz fyrri skýringuna og færði rök fyrir því að það væri fullkomlega raunhæft að sumum 

ríkjum væri einungis umhugað um að tryggja öryggi sitt með því að viðhalda óbreyttu ástandi. 

Það væri þó erfitt þar sem alþjóðakerfið þvingar ríki í samkeppni og skapar þar með ástand 

óöryggis (Chatterjee 2003, 129). Samkvæmt hvataraunhyggju eru það aftur á móti ríkin sem 

skapa ástand óöryggis og átaka með eðlislægri löngun sinni til útþenslu. Maðurinn er í eðli 

sínu gráðugur og því eru ríki það einnig. Ríkin vilja meira landsvæði þrátt fyrir að vera búin 

að tryggja öryggi sitt (Glaser 2013, 15).  

Ný-raunhyggju hefur stundum verið ruglað saman við formgerðarraunhyggju (e. 

structural realism). Hugtökin hafa líka á tíðum verið notuð sem samheiti en á meðan 

kenningarnar eru í grundvallaratriðum eins er blæbrigðamunur sem mikilvægt er að gera grein 

fyrir. Í fyrsta lagi hefur hugtakið formgerð í formgerðarraunhyggju yfirgripsmeiri og opnari 

merkingu en í ný-raunhyggju, sem þýðir að hægt er að nota hana utan stjórnmálalegu 

víddarinnar. Í öðru lagi er formgerðin sem slík ekki eini kerfislægi þátturinn heldur eru fyrir 

aðrir gagnvirkir þættir sem geta haft áhrif á formgerðina. Með öðrum orðum er víxlverkun á 

milli formgerðarinnar og gerenda innan hennar. Í þriðja lagi byggir formgerðarraunhyggja 

ekki á pósitívískum líkindum við míkróhagfræði líkt og ný-raunhyggja Waltz gerir (Buzan, 

Jones og Little 1993, 11-12). Samkvæmt ný-raunhyggju hefur hugtakið formgerð hins vegar 

þrengri merkingu. Formgerð alþjóðakerfisins byggir á tveimur þáttum, annars vegar 

hugmyndinni um stjórnleysi og hins vegar dreifingu valdsins milli gerenda innan þess, það er 

ríkjanna. Af þessum tveimur þáttum dregur ný-raunhyggjan hugmynd sína um valdajafnvægi 

(e. balance of power), sem er eitt af kjarnahugtökum kenningarinnar. Hugmyndin um 

valdajafnvægi er ætlað að sýna fram á hvernig formgerðin reynir að koma í veg fyrir algjör 
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yfirráð eins geranda (Buzan, Jones og Little 1993, 86-87). Það mætti í raun færa rök fyrir því 

að ný-raunhyggja sé undirflokkur formgerðarraunhyggju.  

Ekki verður dregið úr fræðilegu framlagi ný-raunhyggju til útskýringar á hegðun ríkja í 

alþjóðlegu umhverfi. Kenningin á sér engu að síður marga gagnrýnendur. Hún hefur meðal 

annars verið gagnrýnd fyrir rökfræði sína með vísan til sögulegra staðreynda eins og til dæmis 

umbreytingu alþjóðakerfisins frá miðöldum til nútímans. Robert Cox hefur látið hafa eftir sér 

að ný-raunhyggja sé lítið annað en amerískt fyrirbæri sem endurspeglar að einhverju leyti 

ákveðin skilyrði Kalda stríðsins. Ný-raunhyggja notar hugmyndir um vald, skynsemishyggju 

og ályktanir um formgerð til að skapa ákveðinn hugsunarhátt sem lætur sig ekki varða 

sagnfræðilegar breytur eða staðreyndir (Buzan, Jones og Little 1993, 10). Með öðrum orðum 

lýsir ný-raunhyggja aðeins samfellu alþjóðakerfisins en skortir alla kenningafræðilega getu til 

að útskýra raunverulegar breytingar á því (Buzan, Jones og Little 1993, 88).  

Hedley Bull, prófessor í alþjóðasamskiptum, var einnig gagnrýninn á sumar 

grunnhugmyndir raunhyggju og ný-raunhyggju. Á meðan hann tók til greina hugmyndina um 

að alþjóðakerfið væri stjórnlaust, án miðlægs yfirvalds og skiptingu ríkja eftir völdum þeirra 

var hann engu að síður sannfærður um tilvist þess sem hann kallar alþjóðasamfélagið, sem 

byggir á meiru en kaldranalegum lögmálum núllsummuleiks. Hann nefnir þrjú atriði máli sínu 

til stuðnings. Í fyrsta lagi er alþjóðasamfélag nútímans töluvert frábrugðið hugmynd Thomas 

Hobbes um „náttúruríkið“ (e. state of nature). Í náttúruríki Hobbes fer tími og úthald manna í 

að tryggja öryggi sitt gagnvart hver öðrum og því er enginn tími fyrir iðnað, landbúnað eða 

viðskipti. Þá eru engin lög eða siðferðisreglur í gildi og maðurinn lifir við stöðugt ástand 

mögulegra átaka við aðra menn. Í öðru lagi byggir hugmyndin um stjórnleysi á fölskum 

forsendum um af hverju regla á meðal manna og innan samfélaga er möguleg. Hún tekur ekki 

til þátta eins og gagnkvæma hagsmuni, almannavilja, venju eða tregðu mannsins. Í þriðja lagi 

er ekki fullkomin samsvörun á milli ríkja og manna. Meðal annars er hægt að færa rök fyrir 

því að þolanleiki ríkja í stjórnleysi sé meiri en á meðal manna í stjórnleysi (Bull 2002, 46-47). 

Að mati Bull er alþjóðakerfið því meira en stjórnlaus formgerð án miðstjórnar þar sem ríki 

dreifast eftir valdi sínu. Samhliða alþjóðakerfinu er önnur formgerð – samansafn af reglum, 

viðmiðum, sameiginlegum skilningi og væntingum sem hafa þróast í gegnum söguna, það er 

alþjóðasamfélagið (Hurrell 2002, ix).  

Þá eru aðrir fræðimenn eins og John Mearsheimer mun bölsýnni en Waltz þegar kemur að 

mannlegu eðli og þar með hegðun ríkja. Mearsheimer vildi meina að vegna óvissu ættu ríki 

alltaf að búast við hinu versta hvert af öðru. Afbrigði Mearsheimers af raunhyggju hefur verið 
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kallað sóknar-raunhyggja (e. offensive realism) en samkvæmt henni er hámörkun valds besta 

leiðin til að tryggja öryggi. Sóknar-raunhyggjusinnar hafa takmarkaða trú á myndun 

bandalaga í þeim tilgangi að skapa mótvægi gegn ógn. Það er oft landfræðilega langt á milli 

bandamanna, þeir geta verið ósammála um hvernig eigi að skipuleggja sig og um dreifingu 

kostnaðar. Því getur afstöðuleysi verið betra í þeirri von að næsta ríki sem er ógnað sé nógu 

sterkt til þess að takast á við ógnina. Með öðrum orðum þá koma ríki sér undan ábyrgð með 

afstöðuleysi (e. buckpassing) (Glaser 2013, 19-20).  

Undirstaðan í ný-raunhyggju Waltz er tvíþætt, annars vegar er sjónum beint að einingunni 

og hins vegar að formgerðinni. Út frá þessum tveimur römmum á að vera hægt að skilja 

grundvallaratriði alþjóðastjórnmálakerfisins. Á meðan rökfræði ný-raunhyggju Waltz er rétt í 

sjálfu sér er varðar ákveðin einkenni gerenda og eðli alþjóðakerfisins er hún samt takmörkuð 

eins og hefur verið sýnt fram á (Buzan, Jones og Little 1993, 66). Raunhyggjukenningar 

virðast því aðeins vera eitt raðspil í ráðgátunni sem er hegðun ríkja við að tryggja öryggi sitt. 

Mikilvægi raðspilsins og útskýringarmáttur þess virðist háður tíma og ákveðnum sögulegum 

atburðum. Það er því mikilvægt að skoða aðrar kenningar í alþjóðasamskiptum út frá 

sjónarhorni öryggis í þeim tilgangi að fá heildstæðari mynd af öryggishegðun ríkja. 

Frjálslyndisstefna er önnur mikilvæg kenning sem nauðsynlegt er að varpa ljósi á en það er 

efni næsta kafla.  

 

3.3 Frjálslyndisstefna  
Frjálslyndisstefna á rætur sínar að rekja aftur til upplýsingarinnar (e. enlightenment) og þá 

sérstaklega til heimspekinganna John Lockes og Immanuel Kants. Stefnan þykir hafa náð 

hápunkti sínum innan alþjóðastjórnmála rétt eftir fyrri heimstyrjöldina þegar Woodrow 

Wilson reyndi að umbreyta þeim í grundvallaratriðum með það að leiðarljósi að koma í veg 

fyrir stríð (Morgan 2013, 28-29). Wilson sótti innblástur til hugmynda frjálslyndrar 

stofnanahyggju (e. intstitutional liberalism) sem boðaði að venjur, reglur, lög og stofnanir 

væru mikilvægustu atriðin í því að tryggja alþjóðlegt öryggi. Þjóðabandalagið (League of 

Nations) var til að mynda afsprengi Wilsons og þessa nýja hugsunarháttar um sameiginlegt 

öryggi (e. collective security). Hugmyndir um sameiginlegt öryggi eiga sér þó lengri sögu en 

þær fóru að koma fram á tímum Borgarastríðsins í Bandaríkjunum og stríðunum er sneru að 

sameiningu Þýskalands þegar þverþjóðlegir gerendur eins og Alþjóðanefnd Rauða krossins 

(International Committe of the Red Cross) og Alþjóðlega friðarskrifstofan (International 

Peace Bureau) þrýstu á stjórnvöld um að setja takmarkanir á stríðsrekstur og finna friðsælli 
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lausnir á deilum. Með Haag-sáttmálunum árin 1899 og 1907 var gerð tilraun til að gera 

stríðsrekstur mannúðlegri og finna jafnvægi á milli hernaðarlegrar nauðsynjar og kröfu 

vestrænna gilda um mannúð (Smith 2010, 17-18).  

Frjálslyndisstefna er ekki eiginleg kenning heldur nálgun á alþjóðasamskipti og hvernig 

megi bæta þau. Bjartsýni er grundvallaratriði en frjálslyndisstefna boðar trú á stjórnmál, 

efnahagsmál og alþjóðasamskipti. Hún er sannfærð um að alþjóðastjórnmál séu ekki í eðli 

sínu átakasöm og ofbeldisfull. Það er engin öryggisklemma og öryggi má tryggja með 

samvinnu. Á meðan frjálslyndisstefna á margt sameiginlegt með raunhyggju og ný-

raunhyggju eins og til dæmis áhersluna á ríkið sem helsta gerandann leggur hún þó mikla 

áherslu á hlutverk annara breyta eins og til dæmis alþjóðlegra stofnana, stjórnskipulags, 

fjölþjóðlegra fyrirtækja, staðbundinna hagsmunahópa (eins og elítur og stjórnmálaflokka) og 

embættismannakerfi (Morgan 2013, 29). 

Það er gott að horfa til Þjóðabandalagsins til að útskýra forsendur, hugmyndafræði og 

takmarkanir frjálslyndisstefnunnar. Hlutverk Þjóðabandalagsins var að fyrirbyggja átök á 

milli ríkja með loforði um sameiginlega refsingu bandalagsins ef eitthvað ríki myndi stíga út 

af spori friðar og ógna eða ráðast á annað ríki. Bandalagið brást þó eftirminnilega hlutverki 

sínu þegar því mistókst að koma í veg fyrir árásir og útþenslu Öxulveldanna sem hrinti af stað 

seinni heimstyrjöldinni. Fyrir það fyrsta var bandalagið stofnað á brauðfótum en Bandaríkin, 

eitt öflugasta ríkið, neitaði að fullgilda samkomulagið og bandalagið missti þar með mikið af 

trúverðugleika sínum. Önnur ríki bandalagsins, sér í lagi Bretland og Frakkland, áttu því í 

fullu fangi með að tempra útþenslu Þýskalands. Í stað þess að refsa Þjóðverjum fundu þau sig 

tilneydd til samninga og friðþægingar sem endaði með hræðilegum afleiðingum fyrir alla 

Evrópu. Að mati fræðimanna var því augljóst að ómögulegt væri að halda uppi 

sameiginlegum gildum ríkja með valdi og var það álitinn alvarlegur galli á 

frjálslyndisstefnunni (Smith 2010, 18). Fyrir öðrum fræðimönnum voru þetta þó ekki 

endalokin á frjálslyndisstefnunni og sagan hefur í raun sýnt að hún á enn við í dag. Sum 

ríkustu og öflugustu ríki heims eru hluti af hinu frjálslynda heimsskipulagi og önnur öflug ríki 

eins og Rússland, Kína og Indland eiga í nánu sambandi við það. Stríðum milli ríkja hefur 

fækkað gríðarlega sem og átökum innan ríkja eftir Kalda stríðið. Lýðræðisríki hafa aldrei 

verið fleiri og tilraunir til að auka alþjóðlega samvinnu halda áfram, sérstaklega á sviðum 

umhverfismála, efnahagsmála, glæpa og hryðjuverka. Þá er einnig meiri samvinna á milli 

ríkja til að takmarka kjarnorkuvopn og útbreiðslu þeirra (Morgan 2013, 36).  
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Frá tímum Kalda stríðsins hefur átt sér stað mikil gróska innan frjálslyndisstefnunnar. 

Líkt og innan raunhyggjunnar eru ýmsar túlkanir og tegundir innan frjálslyndistefnunnar sem 

leggja áherslu á ólíka þætti þegar kemur að hegðun ríkja, hvað hefur áhrif á hana og hvernig 

ríki geta best tryggt öryggi sitt. Ein mikilvægasta tegundin er lýðræðisleg frjálslyndisstefna (e. 

democratic liberalism) en samkvæmt henni leitast lýðræðisríki við að leysa deilur sín á milli 

með öllum tiltækum ráðum, öðrum en átökum og stríði (Smith 2010, 28). Með öðrum orðum 

fara lýðræðisríki ekki í stríð við önnur lýðræðisríki. Aðrir straumar frjálslyndisstefnunnar 

leggja til dæmis áherslu á efnahagsmál (e. economic liberalism), mannréttindi (e. human 

rights liberalism) og alþjóðastofnanir (e. international organization liberalism) (Morgan 2013, 

30-31).  

Frjálslyndisstefna hefur þó verið gagnrýnd bæði úr áttum raunhyggju og félagslegrar 

mótunarhyggju. Sumir telja að samsvörunin á milli lýðræðis og fjarveru stríða sé fölsk og að 

einhver þriðja breyta hafi þar áhrif. Þá hefur því einnig verið haldið fram að hagsmunir 

frjálslyndra lýðræðisríkja séu og hafi í langan tíma verið það áþekkir að ríki sem búa við slíkt 

stjórnarfar séu einfaldlega náttúrulegir vinir. Þá þykir frjálslyndisstefna í framkvæmd einnig 

mótsagnakennd þar sem samstarf við einræðisríki virðist nauðsynlegt fyrir frið og alþjóðlegt 

öryggi (Morgan 2013, 36-38). Þá færði Buzan rök fyrir því að raunverulega frjálslynd kerfi 

gera kröfu um þrönga skilgreiningu á öryggi en vegna útbreiðslu á hlutverki ríkisins inn á 

félags- og efnahagslega sviðið víkkar skilgreiningin á öryggi út sem getur grafið undan 

efnahagslega frjálslyndri stefnu ríkja og framkvæmd hennar (Buzan 2007, 199).  

Í raun og veru á frjálslynd hugmyndafræði undir högg að sækja í heiminum í dag. 

Borgarar í Evrópu eru að fá bakþanka um ágæti Evrópusamrunans (e. European integration) í 

heild sinni eins og sjá má með Brexit og uppgangi öfga-hægri þjóðernisafla víða um álfuna. 

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, talar niður fjölþjóðlega viðskiptasamninga eins og 

NAFTA (North American Free Trade Agreement) og neitar að taka þátt í 

Parísarsamkomulaginu um loftslagsbreytingar. Fjöldi fólks upplifir sig svikið af 

hnattvæðingunni og útundan í þeirri velmegun sem henni hefur fylgt og virðist vera 

tilhneiging til að falla aftur á hugmyndir um minni stjórnmála- og efnahagsleg tengsl við 

önnur ríki. Þjóðernishyggja og rómantískar hugmyndir um ríki eru enn mjög sterkar kenndir 

sem nota má til að kalla fram og tjá kraftmiklar mannlegar tilfinningar (Morgan 2013, 39) og í 

kjarna þessara tilfinninga lifa hugmyndir um (ó)öryggi. 

Í eðli sínu eru bæði alþjóðleg og svæðisbundin stigveldi dýnamísk og breytanleg. 

Stigveldi taka breytingum, ekki aðeins í gegnum stríð og valdbeitingu. Efnahagslegir þættir 
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hafa einnig mikil áhrif á samsetningu þeirra og sumir halda því fram að þeir séu í raun og veru 

mikilvægustu breyturnar í mótun og endurmótun þess. Með öðrum orðum eru 

alþjóðaefnahagsleg sambönd og valdasambönd bundin órjúfanlegum böndum (Kamrava 

2013, 19). Frjálslyndisstefna virðist því, eins og raunhyggja, henta vel til að lýsa hegðun 

ákveðinna ríkja á tilteknum sögulegum tímabilum, sér í lagi ákvörðunum ríkja að stofna til 

bandalaga og samninga til að betur tryggja öryggi sitt. Frjálslyndisstefna virðist þó aðeins 

gefa okkur ófullkomna mynd af öryggishegðun ríkja og því er nauðsynlegt að skoða fleiri 

kenningar. Í því samhengi verður næst vikið að félagslegri mótunarhyggju en hún er önnur 

mikilvæg kenning innan alþjóðasamskipta sem hefur gert tilraunir til að útskýra 

öryggishegðun ríkja. 

 

3.4 Félagsleg mótunarhyggja  
Eins og áður sagði hafa forsendur raunhyggju og ný-raunhyggju verið gagnrýndar úr fleiri 

áttum en frjálslyndisstefnu, til dæmis frá sjónarhorni félagslegrar mótunarhyggju (e. social 

constructivism). Samkvæmt Alexander Wendt, einum helsta fræðimanni þess fræðaskóla, eru 

stjórnleysi og vald ekki þær breytur sem ákvarða hvort átök eða friður sé í alþjóðakerfinu. 

Öllu heldur er það sameiginleg menning ríkja sem verður til í gegnum sundurlaus félagsleg 

tengsl þeirra á milli. Sjálfsvitund ríkja er því í raun afurð framferði þeirra hvers gagnvart öðru 

og vegna samskipta sinna hafa þau tækifæri til að endurmóta alþjóðakerfið í gegnum aðlagaða 

framkomu sína. Ríki geta því endurmetið hagsmuni sína og ákvarðanir þannig það leiði til 

friðsælli niðurstaðna. Wendt er einna frægastur fyrir að koma þessum skoðunum sínum á 

framfæri með einfaldri setningu, „stjórnleysi er það sem ríki gera úr því“ (mín þýðing)2 

(Copeland 2006, 1-2). Með öðrum orðum, ríki finna sig í stjórnlausu alþjóðaumhverfi því þau 

trúa að það sé stjórnlaust. Stjórnleysi er því ekki náttúrulegur hluti af alþjóðakerfinu heldur 

félagslega mótað í gegnum sannfæringu ríkja.  

Félagsleg mótunarhyggja (eða einfaldlega mótunarhyggja) hefur stuðlað að auknum 

skilningi á öryggi, til dæmis með því að varpa ljósi á Evrópusamruna, langlífi NATO og 

stækkun þess eftir Kalda stíðið, þjóðaröryggisstefnur, félagslega skapaðar ógnir (til dæmis 

íslamska bókstafstrú, stríðið gegn hryðjuverkum og fólksflutninga), áhrif viðmiða og gilda í 

alþjóðakerfinu og breytingar innan þess (Agius 2013, 88-89). Þrjú atriði greina 

mótunarhyggju frá öðrum kenningum innan alþjóðasamskipta. Í fyrsta lagi boðar hún að 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 „Anarchy is what states make of it“ 
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alþjóðastjórnmál stjórnist af sameiginlegum hugmyndum, reglum og gildum ríkja. Í öðru lagi 

eru hagsmunir ríkja ekki föst stærð sem ákvörðuð er af alþjóðakerfinu heldur geta ríki 

endurmótað hagsmuni sína í gegnum gagnkvæm samskipti. Í þriðja lagi er gagnverkun á milli 

ríkja og alþjóðakerfisins og í raun á alþjóðakerfið gagnkvæmum samskiptum ríkja að þakka 

tilveru sína til að byrja með (Copeland 2006, 3).  

Eins og sjá má er ákveðin hliðstæða í hugmyndum Wendt og hugmyndum Bull um 

alþjóðasamfélagið sem fjallað var um hér að ofan. Þá er einnig margt í hugmyndum Wendt 

sem einnig er að finna í hugmyndum Waltz. Með því að nota hugmyndir Waltz sem bakgrunn 

færir Wendt rök fyrir því að stjórnleysi alþjóðakerfisins sé háð eðli og samskiptum 

gerendanna sem þýðir að tegundir stjórnleysis geta verið fleiri en ein (Kratochwil 2006, 24). 

Wendt viðurkennir að hagsmunir og menning ríkja séu rótfastar stærðir sem gríðarlega erfitt 

sé að breyta en þó ekki ómögulegt. Breytingar verða að veruleika í gegnum regluleg en 

yfirborðskennd samskipti og þrátt fyrir „farþega vandamálið“ (e. free rider problem) læra ríki 

hægt og rólega að vinna saman. Í kjölfarið verður ákveðin viðhorfsbreyting hjá ríkjum í átt að 

sameiginlegri sýn (Suganami 2006, 58). Wendt færir rök fyrir því að það sé meðal annars 

ástæðan afhverju Bandaríkin álíta Norður-Kóreu meiri ógn við öryggi sínu en Bretland, þrátt 

fyrir að það síðarnefnda búi yfir mun fleiri og fágaðari kjarnorkuvopnum. Munurinn á 

ríkjunum er að Bretland er bandamaður Bandaríkjanna og ríkin deila svipaðri menningu, 

gildum og hugmyndafræði sem byggir á frjálslyndu lýðræði (Agius 2013, 91). Slíkt hið sama 

er ekki hægt að segja um samskipti Bandaríkjanna og Norður-Kóreu. 

Samkvæmt Wendt eru til þrjár tegundir stjórnleysis. Hver hefur sína eigin rökfræði 

kennda við annaðhvort Thomas Hobbes, John Locke eða Immanuel Kant. Samkvæmt Hobbes 

eru ríkin í eðli sínu óvinir í alþjóðakerfi sem er algjörlega án takmarkana. Ríki geta ekki treyst 

á hvert annað og eina leið þeirra til að tryggja öryggi sitt er í gegnum hernaðarmátt. Þetta er 

kerfi öryggisklemmu og núllsummuleiks. Samkvæmt Locke eru ríki keppendur í alþjóðakerfi 

sem þó eru bundnir einhverjum takmörkunum. Stríðsrekstur er samþykktur en á sama tíma er 

honum haldið í skefjum. Samkvæmt Kant einkennist alþjóðakerfið hins vegar af bróðerni þar 

sem samvinna þykir betri kostur en notkun á valdi til að tryggja öryggi sitt (Agius 2013, 97). 

Tegund stjórnleysis fer því eftir ólíkum hugmyndum um öryggi og hvernig ríkin upplifa 

sjálfsvitund sína í samhengi við önnur ríki. Með öðrum orðum, hugmyndir ríkja um öryggi 

eru háðar hugrænni samsömun þeirra við hvert annað. Því veltur tegund stjórnleysis og 

hvernig valdið dreifist á milli ríkja á þessari hugrænu skynjun (Zehfuss 2006, 96).  
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Framlag mótunarhyggju til öryggisfræða er mikilvægt og hefur stuðlað að djúpri og frjórri 

umræðu um öryggismál.  Mótunarhyggja á sér þó fjölmarga gagnrýnendur, sér í lagi úr röðum 

raunhyggjusinna. Raunhyggjusinnar fullyrða meðal annars að ekki sé hægt að sannreyna 

staðhæfingar mótunarhyggju og hún líti fram hjá þeirri staðreynd að aðrar kenningar boða í 

grundvallaratriðum það sama. Þá þykir skipting Wendt í þrjár tegundir stjórnleysis vera 

takmarkandi. Copeland bendir meðal annars á mistök Wendt að reikna ekki með óvissu (e. 

uncertanity) en ríki geta, undir fölsku flaggi samvinnu, ætlað að svíkja hvort annað til að ná 

herskáu markmiði. Með öðrum orðum þá segir mótunarhyggja í raun ekkert um fortíðar eða 

framtíðar samskipti gerenda (Agius 2013, 100). Félagsleg mótunarhyggja á í raun margt 

sameiginlegt með frjálslyndisstefnu og sumir fræðimenn halda því jafnvel fram að hún sé í 

raun ákveðið afbrigði af félagslegri frjálslyndsstefnu (e. social liberalism). Munurinn er þó sá 

að mótunarhyggja er hlutlausari í afstöðu sinni til eiginleika félagslegra samskipta (Smith 

2010, 29). 

Mótunarhyggja, líkt og raunhyggja, ný-raunhyggja og frjálslyndisstefna eiga það 

sameiginlegt að vera raðspil í þeirri flóknu ráðgátu sem er hegðun ríkja. Kenningarnar (eða 

stefnurnar) hafa allar eitthvað til síns máls og hjálpa okkur að skilja hvernig ríki hugsa um 

öryggi sitt og hvaða þættir hafa áhrif á það. Á síðustu áratugum hefur fræðileg umræða um 

öryggi dýpkað verulega og leitt af sér nýjar og mikilvægar hugmyndir og hugtök í 

öryggisfræðum sem mikilvægt er að gera grein fyrir vegna viðfangsefnisins sem hér um ræðir.  

 

3.5 Fimm vídda líkan Buzans og öryggisvæðing Wævers 
Á síðari árum hefur dregið úr notkun á hervaldi til að tryggja öryggi ríkja, þvert á væntingar 

raunhyggjusinna. Eftir Kalda stríðið köfuðu ríki dýpra ofan í hugmyndina um öryggi og í því 

samhengi hefðbundið hlutverk herja. Í kjölfarið vöknuðu spurningar um hlutverk þeirra í 

sambandi við nýjar uppsprettur óöryggis og átaka. Umráð yfir og aðgengi að auðlindum, 

netógnir, eiturlyf, faraldrar, sjúkdómar, glæpir þvert á landamæri, fólksflutningar vegna 

fátæktar og borgarastyrjalda, pólitísk kúgun og niðurbrot umhverfisins (Cheeseman 2005, 71). 

Hvert væri hlutverk herja í baráttunni við þessar „ógnir án óvina“? 

Hefðarsinnar (e. traditionalists) innan öryggisfræða höfðu áhyggjur að með útvíkkun á 

öryggi myndu öryggisfræði missa vitsmunalegt samræmi sitt. Þeir höfðu einnig áhyggjur af 

því að öryggisvæðing á málum ótengdum hernaði hefði óæskileg og öfugverkandi áhrif á 

samfélag manna og ríkja (Buzan, Wæver og de Wilde 1998, 2). Þessar áhyggjur komu þó ekki 

í veg fyrir áframhaldandi útvíkkun og grósku innan öryggisfræða. Buzan og Wæver settu fram 
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hugmynd sína um samfélagslegt öryggi (e. societal security) sem átti að lýsa stöðu 

öryggismála í Evrópu eftir fall kommúnismans. Þetta var mikil breyting þar sem á meðan 

fullveldi var kjarninn í hefðbundnu öryggi ríkja var kjarni samfélagslegs öryggis hugmyndin 

um getu ríkisins til að viðhalda sínum þjóðareinkennum eins og tungumáli, menningu og 

trúarbrögðum. Samhliða hugmyndinni um samfélagslegt öryggi setti Wæver fram 

hugmyndina um öryggisvæðingu (e. securitization) (Smith 2005, 33-34). 

Wæver, ásamt öðrum fræðimönnum sem tilheyrðu hinum fræga Kaupmannahafnarskóla 

skilgreindu öryggisvæðingu sem málgjörð (e. speech act) sem notuð er til að skapa ákveðinn 

huglægan skilning innan skilgreinds samfélags. Skilning um að ákveðið fyrirbæri eigi að vera 

meðhöndlað sem utanaðkomandi ógn, sem aðkallandi er að bregðast við með sértækum 

úrræðum. Tungumálið er því ómissandi þáttur þegar kemur að öryggisfræðum, því það ræður 

orðræðunni um öryggi. Orðræðan getur svo mótað eða haft áhrif á þær félagslegu aðgerðir 

sem fylgja í kjölfarið. Með því að öryggisvæða fyrirbæri er um leið réttlætanlegt að færa það 

af „eðlilegum“ vettvangi stjórnmálanna inn á vettvang öryggismála en það getur verið 

varhugavert þar sem stjórnmálaaflið sem um ræðir er þá í sérstaklega sterkri stöðu til að 

bregðast við ógninni á þann hátt er það telur viðeigandi (Stritzel 2007, 358-360). Það var 

nákvæmlega það sem gerðist í kjölfar hryðjuverkaárásanna í Bandaríkjunum árið 2001. Í stað 

þess að meðhöndla árásir Al-Kaída sem lagalegan eða pólitískan glæp ákváðu bandarísk 

stjórnvöld að öryggisvæða þær og færa af hefðbundnum vettvangi stjórnmálanna inn á 

vettvang hermála. Í kjölfarið voru allar aðgerðir Bandaríkjamanna og þeirra bandamanna gegn 

fjölþjóðlegu hryðjuverkasamtökunum hernaðarlegs eðlis (Smith 2005, 34). 

Samkvæmt Kaupmannahafnarskólanum má skipta öllum viðfangsefnum ríkja í þrjá 

flokka. Í fyrsta flokknum eru viðfangsefni sem eru óstjórnmálavædd (e. non-politicized), það 

er hvorki á dagskrá hjá yfirvöldum eða almenningi. Í öðrum flokki eru viðfangsefni sem eru 

stjórnmálavædd (e. politicized) og eru meðhöndluð innan hefðbundna stjórnmálakerfisins. Í 

þriðja og síðasta flokknum eru síðan viðfangsefni sem eru öryggisvædd (e. securitized). Á 

þeim tímapunkti krefjast þau neyðaraðgerða af hálfu ríkisins sem eru utan hefðbundinna 

stjórnmálaferla. Þó að viðfangsefni hafi verið öryggisvætt þýðir ekki að það sé varanlega svo. 

Viðfangsefni getur verið af-öryggisvætt (e. desecuritized) en þá er það fært af vettvangi 

öryggismála aftur inn á hefðbundinn vettvang stjórnmálanna. Gott dæmi um af-

öryggisvæðingu átti sér til dæmis stað í Suður-Afríku eftir að aðskilnaðarstefnan (e. 

Apartheid) leið undir lok. Í kjölfarið færðist hugmyndin um kynþátt, sem hafði verið 

öryggisvædd, aftur inn á hefðbundinn vettvang stjórnmálanna (Emmers 2013, 132-133). 
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Þegar öryggisvæðing er notuð til að rannsaka öryggi er einnig mikilvægt að gera greinarmun á 

þremur ólíkum einingum, öryggisviðfanginu (e. referent object), þeim sem öryggisvæðir (e. 

securitizing actor) og þeim sem öryggisvæðingin hefur áhrif á (e. functional actors) (Buzan 

o.fl. 1998, 35-36). 

Fyrir tíma Kaupmannahafnarskólans átti Buzan annað mikilvægt framlag til 

öryggisfræða. Í bók sinni People, States and Fear (1983) setti Buzan fram yfirgripsmikla 

greiningu á öryggi innan alþjóðasamskipta þar sem hann víkkaði út hugtakið til fimm vídda; 

stjórnmála, efnahags, samfélags og umhverfis, ásamt hinni hefðbundnu hernaðarlegu vídd. Þá 

vildi hann rannsaka öryggi út frá þremur stigum; alþjóðakerfinu, ríkinu og stigsins undir 

ríkinu. Ríkið varð þó ávallt að vera til viðmiðunar vegna þess að það er snertiflöturinn sem 

tengir saman öryggisþætti hinna stiganna. Í raun má hugsa um fimm vídda öryggislíkan 

Buzans sem fágaða ný-raunhyggju tilraun til að útskýra öryggi (Smith 2005, 32-33). Fimm 

vídda líkan Buzans markaði fráhvarf frá hefðbundnum öryggisfræðum þar sem miðpunkturinn 

var hernaðarlegt öryggi. Ásamt því að víkka út öryggi var það einnig dýpkað af Buzan og 

síðar Kaupmannahafnarskólanum, með því að taka til aðra gerendur en ríki (Emmers 2013, 

132). Buzan hefur þó verið gagnrýndur af hálfu Booth og Smith fyrir áherslu sína á ríkið sem 

viðmið innan öryggisfræða. Að mati Booth átti einstaklingurinn miklu frekar að vera 

viðmiðið þar sem öryggi hans þyrfti að koma á undan öryggi ríkisins (Smith 2005, 33).  

Óháð því hvaða fyrirbæri er raunverulega viðmiðið er ljóst að útvíkkun og dýpkun er 

jákvæð fyrir fræðilega frjósemi öryggisfræða. Engu að síður er mikilvægt að stíga varlega til 

jarðar en tíð notkun á hugtakinu getur haft í för með sér fræðileg og pólitísk vandamál eins og 

til dæmis gengisfellingu á hugtakinu (Buzan, Wæver og de Wilde 1998, 1). Buzan og Wæver 

hafa þó óhræddir haldið áfram að þróa hugmyndir sínar um öryggi. Þeir hafa til að mynda 

notað fimm vídda líkan Buzans og hugmynd Wævers um öryggisvæðingu til þess að 

endurskoða kenningu sína um svæðisbundnar öryggissamstæður (e. regional security complex 

theory, RSCT) en upphaflega náði sú kenning eingöngu til hernaðarlegu og stjórnmálalegu 

vídda öryggis. Þá verður eðli málsins samkvæmt sérstaklega einblínt á Mið-Austurlönd, nánar 

til tekið á öryggismál Katar og sviðið sett upp fyrir tilvik þessarar rannsóknar sem er 

núverandi deila Katar við Sádí-Arabíu, Sameinuðu arabísku furstadæmin, Barein og 

Egyptaland en deilan þykir ógna margvíslegu öryggi Katar.  
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3.6 Svæðisbundnar öryggissamstæður (RSCT) 
Í bók sinni Regions and Powers: The Structure of International Security settu Buzan og 

Wæver fram kenningu sína um svæðisbundnar öryggissamstæður (e. RSCT). RSCT er ekki 

heildarkenning sem reynir að gefa altæka útskýringu á öryggi í alþjóðasamskiptum. Hún er 

frekar uppbótarkenning sem virkar vel með flestum raunhyggju- og frjálslyndiskenningum. Þá 

á hún einnig rætur að rekja til mótunarhyggju þar sem samsetning og virkni hennar byggir á 

mynstri vináttu og óvináttu á meðal gerenda innan alþjóðkerfisins. Það þýðir að samkvæmt 

RSCT eru svæðisbundin kerfi ekki vélræn afleiðing valddreifingar heldur háð gjörðum og 

túlkunum gerenda (Buzan og Wæver 2003, 40).  

RSCT varð til á grunni klassískrar kenningar um öryggissamstæður (e. classical security 

complex theory, CSCT) en samkvæmt CSCT byggir alþjóðaöryggi á venslum og því er til 

lítils að rannsaka öryggi út frá einu ríki heldur verður að rannsaka það í víðara samhengi. 

Rökfræði CSCT boðar að best sé að rannsaka öryggi út frá svæðum og tiltekur kenningin 

sérstakan greiningarramma sem nota skal til rökgreiningar. Greiningarramminn undirstrikar 

að öryggissambönd á afmörkuðum svæðum séu nokkuð sjálfstæð. Tilgangurinn er annars 

vegar að útvega sérfræðingum ákveðinna svæða rétta tungumálið og hugtökin til 

samanburðarrannsókna og hins vegar að vega upp á móti tilhneigingu fræðimanna að gera 

lítið úr mikilvægi svæða í umræðunni um alþjóðaöryggi (Buzan, Wæver og de Wilde 1998, 

10-11). Í umræðunni um öryggi er mikilvægt að byrja á því að gera skýran greinarmun á 

svæðisbundnu stigi og stigunum hvoru megin við það. Svæðisbundin nálgun dregur rökstyrk 

sinn einmitt af þeirri staðreynd að hún er á milli altækrar (e. global) og staðbundinnar (e. 

local) nálgunar. Svæðin verða að vera þyrpingar, samsettar úr tiltölulega sjálfráða einingum 

sem falla síðan inn í stærri formgerð (Buzan og Wæver 2003, 27). 

Samkvæmt rökfræði CSCT eru ríkin gerendurnir og til rannsóknar eru hin pólitísku og 

hernaðarlegu svið. Helstu einkenni CSCT eru eftirfarandi. Í fyrsta lagi eru tvö eða fleiri ríki í 

svæðisbundnum öryggissamstæðum. Í öðru lagi mynda ríkin landfræðilega samloðandi hóp. Í 

þriðja lagi einkennist samband ríkjanna af tengslum öryggismála. Tengslin, sem geta bæði 

verið jákvæð og neikvæð, verða að vera meiri á milli ríkja innan hópsins en utan hans. Í fjórða 

lagi verður mynstur tengslanna að vera djúpstætt og haldgott án þess þó að þurfa að vera 

varanlegt (Buzan, Wæver og de Wilde 1998, 15). Á grundvelli CSCT hafa Buzan og Wæver 

ásamt öðrum fræðimönnum Kaupamannahafnarskólans víkkað út kenninguna um 

svæðisbundnar öryggissamstæður þannig hún nái einnig til efnahags-, umhverfis- og 

samfélagslegra vídda öryggis.   
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Svæðisbundin öryggissamstæða er hugtak sem Buzan og Wæver nota til greiningar en 

svæðin sem slík eru félagslega mótuð í þeim skilningi að þau eru háð öryggishegðun 

gerendanna. Þau breytast og mótast eftir því hvað gerendurnir ákveða að öryggisvæða. RSCT 

tiltekur fjögur stig greiningar sem horfa skal til og hvernig skal tengja þau innbyrðis. Fyrsta 

stigið er innanlands, það er hvort er ríkið sterkt eða veikt? Er stöðugleiki og samsvörun milli 

ríkis og þjóðar? Veikleikar ríkja ákvarða yfirleitt hverskonar ógnir þau óttast og öryggisvæða. 

Annað stigið er samband ríkisins við önnur ríki. Þriðja stigið er samskipti svæðisins við önnur 

svæði í nágrenninu. Eðli málsins samkvæmt eiga þessi samskipti að vera takmörkuð þar sem 

svæðið er skilgreint eftir samskiptum ríkja við nágranna sína. Fjórða stigið er hlutverk 

stórvelda á svæðinu, það er samspil hnattrænna og svæðisbundinna öryggisformgerða (Buzan 

og Wæver 2003, 48-51).   

Flest ríki óttast nágranna sína meira en fjarlæg stórveldi og því eru tengsl öryggis í 

alþjóðakerfinu langt frá því að vera einsleit. Hefðbundið mynstur tengsla öryggis í 

landfræðilega fjölbreyttu og stjórnlausu alþjóðakerfi byggir að miklu leyti á svæðisbundnum 

þyrpingum sem kallaðar eru öryggissamstæður (e. security complexes) eins og farið hefur 

verið yfir. Tengsl öryggis eru meiri á milli ríkja innan samstæða en utan þeirra. Þá einkennast 

samstæður af hlutfallslegum styrk öryggissambanda gerenda sem mótuð eru af valddreifingu 

og sögulegum samskiptum þeirra. Öryggissamstæða er skilgreind sem „hópur ríkja þar sem 

áhyggjur af öryggi eru það tengdar innbyrðis að ekki er hægt að rannsaka eða leysa ógnir við 

þjóðaröryggi einstaka ríkja úr samhengi við þjóðaröryggi annarra ríkja“ (mín þýðing)3 

(Buzan, Wæver og de Wilde 1998, 11-12. Samsetning öryggissamstæða byggir síðan á 

tveimur þáttum, annars vegar samspili stjórnlausa kerfisins og valddreifingar innan þess og 

hins vegar á þrýstingi sem myndast vegna nálægðar gerenda á ákveðnum landsvæðum. 

Landfræðileg nálægð hefur mestu og greinilegustu áhrifin á öryggissambönd ríkja á sviðum 

hernaðar, stjórnmála, samfélags og umhverfis. Vegna víðtækra hagsmuna og gríðarlegra 

úrræða eru stórveldi að miklu leyti hafin yfir þær takmarkanir sem landafræðileg nálægð 

skapar. Smærri ríki eru það hins vegar ekki og finna sig yfirleitt föst í öryggissamstæðu sem 

takmarkar öryggishagsmuni og aðgerðir þess efnis við þeirra næstu nágranna (Buzan og 

Wæver 2003, 46). Mætti færa rök fyrir því að öryggissambönd smærri ríkja séu að einhverju 

leyti ójöfn en samkvæmt Archer, Bailes og Wivel eiga smáríki ávallt í ójöfnu sambandi við 

valdameiri nágranna líkt og greint var frá hér að framan.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 „a set of states whose major security perceptions and concerns are so interlinked that their national security 
problems connot reasonably be analyzed or resolved apart from one another“ 
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Tilgangur RSCT er meðal annars að vinna gegn þeirri tilhneigingu að gefa stórveldum of 

mikla vigt og tryggja að staðbundnum þáttum sé ekki gefin of lítil. Hefðbundin form 

svæðisbundinnar samsetningar eru samkeppni, valdajafnvægi og bandalög á milli helstu ríkja 

innan svæðisins. Til að teljast svæðisbundin öryggissamstæða verða að vera skýr tengsl á 

milli öryggi gerenda á sama tíma og samstæðan aðgreinir sig skýrt frá öðrum samstæðum 

(Buzan og Wæver 2003, 47-48). Svæðisbundnar öryggissamstæður taka á sig þrenns konar 

form sem eru hliðstæður samfélagsformgerða Wendt sem greint var frá hér að framan. Fyrsta 

formið er átakafylking (e. conflict formation) og er hliðstæða samfélagsforms Hobbes. Annað 

formið er öryggisstjórnarfar (e. security regime) og er hliðstæða samfélagsforms Lockes. 

Þriðja formið er öryggissamfélag (e. security community) og er hliðstæða samfélagsforms 

Kants. Buzan og Wæver hafa einnig talað um að það þurfi að gera greinarmun á 

hefðbundnum (e. standard) og miðlægum (e. centred) svæðisbundnum öryggissamstæðum. 

Hefðbundin svæðisbundin öryggissamstæða er í grófum dráttum skipuð tveimur eða fleiri 

gerendum þar sem ríkjandi öryggisskipulag byggir á víddum hernaðar og stjórnmála. Skautun 

svæðisins er algjörlega ákvörðuð af svæðisbundnum öflum eins og Íran, Írak og Sádí-Arabíu í 

tilfelli Persaflóa og Indlands og Pakistan í tilfelli Suður-Asíu. Hefðbundin svæðisbundin 

öryggissamstæða getur verið einskauta í þeim skilningi að eitt ríki á svæðinu er valdameira en 

önnur. Hún inniheldur þó ekki hnattrænt stórveldi og því er hægt að gera skýran greinarmun á 

samskiptum ríkja innan svæðisins og utanaðkomandi afskiptum. Miðlægar svæðisbundnar 

öryggissamstæður eru þrenns konar. Fyrstu tvö formin eru einskauta þar sem ríkið er 

annaðhvort stórveldi (Rússland) eða heimsveldi (Bandaríkin). Þriðja formið er mjög 

frábrugðið að því leyti að yfir svæðinu drottna stofnanir (til dæmis Evrópusambandið) (Buzan 

og Wæver 2003, 53-58). Útskýring Buzan og Wævers á svæðisbundum öryggissamstæðum 

heimsins er mjög ítarleg og væri hægt að ræða flokka og aðgreiningar þeirra tímunum saman. 

Hér verður hins vegar einblínt á svæðisbundnu öryggissamstæðuna í Mið-Austurlöndum.  

Í þessum hluta hefur verið fjallað ítarlega um ólíkar stjórnmálafræðikenningar í 

alþjóðasamskiptum út frá sjónarhorni öryggis. Þá hefur verið farið yfir þróun öryggisfræða og 

gert grein fyrir útvíkkun og dýpkun þeirra á síðustu áratugum. Kynntar voru til sögunnar nýjar 

og mikilvægar kenningar og hugtök í öryggisfræðum; fimm vídda öryggislíkan Buzan, 

kenning um svæðisbundnar öryggissamstæður (RSCT) og kenning Wævers um 

öryggisvæðingu. Verða þessar kenningar og hugtök notaðar til að varpa ljósi á tilvik 

rannsóknarinnar sem er yfirstandandi deila Katar við Sádí-Arabíu, Egyptaland, Sameinuðu 

arabísku furstadæmin og Barein en deilan þykir ógna margvíslegu öryggi Katar. Áður en 
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tilvikið verður kynnt til sögunnar er þó gert grein fyrir þeirri aðferðarfræði sem liggur 

ritgerðinni til grundvallar. 
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4 Aðferðarfræði 
Í þessari ritgerð er rannsakað tilvik stjórnmálasambandsslita Sádí-Arabíu, Egyptalands, 

Sameinuðu arabísku furstadæmana og Barein við Katar. Ritgerðin er með öðrum orðum 

tilviksrannsókn (e. case study) sem leitast við að svara spurningunni hvort Katar geti fundið 

jafnvægi á milli þess að tryggja öryggi sitt og að iðka metnaðarfulla utanríkisstefnu. Í þeim 

tilgangi að svara spurningunni er byggt á fræðilegri umfjöllun um þrjár mikilvægar 

stjórnmálafræðikenningar í alþjóðasamskiptum út frá sjónarhorni öryggis; raunhyggju, 

frjálslyndisstefnu og félagslega mótunarhyggju ásamt kenningum og hugtökum í 

öryggisfræðum; kenningu um svæðisbundnar öryggissamstæður (RSCT), fimm vídda 

öryggislíkan Barry Buzan og öryggisvæðingu Ole Wæver.  

Það er erfitt að skilgreina tilviksrannsókn því í raun er hægt að færa rök fyrir því að allar 

rannsóknir séu tilviksrannsóknir og þær má nota bæði í eigindlegum og megindlegum 

rannsóknaraðferðum. Samkvæmt John Gerring eru flestar skilgreiningar á tilviksrannsóknum 

að einhverju leyti gallaðar og því leggur hann til sína eigin, sem telur tilviksrannsókn vera 

ítarlega rannsókn á stakri einingu í þeim tilgangi að öðlast skilning á hópi sambærilegra 

eininga (Gerring 2004, 342). Dimiter Toshkov hefur einnig lagt sitt lóð á vogarskálarnar í 

þeim tilgangi að skilgreina tilviksrannsóknir en að hans mati er munurinn á tilviksrannsóknum 

og öðrum rannsóknum það hvaða tegund gagna er notuð til að draga ályktanir og útskýringar. 

Í stað þess að mæla fáar breytur fyrir mörg tilvik eru rannsakaðar margar breytur fyrir fá (eitt) 

tilvik. Greining gagna er þannig inn á við frekar en þvert á tilvik (Toshkov 2016, 285). Með 

öðrum orðum er eitt tilvik rannsakað ítarlega án þess að það sé borið saman við önnur en það 

er nákvæmlega það sem gert er í þessari rannsókn.  

Ásamt því að vera tilviksrannsókn styðst rannsóknin við hefðbundna aðferðarfræði 

eigindlegra heimildaritgerð (e. qualitative). Í meginmáli felur það í sér að gögnin sem liggja 

rannsókninni til grundvallar eru að mestu leyti fyrirliggjandi göng eins og bækur, ritrýndar 

fræðigreinar, yfirlýsingar frá utanríkissráðuneyti Katar og fréttaumfjöllun um deiluna frá 5. 

júní til 17. nóvember 2017. Til að svara betur rannsóknarspurningunni byggir rannsóknin 

einnig á gögnum sem fengin voru frá utanríkisráðuneyti Íslands og varða samskipti Katar við 

Sádí-Arabíu, Egyptaland, Sameinuðu arabísku furstadæmin, Barein og Ísland frá 1. júní til 4. 

september árið 2017. Það er þó mikilvægt að taka fram að tilvikið til rannsóknar er 

yfirstandandi og því er bæði varasamt að draga ályktanir og ómögulegt að spá fyrir um endlok 

þess með einhverri vissu. Þá hefur höfundur einnig takamarkað aðgengi að gögnum, sér í lagi 

vegna tungumálaörðugleika en óhætt er að fullyrða að mikilvægar heimildir séu aðeins til á 
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arabísku og enn fremur trúnaðarmál. Sem dæmi leyfði utanríkisráðuneyti Íslands sér að 

undanskilja tvö gögn í upplýsingabeiðni minni á grundvelli 2. töluliðar 1. mgr. 10. gr. 

upplýsingalaga, sem heimilar að takmarka aðgang almennings að gögnum þegar mikilvægir 

almannahagsmunir krefjast. Rannsóknin er að því miklu leyti lýsandi og reynir að skýra frá 

mögulegum afleiðingum fyrir öryggi Katar og möguleikum þess til að betur tryggja það á 

grundvelli stjórnmálafræðikenninga í alþjóðasamskiptum, hugtökum í öryggisfræðum, þróun 

deilunnar og sögulegum samskiptum ríkjanna. 
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5 Katar og svæðisbundin öryggissamstæða í Mið-Austurlöndum  
Eins og áður var farið yfir skipta Buzan og Wæver heiminum upp í það sem þeir kalla 

öryggissamstæður. Í Mið-Austurlöndum er sjálfstæð, svæðisbundin öryggissamstæða sem 

hefur verið virk í áratugi. Hún er stór, flókin og einkennist af átökum. Á yfirborðinu er svæðið 

samsett úr fjölda veikra nútímaríkja sem voru eitt sinn nýlendur eða gæsluverndarríki. Sé hins 

vegar kafað dýpra kemur í ljós að svæðið er undirlagt af sterkum ættbálkum sem setja mikinn 

svip á það. Ekki eru allir sammála um hvernig eigi að skilgreina Mið-Austurlönd en séu tengsl 

öryggismála skoðuð kemur í ljós mynstur sem teygir sig frá Íran til Marokkó, ásamt 

Arabaríkjum og Ísrael. Afganistan einangrar svæðið frá Suður-Asíu og Tyrkland markar 

mærin við Evrópu (Buzan og Wæver 2003, 187).  

Ekki er ljóst hvenær svæðið náði krítískum massa þannig það gat talist einstök 

öryggissamstæða en mikið af átakamynstrum þess í dag eiga rætur að rekja til 

millistríðsáranna. Sem dæmi má nefna samkeppni Hashemite konungsríkisins í Jórdaníu við 

konungsdæmin í Sádí-Arabíu, baráttu Egyptalands og Íraks um leiðtogasæti Araba, átökin 

milli Palestínumanna og zíonískra innflytjenda og uppgang arabískrar þjóðernishyggju svo 

eitthvað sé nefnt. Ítök heimsveldanna, Frakklands og Bretlands voru þó mikil þar til eftir 

síðari heimstyrjöldina og því er yfirleitt talað um að krítískum massa hafi verið náð með 

afnýlenduvæðingunni milli áranna 1945-1948 (Buzan og Wæver 2003, 188). Staða 

öryggismála í Mið-Austurlöndum er gríðarlega flókin og allar útskýringar eru vandasamar því 

breyturnar eru fjölmargar og þversagnakenndar. Buzan og Wæver gera þó tilraun til þess í bók 

sinni Regions and Powers: The Structure of International Security. Að mati höfundar er 

tilraun þeirra bæði metnaðarfull og góð. Því er útskýring mín að miklu leyti byggð á þeirra 

vinnu. 

Það er freistandi að reyna að ná utan um tengsl öryggismála á svæðinu með því að nota 

einfalda skiptingu á grundvelli þjóðerni eða trúar. Á meðan það er hægt að skipta svæðinu á 

grundvelli þjóðernis í Araba og aðra (Gyðinga og Írani) er ekki hægt að hunsa þátt 

trúarbragða, en greinilegustu skiptingarnar á grundvelli þeirra eru á milli Ísrael og Íran. Ísrael 

sker sig frá nágrannaríkjum sem eru að mestu leyti íslams- og kristintrúar og Íran er fulltrúi 

Sjía í skiptingu Íslams í Súnní og Sjía. Þá verður einnig að gera skýra grein fyrir þætti 

arabískrar þjóðernishyggju en uppgangur hennar hefur orðið til þess að enn frekari 

aðgreiningar gætir á meðal Arabaríkjanna (Buzan og Wæver 2003, 190). Öryggissamstæðan í 

Mið-Austurlöndum hefur þótt mjög flókin en á hápunkti sínum taldi hún um 20 ríki sem öll 

voru af svipuðum styrkleika. Hefur svæðinu því gjarnan verið skipt upp í þrjár 
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undirsamstæður. Ein er fyrir botni Miðjarðarhafs, önnur við Persaflóa og sú þriðja í Norður-

Afríku (Buzan og Wæver 2003, 188).  

Undirsamstæðan við Persaflóa myndaðist eftir brotthvarf Breta frá svæðinu árið 1971. 

Kjarni samstæðunnar er samkeppni þriggja gerenda; Íran, Írak og Flóaríkjanna undir forystu 

Sádí-Arabíu. Sádí-Arabía hefur einnig átt í átökum við Jemen á jaðrinum vegna tilrauna sinna 

til að ná þar yfirráðum. Önnur Flóaríki - Kúveit, Barein, Katar, Sameinuðu arabísku 

furstadæmin og Óman – venjulega samkeppnisaðilar Sádí-Arabíu, hafa dregist inn í þessi átök 

og á tíðum hefur átakalína verið dregin á milli konungssinna (e. royalists) og öfgasinna (e. 

radical). Frá árinu 1981 hafa þessi sex ríki myndað Flóaráðið (Gulf Cooperation Council, 

GCC) sem er veikt svæðisbundið bandalag. Stofnun þess er yfirleitt rakin til stríðsins á milli 

Írans og Íraks og ótta Flóaríkjanna við þessa stærri nágranna sína (Buzan og Wæver 2003, 

191-192). Stofnun Flóaráðsins varpar því enn frekara ljósi á það mikla flækjustig sem 

einkennir Mið-Austurlönd en á meðan Flóaríkin eiga vissulega í innbyrðis samkeppni stofna 

þau engu að síður bandalag í þeim tilgangi  að mynda mótvægi gegn máttugri nágrönnum sem 

þau telja sig standa ógn af. Með öðrum orðum þá kjósa Flóaríkin eina af hefðbundnu leiðum 

smáríkja til að tryggja öryggi sitt, það er á grundvelli raunhyggju mynda smærri ríkin 

bandalag gegn stærri sameiginlegum ógnum; Íran og Írak. Ótti við öryggi var þó ekki eini 

grundvöllurinn fyrir bandalaginu. Ríkin eiga einnig margt sameiginlegt eins og tungumál, 

trúarbrögð (Íslam), áþekk stjórnkerfi, svipaða menningu og landfræðilega nálægð svo eitthvað 

sé nefnt. Mikilvægast er þó líklega sannfæring borgara ríkjanna um mikilvægi bræðralags í 

víðara samhengi arabískrar þjóðernishyggju (Christie 1987, 7-8). Hegðun ríkjanna verður því 

ekki aðeins útskýrð á grundvelli raunhyggju heldur verður einnig að notast við 

frjálslyndisstefnu og mótunarhyggju.  

Þrátt fyrir mikið umrót innan ríkja Mið-Austurlanda virðist það ekki stjórna dagskrá 

alþjóðlegra öryggismála. Ríkisstjórnir í Írak og Sýrlandi hafa myrt tugir þúsunda af eigin 

borgurum. Líbanon, Ísrael og Jemen hafa gengið í gegnum langvarandi borgarastyrjaldir. Íran 

fór gegnum blóðuga byltingu sem leiddi af sér öfgasinnaða og oft á tíðum kúgandi ríkisstjórn. 

Egyptaland og Flóaríkin hafa hvað eftir annað kveðið niður mótmæli andófsmanna. 

Hefðbundið evrópskt ríkjaform hefur aldrei náð fótfestu í Mið-Austurlöndum og því hefur, 

samkvæmt Buzan og Wæver, ekki tekist að skapa stöðuga innviði. Helstu fyrirstöðuna telja 

þeir vera arabíska og íslamska hugmyndafræði sem boðar þverþjóðlega sjálfsvitund. Þrátt 

fyrir óstöðuga innviði, skort á lýðræði, réttlæti og vanþróun hefur arabíska ríkjakerfið hins 
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vegar að miklu leyti lifað af (Buzan og Wæver 2003, 194-195). Buzan og Wæver né aðrir 

gátu þó ómögulega spáð fyrir um Arabíska vorið (e. Arab spring).  

Vorið 2011 spruttu upp risavaxin en að miklu leyti friðsæl mótmæli í sex Arabaríkjum. 

Almenningur var að mótmæla einræðisherrum sínum og einræði sem stjórnarfari. Því miður 

áttu mótmælin þó ekki farsælan endi nema í tilfelli Túnis. Líbýa og Jemen hafa hrunið og 

ríkisvaldið horfið fyrir stríðandi fylkingum uppreisnarmanna sem styrktar eru af erlendum 

ríkjum og öfgasamstökum eins og Al-Kaída og Íslamska ríkinu (e. Islamic State, ISIS, ISIL, 

Daesh). Egyptaland er á sumum sviðum meira alræðisríki nú en fyrir mótmælin og Sýrland 

hefur verið lagt algjörlega í rúst (Economist 2016). Í Barein, einu Flóaríkjanna, voru 

mótmælin snögglega kveðin niður af Hamad konungi og öryggissveitum hans (BBC 2013).  

Á meðan Arabíska vorið stangast að einhverju leyti á við málflutning Buzans og Wævers 

virðist tilgáta þeirra halda í tilfelli Flóaríkjanna. Samspil stjórnarfars, olíuauðlinda, 

alþjóðlegra fjármuna og valdamikilla bandamanna hefur gefið rentier4 ríkjum svigrúm til að 

nota öryggissveitir í þeim tilgangi að brjóta á bak aftur mótmæli almennings. Þetta á 

sérstaklega við um Líbýu og ríkin sem tilheyra Flóaráðinu en ásamt því að nota öryggissveitir 

til að kveða niður mótmæli hafa þau notað gríðarlega fjármuni sína til að múta almenningi í 

þeim tilgangi að halda honum ánægðum (Buzan og Wæver 2003, 194). Í rentier ríkjum eru 

sterk tengsl á milli auðlinda, lítillar skattheimtu og einræðis. Ríki eru skilgreind rentier ríki ef 

olía, gas og jarðefni eru yfir 40% af innkomu þess og stjórn ríkisvaldsins yfir þessum 

auðlindum tryggir því bæði hvata og vald til að hafna þátttöku almennings í stjórnun ríkisins 

(Kuru 2014, 399-400). Þverlægir straumar arabískrar þjóðernishyggju, Íslam, and-zíonisma 

og andstöðu við vestræna menningu hafa þá gjarnan haft þversagnakennd áhrif á skoðanir og 

hegðun almennings og elítanna í Mið-Austurlöndum. Þessir þættir hafa haft kraftmikil áhrif á 

hegðun ríkjanna en í flestum tilfellum þó ekki ógnað tilveru þeirra (Buzan og Wæver 2003, 

196).  

Hér hefur svæðisbundna öryggissamstæðan í Mið-Austurlöndum verið kynnt til sögunnar 

og sérstaklega gert grein fyrir undirsamstæðunni við Persaflóa. Í umræðukaflanum verður 

staða Katar innan hennar rannsökuð nánar en nýlegar vendingar í milliríkjasamskiptum Katar 

við Sádí-Arabíu, Egyptaland, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Barein benda til  að 

breytingar séu yfirvofandi á samsetningu og virkni samstæðunnar. Fyrst verður þó vikið betur 

að deilu ríkjanna en ljóst þykir að hún ógni margvíslegu öryggi Katar. Í næstu köflum verður 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Rentier er franskt hugtak sem notað er yfir ríki sem hafa fastar tekjur af landareign. 
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því leitast við að varpa ljósi á uppruna deilunnar og tengsl Katar við mikilvæga svæðisbundna 

gerendur á sviði öryggismála.  

 

5.1 Bakgrunnur Katar 
Katar er eitt af sjö ríkjum Arabíuskaga (e. Arabian Peninsula) ásamt Kúveit, Sádí-Arabíu, 

Barein, Sameinuðu arabísku furstadæmunum, Óman og Jemen. Ríkin eru einnig hluti af 

landfræðilega svæðinu Flóanum (e. Gulf) en það umlykur Arabíuskaga og Persaflóa ásamt 

Íran. Norður við Arabíuskaga eru svo Írak, Jórdaníu og Sýrland sem eru yfirleitt ekki flokkuð 

sem hluti af Flóanum en ásamt honum mynda landfræðilega og menningarlega svæðið Mið-

Austurlönd (e. Middle East). Hér að framan voru Mið-Austurlönd skoðuð í samhengi við 

tengsl öryggismála en landfræðilega teygja þau sig í raun alla leið frá Norður-Afríku til Íran, 

Tyrklands og Afganistan ásamt Flóaríkjunum (Exell og Rico 2013, 672).    

Í áratugi voru borgir eins og Damaskus, Kaíró, Bagdad, Teheran og Ríad höfuðvígi 

ríkiserindreksturs, hernaðar og hugmyndafræði í Mið-Austurlöndum. Á níunda og tíunda 

áratug síðustu aldar fóru hins vegar að koma í ljós djúpstæðir veikleikar í stofnunum og 

innviðum þessara ríkja. Niðurbrotið hélt áfram með hverjum ósigrinum á fætur öðrum á 

pólitíska, efnahagslega og hugmyndafræðilega sviðinu sem lauk á dramatískan hátt með 

Arabíska vorinu árið 2011. Hin ungu og olíuríku Flóaríki skera sig þó úr hópi ríkja Mið-

Austurlanda en þau hafa sýnt mikla aðlögunarhæfni á þessum miklu umrótartímum. Katar 

stendur þar upp úr en ríkinu hefur tekist að umbreyta sér úr fátæku lénsríki Sádí-Arabíu í einn 

ríkasta og áhrifamesta gerandann á svæðinu (Kamrava 2013, 2-3).  

Katar fékk fullveldi árið 1971 eftir brotthvarf Breta en ríkið hafði verið verndarsvæði 

þeirra frá árinu 1916. Í kjölfarið áttu sér stað miklar og hraðar efnahagslegar framfarir. 

Framförunum fylgdi mikið innstreymi af útlendu vinnuafli til að starfa í og við margvíslegan 

iðnað, sér í lagi olíu og gas (Exell og Rico 2013, 676). Milli áranna 2002-2008 hagnaðist 

Katar gríðarlega á jarðefnaauðlindum sínum og með skynsamlegum endurbótum í 

gasgeiranum óx árleg verg landsframleiðsla þeirra úr 25 milljörðum bandaríkjadala árið 2001 

í 200 milljarða bandaríkjadala árið 2013. Á sama tíma fjölgaði íbúum úr 700 þúsund árið 

2002 í 2,3 milljónir árið 2015. Af 2,3 milljón íbúum eru þó aðeins 300 þúsund katarskir 

ríkisborgarar og er því Katar tekjuhæsta ríki veraldar miðað við höfðatölu. Auðæfi Katar 

gerðu leiðtogum þess kleift að iðka utanríkisstefnu sem var að miklu leyti óbundin áhyggjum 

af innanríkismálum. Hins vegar ólíkt öðrum smáríkjum eins og Singapúr hafði emír Katar 

mjög háleit markmið sem þykir óvenjulegt fyrir smáríki (Phillips 2016, 37). Samhliða 



47	  

tilkomumikilli umbreytingu Katar átti sér einnig stað eigindleg umbreyting á eðli alþjóðlegs 

valds. Samhliða hefðbundnu „hörðu“ og „mjúku“ valdi varð til nýtt form af valdi sem erfiðara 

var að bera kennsl á. Það hefur stundum verið talað um það sem „lævíst“ vald (e. subtle 

power) en það byggir á eiginleikum ríkis til að sjá og greina tækifæri í hinu stærra samhengi, 

skipuleggja og koma í framkvæmd úthugsuðum stefnum í þeim tilgangi að auka vald sitt yfir 

öðrum ríkjum. Katar hefur náð að beisla þessa tegund valds (Kamrava 2013, 3).  

Að mati Mehram Kamrava á Katar öran vöxt sinn að miklu leyti að þakka Hamad bin 

Khalifa Al-Thani, sjöunda emír ríkisins sem var við völd frá 27. júní 1995 til 25. júní 2013 

(Kamrava 2013, 3) en hann tók völdin af föður sínum Khalifa bin Hamad Al-Thani í friðsælu 

valdaráni (Exell og Rico 2013, 678). Khalifa Al-Thani hafði mun metnaðarfyllri hugmyndir 

fyrir Katar en föður sinn. Hann vildi að Katar yrði leiðandi nútímaríki sem legði áherslu á 

samfélagslegar umbætur og þekkingaröflun. Þá vildi hann einnig að Katar léti finna fyrir sér á 

alþjóðasviðinu (Roberts 2012, 235). Mannlýsing Khalifa Al-Thani er tilkomumikil en honum 

hefur verið lýst sem mjög hæfileikaríkum jafnvægislistamanni, í þeim skilningi að honum 

tókst meistaralega að finna jafnvægi á milli staðbundinna, svæðisbundinna og alþjóðlegra 

gerenda á sama tíma og hann bætti stöðu eigin ríkis (Kamrava 2013, 3-4). Sonur Khalifa Al-

Thani, Tamim bin Hamad Al-Thani tók síðan við af föður sínum og er sem stendur áttundi 

emír Katar. 

Í Mið-Austurlöndum hefur hnattvæðing almennt verið álitin ógn og í raun tækifæri fyrir 

vestræn öfl til að misnota auðlindir svæðisins. Katar og önnur Flóaríki, með fágaða og auðuga 

einkageira, hafa hins vegar tekið efnahags- og fjárhagslegum ágóða hnattvæðingar fagnandi. 

Fjármálavæðing Flóaríkjanna skilur þau í raun frá öðrum ríkjum í Mið-Austurlöndum og 

stuðlar að auknum völdum og áhrifum þeirra á svæðinu. Í fjölskauta samsetningu alþjóðlega 

efnahagskerfisins eru hin nýríku Flóaríki óhrædd við að nota efnahagslegan styrk sinn til 

áhrifa (Kamrava 2013, 24). Katar fer þar fremst í flokki og færa má rök fyrir því ríkið sæki 

mikinn innblástur í frjálslynda hugmyndafræði við mótun utanríkisstefnu sinnar en sem dæmi 

leggur Katar mikla áherslu á hlutverk sitt sem sáttasemjari á svæðinu. Það hefur notað 

efnahagslega auðlegð sína, loforð um aukin viðskipti og jákvæða sýn á samvinnu til að leysa 

úr deilum annara ríkja. Að mati Kamrava hefur Katar í raun náð að staðsetja sig sem 

ómissandi afl fyrir frið og stöðugleika í Mið-Austurlöndum (Kamrava 2013, 103).  

Hafa verður í huga að staða Katar er engu að síður hverful þar sem hún byggir að miklu 

leyti á getu og heilsu emírs hvers tíma. Eitt hjartaáfall getur því breytt öllu en í Katar er ekkert 

þing, lítill her og veikir stofnanalegir innviðir til að mýkja höggið. Einstaklingar hafa með 



48	  

öðrum orðum að miklu leyti komið í staðinn fyrir stofnanir og því veltur mikið á því hver er 

við stjórnvölinn hverju sinni (Kamrava 2013, 104). Á meðan það sama á við um hin Flóaríkin 

er Katar engu að síður í sérflokki þegar kemur að utanríkisstefnu og iðkun alþjóðasamskipta. 

Katar hefur í raun stundað mjög áberandi og forvirkan ríkiserindrekstur en ríkið var meðal 

annars í hlutverki sáttasemjara í friðarviðræðunum í Líbanon árið 2008 og Súdan árið 2011. 

Þá átti Katar einnig ríkan þátt í því að koma Moammar Gaddafi frá völdum í Líbýu með 

stuðningi sínum við uppreisnarmenn þar í landi og við að einangra stjórn Bashar Al-Assad í 

Sýrlandi nokkru síðar (Kamrava 2013, 2). Í næsta kafla verður því utanríkisstefna Katar 

rannsökuð nánar en áhrif hennar á samskipti Katar við nágrannaríki sín, sér í lagi Sádí-Arabíu, 

eru ótvíræð.  

 

5.2 Utanríkisstefna Katar: sáttasemjari í áhættuvörn 
Líkt og hefur komið fram hefur Katar tekið sér sífellt stærra hlutverk á hinu alþjóðlega sviði. 

Ríkið er mikilvægur gerandi á Persaflóasvæðinu, í stjórnmálum Mið-Austurlanda og í hinu 

alþjóðlega fjármálakerfi. Undir stjórn Hamad bin Khalifa Al-Thani starfrækti Katar 

„ofvirkan“ (e. hyperactive) ríkiserindrekstur og taktík í utanríkismálum sem hægt er að lýsa 

sem „áhættuvörn“ (e. hedging). Þá hefur Katar einnig notfært sér stöðu sína undir bandarísku 

öryggisregnhlífinni, mikla efnahagsgetu og vörumerkjastjórn til styrkja stöðu sína enn frekar. 

Við fyrstu sýn virðist utanríkisstefna Katar vera tilviljanakennd en þegar nánar er að gáð er 

hún í raun úthugsuð. Katar hefur náð að brjótast úr hefðbundnum fjötrum sem almennt hefta 

getu smáríkja og með framgöngu sinni sett spurningarmerki við hugmyndir um hefðbundið 

vald og áhrif í alþjóðastjórnmálum (Kamrava 2013, 102).  

Kamrava skilgreinir áhættuvörn sem „hegðun ríkis til að vega upp á móti áhættu með því 

að eltast við margþætt stefnumarkmið þar sem tilgangurinn er að skapa gagnvirkandi áhrif í 

umhverfi mikillar áhættu og óvissu“ (mín þýðing)5. Með öðrum orðum er áhættuvörn 

einskonar trygging sem ríki getur notað til að komast hjá því að vera í stöðu þar sem það þarf 

nauðsynlega að velja á milli afarkosta eins og að mynda mótvægi gegn ógn (e. balancing), 

sækjast eftir vernd hjá stærra ríki (e. bandwagoning) eða lýsa yfir hlutleysi (e. neutrality). 

Með áhættuvörn virðast ríki reyna að finna jafnvægi á milli nálganna raunhyggju og 

frjálslyndisstefnu við mótun utanríkisstefnu sinnar. Gott dæmi um áhættuvörn Katar er sú 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 „a behavior in which a country seeks to offset risks by pursuing multiple policy options that are intended to 
produce mutually counteracting effects, under the situation of high-uncertanities and high-stakes“ 
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ákvörðun þeirra að viðhalda jákvæðu sambandi við Íran og svæðisbundnar hreyfingar 

íslamista á sama tíma og það vinnur að því að staðsetja sig undir öryggisregnhlíf 

Bandaríkjanna í þeim tilgangi að tryggja öryggi sitt. Áhættuvörn er í raun og veru munaður 

hinna máttlitlu (Kamrava 2013, 51-52) og færa mætti rök fyrir því að hún sé í raun aðeins á 

færi ríkja sem eiga í ójöfnu sambandi við önnur ríki, til dæmis smáríki eða örríki.   

Annar mikilvægur þáttur í utanríkisstefnu Katar er hlutverk þess sem sáttasemjari en það 

hefur farið vaxandi síðustu ár og er í raun ómissandi þáttur í áhættuvörn þeirra í dag. Árið 

2008 tók Katar að sér hlutverk sáttasemjara í Líbanon-krísunni eins og áður sagði þar sem það 

bauð stríðandi fylkingum til Doha og tókst að leysa stjórnmáladeilu sem hafði varað í 18 

mánuði. Árangur Katar var í óþökk Sádí-Arabíu sem hafði stutt fylkingu Súnní múslima í 

baráttunni við Hezbollah hreyfinguna sem nýtur stuðnings Írans (Sjía). Árið eftir gerði Katar 

aðra tilraun til að miðla málum á svæðinu, nú á milli Araba og Ísraela í Gaza-viðræðunum 

svokölluðu. Sádí-Arabía brást aftur ókvæða við og fannst þátttaka Katar ógna hinu 

hefðbundna valdaskipulagi í Mið-Austurlöndum. Það sem meira er þá fól framtak Katar í sér 

þátttöku Írans, Sýrlands og Hamas í samningaviðræðunum sem að mati Sadí-Arabíu gróf 

undan ráðstefnu Sambands Arabaríkja (e. Arab League) sem var á svipuðum tíma og þar með 

hagsmunum Sádí-Arabíu og Egyptalands. Mætti í raun færa rök fyrir því að Sádí-Arabía hafi 

misst hlutverk sitt sem sáttasemjari á svæðinu yfir til Katar þar sem það hafði ekki lengur 

ásýnd hlutleysis og sanngirnis (Elbakyan 2015, 27-28).   

Framganga Katar í hlutverki sáttasemjara er í raun og veru stórmerkileg því yfirleitt fara 

alþjóðlegar tilraunir til sáttaumleitana fram undir verndarvæng stórvelda eins og 

Bandaríkjanna eða Rússlands (áður Sovétríkjanna). Á tíðum hafa þó einnig miðveldi blandað 

sér í þær líkt og í tilfelli Brasilíu og Tyrklands þegar þau reyndu að leysa úr pattstöðunni sem 

komin var upp í málefnum Írans og kjarnorkuáætlun þeirra árið 2010. Fáheyrt er hins vegar að 

smáríki leiði tilraunir til sáttaumleitana að undanskilinni tilraun Noregs til að leita lausna á 

þrálátri deilu Ísraels og Palestínu sem leiddi til undirritunar Oslóarsamkomulagsins (e. Oslo 

Peace Accords) árið 1993. Í Mið-Austurlöndum hafa tilraunir til sáttaumleitana yfirleitt farið 

fram undir forystu Egyptalands eða Sádí-Arabíu en ríkin hafa lengi litið á sig sem verndara 

svæðisins (Kamrava 2011, 540-541). Undanfarin ár hefur hins vegar smáríkið Katar vaxið 

sem afkastamikill sáttasemjari og virðist hlutverkið vera inngróið í utanríkisstefnu þeirra í 

dag. En af hverju taka ríki sér hlutverk sáttasemjara? Hvaða hagsmunir liggja þar að baki, sér 

í lagi fyrir smáríki?  
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Fyrir það fyrsta leiðir hlutverk sáttasemjara yfirleitt til virðingar á alþjóðasviðinu sem 

þykir eftirsóknarvert fyrir metnaðarfull ríki. Í öðru lagi geta ríki tekið að sér hlutverk 

sáttasemjara einfaldlega vegna þess að aðgerðarleysi er kostnaðarsamara og hætta er á að átök 

smitist inn fyrir þeirra landamæri, sér í lagi ef deilan er landfræðilega nálægt. Í þriðja lagi 

getur hlutverk sáttasemjara bætt stöðu einstakra ríkja í alþjóðlegu kerfi ríkja. Í fjórða lagi sjá 

sum ríki hlutverk sáttasemjara ekki endilega sem viðbragð heldur forvirka aðferð sem eflt 

getur utanríkisstefnu þeirra (Kamrava 2011, 541-542). Í tilfelli Katar virðist ríkið nota 

hlutverk sáttasemjara til að koma sér á framfæri og undirstrika mikilvægi sitt í Mið-

Austurlöndum. Hegðun Katar í hlutverki sáttasemjara er þó langt frá því að vera hefðbundin. 

Á meðan leynd er yfirleitt talin mikilvægur eiginleiki árangursríkra sáttarsemjara hafa 

tilraunir Katar oftar en ekki farið fram í sviðsljósi fjölmiðla þar sem háttsettir diplómatar gefa 

viðtöl og lýsa jafnvel framvindu mála. Katar virðist gera þetta viljandi í þeim tilgangi að 

auglýsa sig fyrir alþjóðasamfélaginu í þeirri von að því fylgi frekari völd og áhrif á svæðinu. 

Fyrir Katar er hlutverk sáttasemjara einnig mikilvægur þáttur í stefnu þeirra til að tryggja 

eigið þjóðaröryggi en með því til dæmis að velta Egyptalandi úr sessi sem sáttasemjari í 

Súdan gafst ríkinu tækifæri til að kaupa upp landsvæði í þeim tilgangi að betur tryggja 

fæðuöryggi sitt (Kamrava 2011, 542).  

Þrátt fyrir óhefðbundinn stíl hefur Katar notið töluverðrar velgengi í hlutverki 

sáttasemjara líkt og komið hefur fram. Fyrir því eru tvær ástæður. Í fyrsta lagi er Katar álitið 

hlutlausara en Egyptaland og Sádí-Arabía en ásýnd hlutleysis er gríðarlega mikilvægur þáttur 

í öllum sáttarumleitunum. Egyptaland og Sádí-Arabía hafa sögulega haft mikil ítök á svæðinu 

og eru því talin hafa margvíslega hagsmuni þvert yfir svæðið og því efast önnur ríki um 

heilindi þeirra. Í öðru lagi notar Katar efnahagslega hvata til að leysa deilur en vegna 

gríðarlegra efnislegra auðlinda getur Katar boðið stríðandi fylkingum fjármuni takist þeim að 

leysa deiluna. Fjármunirnir geta verið í beinhörðum peningum eða, sem er algengara, loforð 

um fjárfestingar í innviðum ríkjanna (Kamrava 2011, 543-544).  

Almennt séð eru þrjú atriði sem hafa áhrif á velgengi sáttasemjara en það eru ásýnd 

hlutleysis, vogarafl og virðing eða staða ríkis í alþjóðakerfi ríkja. Þá þurfa sáttasemjarar að 

sýna fram á hæfni, persónulega skuldbindingu, heilindi, sjálfstæði, sveigjanleika og 

samningatækni. Öll þessi atriði má finna hjá Katar og fremstu samningamönnum þess. Katar 

hefur einnig getað nýtt sér sameiginleg menningareinkenni og bakdyraleiðir sér til 

framdráttar. Velgengni Katar við sáttaumleitanir þýðir þó ekki endilega að niðurstaðan hafi 

leitt til viðvarandi friðar. Á meðan sáttaumleitun en nauðsynleg í leit að friði er hún ekki 
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nægjanleg ein og sér. Langtímalausnir á átökum fela í sér staðbundna þekkingu sáttasemjara, 

áhrif og getu til að varpa valdi sem annaðhvort tryggir að skilmálar samkomulagsins séu virtir 

eða hafa áhrif á hegðun deiluaðila löngu eftir að samningaviðræðum er lokið (Kamrava 2011, 

553). Ásamt hlutverki sáttasemjara er annar mikilvægur stólpi í utanríkisstefnu Katar 

alþjóðlega fréttastöðin Al-Jazeera sem verður fjallað betur um í næsta kafla.  

 

5.3 Utanríkisstefna Katar og Al-Jazeera 
Al-Jazeera var stofnuð í Doha árið 1996, með samþykki þáverandi emírs, af fjölmiðlafólki 

sem var að mestu talið vera andsnúið Sádí-Arabíu (Phillips 2016, 37). Alþjóðlega fréttastöðin 

spilar mikilvægt hlutverk í almannadiplómatíu (e. public diplomacy) Katar. 

Almannadiplómatía er samkvæmt Tal Samuel-Azran „tilraunir stjórnvalda ríkja til að móta 

álit almennings eða elíta annara ríkja í þeim tilgangi að hafa áhrif á utanríkisstefnu þeirra sér 

til hagsbóta“ (mín þýðing)6. Byggt á greiningu gagna um Al-Jazeera yfir átta ára tímabil, frá 

1. janúar 2001 til 31. desember árið 2008, færir Samuel-Azran rök fyrir því að samband Al-

Jazeera og Katar flokkist undir það sem kallað er blönduð (e. hybrid) tegund af fjölmiðlunar-

diplómatíu (e. media diplomacy). Á meðan notkun fjölmiðla í ríkiserindrekstri hefur almennt 

vaxið gríðarlega síðustu ár getur verið mikill eðlismunur á sambandi ríkis og fjölmiðils. 

Samkvæmt blönduðu tegundinni starfar fréttastöðin venjulega án sýnilegra áhrifa frá ríkinu 

þrátt fyrir að ríkið hafi í raun og veru fullt vald til að stjórna fréttaflutningi. Þannig byggir 

fréttastöðin upp trúverðugleika líkt og um sjálfstæðan miðil sé að ræða. Á erfiðleikatímum 

tekur síðan ríkið stjórnina og notar áunninn trúverðugleika til að móta eða hafa áhrif á 

almenningsálit þess ríkis sem það á í deilum við og í kjölfarið getur myndast þrýstingur á elítu 

ríkisins að breyta fjandsamlegri hegðun sinni (Samuel-Azran 2013, 1293-1294). Að mati 

Samuel-Azran á þetta við um samband Katar og Al-Jazeera og byggist velgengi Katar við að 

nota Al-Jazeera í opinberum ríkiserindrekstri á tveimur þáttum. Í fyrsta lagi er Katar smáríki 

sem á lítinn beinan þátt í alþjóðlegum deilum. Því hafa katörsk stjórnvöld náð að hylma yfir 

tengsl sín við fréttastöðina því flestir áhorfendur láta sig hagsmuni eða áætlanir Katar lítið 

varða. Þá hefur smæð Katar einnig þau áhrif að áhorfendur upplifa Al-Jazeera sem mikilvægt 

aðhaldsafl fyrir stærri nágranna, sér í lagi Sádí-Arabíu. Í öðru lagi hefur Katar meiri metnað 

en önnur ríki að halda úti miðli sem það getur notað í þeim tilgangi að tjá sig og lætur kné 

fylgja kviði með fjármögnun (Samuel-Azran 2013, 1308). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 „Efforts by the government of one nation to influence public or elite opinion in a second nation for the purpose 
of turning the foreign policy of the target nation to advantage“ 
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Það er mikilvægt að hnykkja á því að núverandi utanríkisstefna Katar byggir á fjórum 

sögulegum þáttum. Fyrsti þátturinn byggir á samskiptum Katar við Sádí-Arabíu frá tímabilinu 

fyrir fullveldi þar til eftir tíma Khalifa bin Hamad Al-Thani þegar Katar leitaði skjóls hjá 

Sádí-Arabíu í þeim tilgangi að tryggja öryggi sitt. Í skiptum fyrir öryggi sór þáverandi emír 

Sádum reglulega hollustueið sem olli sonum hans vonbrigðum en þeim gramdist staða Katar 

sem lénsríki Sádí-Arabíu. Fyrsta Flóastríðið leiddi þó í ljós vangetu Sádí-Arabíu að tryggja 

eigið öryggi og þar með bandamanna sinna sem leiðir að öðrum þættinum. Katar hafði 

áhyggjur af getu Sádí-Arabíu til að tryggja öryggi sitt og bandamanna sinna og ákváð því að 

sækja í meira mæli til Bandaríkjanna og öryggisregnhlífar þeirra eins og fram hefur komið. 

Aukin samskipti við Bandaríkin er varða öryggismál varpa ljósi á þriðja þáttinn en það er eðli 

sambands Katar við Íran. Á sama tíma og Katar var að finna jafnvægi á milli sambanda sinna 

við Bandaríkin og Íran ákvað það að nota efnislegan (e. material) mátt sinn til að brjótast 

undan skugga Sádí-Arabíu. Markmið Katar var að keppa við Sameinuðu arabísku 

furstadæmin, Barein og Kúveit og láta finna fyrir sér á alþjóðasviðinu í gegnum hlutverk sitt 

sem sáttasemjari og verkefni á borð við Al-Jazeera. Fjórði og síðasti þátturinn snýr einmitt að 

aðgerðarstefnu Katar í ríkiserindrekstri sem er knúin áfram af fjármunum þess. Það hefur 

gefið því tækifæri til að haga sér öðruvísi en flest önnur smá- eða örríki (Kamrava 2013, 71-

72).  

Líkt og hefur komið fram hefur Katar ná að beisla það sem kallað er „lævíst vald“. Þá 

hefur Katar einnig sýnt fram á töluverða getu til að beita „mjúku“ valdi. Hefðbundið efnislegt 

vald er hins vegar af skornum skammti. Katar býr yfir litlu hernaðarlegu valdi en árið 2014 

taldi her þeirra aðeins um 8.500 manns sem langflestir voru útlendingar. Samkvæmt úttekt 

sérfræðinga í hermálum er nútímavæðing skriðdreka og annarra landfarartækja nauðsynleg en 

Katar hefur lagt áherslu á að nútímavæða frekar flugherinn sinn þar sem hann er talinn eitt 

mikilvægasta aflið gegn mögulegri árás frá Íran. Þrátt fyrir þá áherslu er flugher þeirra enn 

frekar úreltur og töluvert bil er á milli Katar og Sádí-Arabíu og Sameinuðu arabísku 

furstadæmanna þegar kemur að hernaðarlegri getu í loftunum. Þá hefur Katar einnig lagt 

töluverða áherslu á að nútímavæða loftvarnir sínar en þær ásamt flughernum eru gríðarlega 

mikilvægar til að verjast hótunum og mögulegum árásum frá Íran (Czulda o.fl. 2014, 35-38). 

Rétt er að taka fram að her Katar hefur vaxið töluvert frá árinu 2014 og telur í dag um 11.800 

manns (Military 2017) en Katar treystir engu að síður mikið á Bandaríkin sem ábyrgðarmann 

öryggis.   
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Hegðun Katar og metnaðarfull utanríkisstefna hefur lengi verið þyrnir í augum 

nágrannaríkja þeirra, sér í lagi Sádí-Arabíu og Egyptalands sem hafa ætíð litið á sig sem 

verndara svæðisins. Samband Katar við þessi ríki hefur því sögulega verið stopult og leitt til 

fjölda árekstra en líklega er enginn jafn alvarlegur og sá sem varð á þessu ári þegar Sádí-

Arabía, Egyptaland, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Barein ákváðu að slíta 

stjórnmálasambandi við Katar þann 5. júní. Litið verður nánar á það atvik í næsta kafla. 

 

5.4  Krísan í Flóaráðinu 
Flóaráðið (GCC) stofnað af konungsdæmunum sex - Sádí-Arabíu, Sameinuðu arabísku 

furstadæmunum, Katar, Kúveit, Barein og Óman af ótta við Íran og Írak. Frá stofnun þess árið 

1981 hefur þó gætt innbyrðis grunsemda á meðal aðildarríkja, sér í lagi Katar og Sameinuðu 

arabísku furstadæmanna, um að tilgangur ráðsins sé í raun að auðvelda Sádí-Arabíu að 

stofnanavæða yfirráð sín yfir minni ríkjum ráðsins. Afleiðing viðvarandi vantrausts hefur 

verið sú að ríkin hafa kosið tvíhliða samskipti við hvort annað sem grafið hefur undan 

sameiginlegri ákvarðanatöku Flóaráðsins (Kamrava 2013, 26-27). Viðvarandi vantraust 

ríkjanna hefur einnig leitt til fjölda árekstra í gegnum tíðina en líklega er enginn jafn 

alvarlegur og þegar Sádí-Arabía, Egyptaland, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Barein 

ákváðu að slíta stjórnmálasambandi við Katar þann 5. júní 2017 og loka helstu 

flutningaleiðum ríkjanna á milli. Í kjölfarið gáfu ríkin út kröfugerð sem þau ætluðust til að 

Katar yrði við. Þar á meðal var krafa um að loka fréttastöðinni Al-Jazeera sem að mati 

ríkjanna er vettvangur íslamista og herskárra hópa til að tjá sig og koma á framfæri sínum 

öfga-skoðunum. Ríkin fóru einnig fram á að Katar hætti öllum fjárhagslegum stuðningi við 

slíka öfgahópa og sliti stjórnmálasambandi við Íran (Economist Intelligence Unit 2017). Var 

þetta ekki í fyrsta skipti sem Sádí-Arabía fékk önnur Flóaríki til liðs við sig í þeim tilgangi að 

reyna að kúga Katar til hlýðni. Þann 5. mars 2014 kölluðu Sádí-Arabía, Sameinuðu arabísku 

furstadæmin og Barein sendiherra sína til baka frá Doha. Ástæðuna sögðu þau vera tregðu 

Katar við að virða og framkvæma samkomulag Flóaráðsins. Þau sökuðu Katar um að skipta 

sér af innanríkismálum annara ríkja (Sýrlands) og styðja við Bræðralag múslima (e. Muslim 

Brotherhood, Ikhwan). Á óformlegum fundi utanríkisráðherra Flóaráðsins, áður en ríkin 

kölluðu sendiherra sína til baka, hafði Sádí-Arabía hótað setja Katar í herkví ef það skæri ekki 

á öll sambönd við Bræðralagið, lokaði alþjóðlegu fréttastöðinni Al-Jazeera og ræki úr landi 

tvo bandaríska fræðimannahópa, Brookings Doha Centre og Rand Qatar Policy Institute. 

Útlitið var svart en þáverandi utanríkisráðherra Katar, Khalid bin Mohammed al-Attiyah, náði 
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þó að koma í veg fyrir að allt færi á versta veg með yfirlýsingum þess efnis að jákvætt 

samband við Sádí-Arabíu væri eitt af forgangsatriðum Katar (Elbakyan 2015, 35). Samband 

Katar við nágrannaríki sín hélt þó áfram að versna. Þann 11. desember 2016 sakaði til dæmis 

háttsettur diplómati Egyptalands Katar um að styðja við hryðjuverk í kjölfarið á sprengjuárás 

á kirkju þar í landi (Hedges og Cafiero 2017, 147). Það er því ljóst að samband Katar við 

nágrannaríki sín hefur verið sögulega fallvalt og stutt virðist í alvarlegar hótanir og möguleg 

átök.  

Sama dag og Sádí-Arabía, Egyptaland, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Barein skáru 

á stjórnmálasamband sitt við Katar birti utanríkisráðuneyti Katar yfirlýsingu á vef sínum þar 

sem það harmaði ákvörðun ríkjanna og sagði engann grundvöll fyrir staðhæfingum þeirra. Þá 

sagði einnig í yfirlýsingunni að herferð ríkjanna gagnvart Katar væri af yfirlögðu ráði í þeim 

tilgangi að valda katarska ríkinu skaða. Utanríkisráðuneyti Katar tók þó fram að aðgerðirnar 

hefðu ekki áhrif á hefðbundið líf borgara sinna og búið væri að gera allar viðeigandi 

ráðstafanir til að koma í veg fyrir efnahagslegt og samfélagslegt tjón (Qatar Ministry of 

Foreign Affairs 2017a). Degi síðar sagði Hamad Al-Thani emír að Katar væri tilbúið að 

setjast niður og leysa deiluna. Hann tók sérstaklega fram að Katar væri framsækið nútímaríki 

sem kysi að leysa deilur á friðsælan máta fremur en með átökum. Þá sagði hann einnig að 

ásakanir ríkjanna væru þversagnakenndar og samstarf Katar og Sádí-Arabíu hefði ætíð verið í 

þágu þjóðaröryggis þess síðara (Qatar Ministry of Foreign Affairs 2017b). 

Þann 8. júní sagði utanríkisráðherra Katar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani í 

yfirlýsingu að deilan ógnaði svæðisbundnum stöðugleika. Hann ítrekaði vilja Katar til að 

leysa deiluna en lagði þó áherslu á að Katar myndi ekki gera málamiðlanir sem hefðu neikvæð 

áhrif á sjálfstæði utanríkisstefnu þeirra. Þá þótti honum ólíklegt að það yrði einhver 

hernaðarleg stigmögnun á svæðinu og tók fram að koma tyrkneskra hermanna til Katar væri í 

þágu öryggis allra aðila. Þá lagði hann einnig áherslu á að það yrði engin breyting á umboði 

bandarísku herstöðvarinnar í landinu og hann ætti von á því að samningar við Sameinuðu 

arabísku furstadæmin, varðandi fljótandi jarðgas, yrðu undirritaðir fljótlega (Qatar Ministry of 

Foreign Affairs 2017c). Þess ber að geta að Tyrkland er eitt af fáum, valdamiklum ríkjum á 

svæðinu sem hefur lýst yfir opinberum stuðningi við Katar. Tveimur dögum eftir aðgerðirnar 

gegn Katar samþykkti tyrkneska þingið löggjöf með hraði í þeim tilgangi að senda allt að 

3.000 tyrkneska hermenn á nýlega herstöð sína í Katar, sem væru fyrst og fremst að fara að 

taka þátt í sameiginlegum heræfingum ríkjanna (Haaretz og Reuters 2017).  
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Næstu daga á eftir komu fram margvíslegar yfirlýsingar þar sem Katar hafnaði algjörlega 

ásökunum ríkjanna sem hefðu þann pólitíska tilgang að grafa undan katarska ríkinu og saurga 

ímynd almennings á því. Þá gerði Katar alvarlegar athugasemdir við kröfugerð ríkjanna og 

lista þeirra yfir hryðjuverkasamtök en á honum voru mörg katörsk góðgerðarsamtök sem 

notið hafa virðingar fyrir mannúðarstörf sín. Samtök sem hafa stöðu ráðgjafa hjá Sameinuðu 

þjóðunum en staða ráðgjafa byggir á meðmælum nefndar efnahags- og félagsmálaráðs 

Sameinuðu þjóðanna (UN Economic and Social Council, ECOSOC) sem fylgir gríðarlega 

ströngum stöðlum (Qatar Ministry of Foreign Affairs 2017d).  

Utanríkisþjónusta Katar hefur í raun og veru verið á yfirsnúningi frá 5. júní 2017 og 

fundað stíft með sendiherrum og fulltrúum annara ríkja bæði í Katar og á vettvangi 

alþjóðastofnanna, í þeim tilgangi að útskýra sína hlið og sækja sér alþjóðlegan stuðning. 

Viðbrögð Katar hafa þó ekki haft sýnileg áhrif á Sádí-Arabíu, Egyptaland, Sameinuðu 

arabísku furstadæmin og Barein, sem hafa í raun og veru tvíeflst í afstöðu sinni. Þann 7. júlí 

2017 sendi sendiráð Sádí-Arabíu í Stokkhólmi utanríkisráðuneyti Íslands diplómatíska nótu 

sem innihélt sameiginlega yfirlýsingu ríkjanna. Athyglisvert er að í nótunni tala ríkin um sig 

sem „and-hryðjuverkaríkin“ (e. counterterrorism states) en þau hafa á tíðum sjálf verið sökuð 

um stuðning við hryðjuverk. Þá kemur einnig fram í nótunni að utanríkisráðherrar ríkjanna 

hafi fundað í Kaíró 5. júlí 2017 um hvernig þau gætu stöðvað stuðning Katar við hryðjuverk, 

afskipti þeirra af innanríkismálum annara Arabaríkja og aðrar stefnur þeirra sem ógna öryggi 

allra Araba, friði og alþjóðaöryggi (Utanríkisráðuneytið 13. júlí 2017).  

Katörsk yfirvöld voru einnig í sambandi við Ísland en þann 13. júní sendi fastafulltrúi 

Katar hjá Sameinuðu þjóðunum, Ali Al-Mansouri, Högna S. Kristjánssyni fastafulltrúa 

Íslands gagnvart skrifstofum Sameinuðu þjóðanna í Genf (UNOG), 

Alþjóðaviðskiptastofnuninni (WTO) og EFTA beiðni um neyðarfund til að ræða aðgerðirnar 

gegn ríki sínu. Í beiðninni tók Al-Mansouri fram að aðgerðirnar gegn Katar væru 

fordæmalausar, án sannana og gætu haft mjög neikvæðar svæðisbundnar og alþjóðlegar 

afleiðingar. Þá nefndi hann þrjú mikilvæg atriði í því samhengi. Í fyrsta lagi að Katar sjái 

heiminum fyrir 30% af öllu fljótandi jarðgasi ásamt töluverðu af kolvetnisefni og jarðolíu. Ef 

sá útflutningur stöðvast getur það haft alvarlegar afleiðingar fyrir alþjóðaviðskipti. Í öðru lagi 

tekur hann fram að viðskiptaþvinganirnar grafi undan fæðuöryggi í Katar þar sem ríkið 

treystir mjög á innflutning matvæla. Áhrifin eru þó lítil eins og er þar sem neyðaráætlun til að 

tryggja fæðuöryggi hefur verið sett í framkvæmd. Í þriðja lagi brjóta efnahagsþvinganirnar 

gegn skuldbindingum Alþjóðaviðskiptastofnuninnar að mati Al-Mansouri og grafa almennt 
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undan efni og gildi samninga alþjóðastofnuninnar. Síðast en ekki síst heldur hann því fram að 

ástandið sé veruleg ógn við tilvist alþjóðlega viðskiptakerfisins (Ali Al-Mansouri, tölvupóstur 

til Högna S. Kristjánssonar 13. júní 2017). Þrátt fyrir þessar alvarlegu afleiðingar virðist sem 

Katar hafi verið nokkuð undirbúið fyrir krísu sem þessa.  

Mánudaginn 3. júlí kom Ali A. Al-Thani staðgengill fastafulltrúa Katar hjá Sameinuðu 

þjóðunum á fund Högna S. Kristjánssonar. Á fundinum kom fram að undanfarin ár hafi Katar 

stórbætt alla hafnaraðstöðu sína til að fjölga flutningsleiðum til landsins. Þá kom fram að 

nauðsynjar væru fluttar til Katar í gegnum Íran og Tyrkland, þannig hafi tekist að halda 

áhrifum á grunnþarfir almennings í lágmarki. Ali A. Al-Thani gaf í skyn að Katar gæti verið 

reiðubúið til að gera málamiðlanir eins og til dæmis varðandi skuldbindingar um að fjármagna 

ekki hryðjuverk. Það yrði þó aldrei samið um lokun fjölmiðla, sviptingu ríkisborgararéttar eða 

annara atriða sem nytu verndar samkvæmt alþjóðalögum um fullveldi (Högni S. Kristjánsson, 

tölvupóstur til Davíðs L. Sigurðssonar, Þórðar Æ. Óskarssonar og Benedikt Ásgeirssonar 4. 

júlí 2017).  

Samkvæmt upplýsingadeild The Economist gæti deilan varað í mörg ár vegna þess 

djúpstæða vantrausts sem er á milli Katar og nágranna þeirra. Því lengur sem að Katar er 

undir efnahagsþvingunum því verri verða afleiðingarnar fyrir pólitískan stöðugleika í landinu, 

sérstaklega ef þær hafa áhrif á velferð katarska borgara. Deilan gæti einnig leitt til innbyrðis 

átaka á meðal fylkinga í Katar sem gæti grafið undan stöðu emírsins, Hamad Al-Thani. 

Vaxandi fjöldi erlendra hersveita í Katar getur þó mögulega dregið úr hættu á valdaráni innan 

frá sem og komið í veg fyrir árás utan frá. Á sama tíma undirstrikar hins vegar vera erlends 

herliðs þann fjandskap sem er á milli deiluaðila. Að mati upplýsingadeildar The Economist 

eru þó litlar eða engar líkur á innrás í Katar. Sádí-Arabía er meðvituð um þær hættur sem 

myndu fylgja innrás en um þessar mundir eru rúmlega 11.500 hermenn í Katar, meðal annars 

frá tyrkneskum stjórnvöldum. Þá á Katar einnig í hernaðarlegu samstarfi við Íran eins og fram 

hefur komið (Economist Intelligence Unit 2017). 

Athyglisvert er að á meðan Katar fordæmir ásakanir Sádí-Arabíu og samverkaríkja 

hennar, auglýsir sig sem friðarsinna á alþjóðavettvangi og talar fyrir stjórnmálalegu frelsi og 

þátttöku hófsamra íslamskra flokksbrota í stjórnmálum Mið-Austurlanda hafa sumar 

alþjóðastofnanir og samtök gagnrýnt Katar fyrir mannréttindabrot og fjármögnun á hópum 

íslamista (Hedges og Cafiero 2017, 147). Ásakanir á hendur Katar virðast því ekki úr lausu 

lofti gripnar og að mati sumra Arabaríkja grefur Katar undan stöðugleika í Mið-Austurlöndum 

með framgöngu sinni. Á síðustu árum hefur þessum gagnrýnisröddum fjölgað og þær orðið 
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hærri. Helsta gagnrýnin hefur komið frá Sádí-Arabíu sem virðist leiða aðgerðirnar gegn Katar. 

Því er mikilvægt að rannsaka samband hennar við Katar nánar. Hvers eðlis er samband 

ríkjanna? Af hverju er svona mikill fjandskapur þarna á milli? Það er umfjöllunarefni næsta 

kafla. 

 

5.5 Katar og Sádí-Arabía 
Samkvæmt Kamrava einkennist samband Katar og Sádí-Arabíu af stöðugri samkeppni sem 

getur leitt til árekstra (Kamrava 2013, 28). Mætti því færa rök fyrir því að innbyrðis samskipti 

ríkjanna markist á tíðum af því sem Buzan kallar öryggisstjórnarfar (e. security regime) og á 

sér hliðstæðu í samfélagsformi Lockes, sem Wendt notaði til að lýsa ákveðinni tegund 

stjórnleysis þar sem stríðsrekstur er að einhverju leyti samþykktur en þó haldið í skefjum. En 

af hverju er samband ríkjanna svona kaflaskipt? 

Tengls á milli ríkis og ættbálka í Mið-Austurlöndum eru gríðarlega flókin. Í Katar er 

spennuþrungið samband milli Al-Thani ættbálksins og Al-Murrah ættbálksins, sem ræður yfir 

stóru landsvæði í norður og austur Arabíu. Árið 2005 þegar niðursveifla var í samskiptum 

Katar og Sádí-Arabíu, ákvað Katar að svipta fimm þúsund þegna sína sem tilheyrðu Al-

Ghafran hluta Al-Murrah ættbálksins ríkisborgararétti. Opinbera ástæðan var sú að 

ættbálkurinn væri af sádískum uppruna og því væri hann með tvöfalt ríkisfang sem var 

bannað samkvæmt stjórnarskrá Katar. Raunverulega ástæðan er hins vegar talin vera meintur 

stuðningur Al-Ghafran ættbálksins við tilraun til valdaráns í Katar árið 1996 sem talið er að 

bæði Sádí-Arabía og Sameinuðu arabísku furstadæmin hafi stutt (Kamrava 2013, 111). 

Nokkrum árum áður átti Katar í alvarlegri landamæradeilu við Sádí-Arabíu sem leiddi til 

dauða tveggja ríkisborgara Katar. Deilan hafði mjög slæm áhrif á samband ríkjanna og Sádí-

Arabía brást við með því að fella úr gildi landamærasamning ríkjanna frá 1965 og banna 

þátttöku Katar í sameiginlegum heræfingum ríkjanna undir formerkjum GCC´s Peninsula 

Shield (Hedges og Cafiero 2017, 145).  

Ásamt deilum tengdum þjóðerni og landamærum hefur samband Bræðralags múslima við 

ríkin verið uppspretta átaka eins og fram hefur komið. Bræðralag múslima er þverþjóðlegt 

bandalag Súnní múslima og þykir mjög umdeilt. Á meðan einhver Flóaríki sjá Bræðralagið 

sem mikilvægan pólitískan bandamann meta önnur það sem ógn við öryggi og jafnvel tilveru 

sinni (Hedges og Cafiero 2017, 129). Bræðralag múslima var stofnað í Egyptalandi og hefur 

sögulega séð verið einn fremsti og best skipulagði stjórnarandstæðingurinn þar í landi, þrátt 

fyrir fjölda aðgerða stjórnvalda gegn þeim. Þá hefur Egyptaland verið einn helsti bandamaður 
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Sádí-Arabíu, sérstaklega á valdatíma Hosni Mubarak (1981-2011) og var utanríkisstefna þess 

Íran mjög fjandsamleg. Mubarak hélt því margsinnis fram að Egyptaland væri helsti 

víggarður Súnní múslima gegn áhrifum Íran og hugmyndafræði Sjía múslima. Eftir Arabíska 

vorið árið 2011 tók hins vegar Mohammed Morsi við völdum í Egyptalandi en hann var 

leiðtogi vængs Bræðralags múslima sem hafði nýlega verið gerð lögleg þar í landi. Á meðan 

að fyrsta opinbera heimsókn hans var til Ríad þar sem hann fullyrti að Egyptaland yrði áfram 

þeirra helsti bandamaður gerði hann einnig tilraunir til samningsumleitana við Íran um 

uppbyggilegt samband. Þá var hann fyrsti forseti Egyptalands til að heimsækja Íran í meira en 

30 ár þegar hann sótti NAM (e. Non-Aligned Movement) ráðstefnuna í Teheran 30. ágúst 

2013. Þíða í sambandi Egyptalands og Írans olli titringi í Ríad og því kom ekki á óvart þegar 

Sádar, ásamt öðrum Flóaríkjum (fyrir utan Katar) studdu egypska herinn heilshugar við að 

koma Morsi frá völdum 3. júlí 2013 (Hedges og Cafiero 2017, 133). Uppreisnin gegn Morsi 

og Bræðralagi múslima leiddi til sundrungar milli Sádí-Arabíu, Katar og Tyrklands, ríkjanna 

sem höfðu að miklu leyti leitt andspyrnuna gegn Bashar Al-Assad, forseta Sýrlands. Bæði 

Katar og Tyrkland voru æf yfir stuðningi Sádí-Arabíu við að koma Morsi, bandamanni þeirra, 

frá völdum en bæði ríki höfðu fjárfest ríkulega í Egyptalandi (5 milljarða bandaríkjadala í 

tilfelli Katar). Landfræðileg fjarlægð Tyrklands þýddi þó að mesta spennan var í kringum 

Doha. Krónprins Sameinuðu arabísku furstadæmanna, Mohammed bin Zayed, tók afstöðu 

með Sádí-Arabíu gegn Bræðralagi múslima en honum gramdist stuðningur Katar við hópa 

tengdu því bæði í Egyptalandi og Líbýu eftir valdatíð Gaddafi. Eftir valdaránið í Egyptalandi 

leiddu svo ný egypsk stjórnvöld herferð gegn Bræðralagi múslima, sem nú voru skilgreind 

hryðjuverkasamtök, og katörskum talsmönnum þess. Á sama tíma fordæmdi Katar hin nýju 

stjórnvöld sem settu níu starfsmenn Al-Jazeera í fangelsi fyrir meintan stuðning við 

hryðjuverkasamtökin. Í ofanálag hafði Sádí-Arabía áhyggjur af því að Katar væri að styðja 

hryðjuverkasamtökin Al-Nusra í Sýrlandi sem eru systursamtök Al-Kaída. Katar þvertók þó 

fyrir þær ásakanir (Phillips 2016, 193-194).  

Staða Bræðralags múslima í Mið-Austurlöndum hefur sögulega verið þversagnakennd en 

samtökin hafa flakkað á milli þess að vera skilgreind hryðjuverkasamtök og talin mikilvægur 

pólitískur bandamaður. Salman bin Abdulaziz Al-Saud tók við Konungsdæminu í Sádí-

Arabíu árið 2015. Hann er jákvæðari í garð íslamískra hreyfinga en fyrirrennarar hans. Í 

kjölfarið hefur staða Sádí-Arabíu gagnvart Bræðralagi múslima mýkst og meiri áhersla verið 

lögð á að sameina Súnní múslima gegn vaxandi áhrifum Íran og Sjía hugmyndafræði. Í 

febrúar 2015 sagði meðal annars þáverandi utanríkisráðherra Saud al-Faisal að Sádí-Arabía 
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ætti ekki í neinum útistöðum við Bræðralagið sem slíkt heldur einungis lítinn hóp innan þess 

(Hedges og Cafiero 2017, 134). Katar er þó það Flóaríki sem hefur verið hvað mest áberandi í 

stuðningi sínum við Bræðralag múslima og hefur því verið haldið fram að Doha sé í raun 

miðja fjármögnunar og skipulagningar fyrir Bræðralagið sem og aðrar íslamskar hreyfingar. 

Meint ástæða fyrir stuðningi Katar er sameiginlegt markmið um að auka áhrif innan- og 

utanríkisstefnu Katar í þeim tilgangi að móta nýja reglu í Mið-Austurlöndum en það getur 

Sádí-Arabía ekki sætt sig við (Hedges og Cafiero 2017, 145). Þá olli endurfjármögnun Katar á 

Bræðralagi múslima og tilkoma fréttastöðvarinnar Al-Jazeera Ríad frekari áhyggjum. Katar 

samþykkti einnig að hýsa ísraelska viðskiptastofu árið 1996 og gekk út af ráðstefnu 

Flóaríkjanna árið 1994 þegar Jamil al-Hejailan, diplómati Sáda var skipaður 

framkvæmdastjóri Flóaráðsins. Áhersla Katar á sterkt samband við Bræðralag múslima 

skapaði mikla spennu og bein átök við nokkur ríki Norður-Afríku og Mið-Austurlanda, sér í 

lagi Egyptaland, Sádí-Arabíu og Sameinuðu arabísku furstadæmin. Litu ríkin svo á að Katar 

væri að stilla sér upp með öflum sem ógnuðu sameiginlegu öryggi Flóaráðsins (Hedges og 

Cafiero 2017, 146).  

Árin fyrir hernaðaríhlutun Sádí-Arabíu gegn andófsmönnum Houthi ættbálksins í Jemen 

notaði Katar sambönd sín við flokk Bræðralags múslima í landinu til að hafa áhrif á ástandið 

og þannig grafa undan áhrifum Sádí-Arabíu. Katar á einnig í opinberu sambandi við Hamas í 

Palestínu sem styrktist þegar leiðtogar Hamas mótmæltu stjórnvöldum í Sýrlandi með því að 

færa pólitískar höfuðstöðvar sínar frá Damaskus til Doha. Þegar sýrlenski armur Bræðralags 

múslima tók svo upp vopn gegn ríkjandi stjórnvöldum fékk hann stuðning frá Katar á sama 

tíma og Súnní íslamskir flokkar með stuðning frá Sádí-Arabíu voru að keppast um að móta 

nýja reglu í Sýrlandi eftir Assad. Katar hefur einnig stutt við væng Bræðralags múslima í 

Marokkó og hefur stuðningur þeirra við flokka Bræðralagsins á svæðinu í raun verið einn af 

stólpum utanríkisstefnu þess. Katar fetar einstigið á milli þess að styðja við stefnu Bræðralags 

múslima út á við á meðan hún keppist við að takmarka útbreiðslu þeirra innan landamæra 

sinna (Hedges og Cafiero 2017, 146-147). Færa má rök fyrir því að stuðningur Katar við 

Bræðralag múslima sé hluti af þeirri áhættuvörn sem hefur einkennt utanríkisstefnu þess. En 

eru þá aðgerðir Sádí-Arabíu og samverkaríkja hennar réttlætanlegar í þessu ljósi? 

Samkvæmt David B. Roberts verður að gera greinamun á milli fylgni og orsakasamhengis 

þegar stuðningur Katar við Bræðralag múslima er skoðaður. Roberts færir rök fyrir því að 

stuðningurinn sé afleiðing þess að vilja styðja líklega sigurvegara í stjórnmálum Mið-

Austurlanda en það er augljóst að vinsældir Bræðralagsins eru meiri en vinsældir 
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sambærilegra stjórnmálahópa á svæðinu. Þá byggir utanríkisstefna Katar á persónulegum 

tengslum við leiðtoga Bræðralagsins og hefur Katar veitt nokkrum þeirra hæli eins og til 

dæmis Yusuf Al-Qaradawi og Ali Al-Salibi. Katar hefur þó einnig veitt öðrum umdeildum 

einstaklingum hæli sem þó tengjast ekki Bræðralaginu. Sem dæmi má nefna indverska 

listamanninn M.F. Hussein; Abaasi Madani, fyrrverandi leiðtogi hreyfingarinnar Front 

Islamique du Salut í Alsír; Khaled Mishal, einn leiðtoga Hamas og syni hans; Sajjad Hussein, 

ekkju Saddam Hussein og tvær dætur hennar, Radhad og Rana; Maaouya Ould Sid‘Ahmed 

Taya, fyrrverandi forseta Máritaníu; í það minnsta einum syni Osama Bin Laden og 

fyrrverandi leiðtoga Tjétjena, Zelimkhan Yandarbiyev, sem bjó í Doha þar til Rússar myrtu 

hann. Veiting hælis virðist því vera mikilvægur hluti af hlutverki þeirra sem sáttasemjara 

(Roberts 2012, 237-238) og þar með áhættuvarnar þeirra.  

Að mati Rami G. Khouri, prófessors í fjölmiðlafræði við American University in Beirut, 

eru aðgerðirnar gagnvart Katar, undir forystu Sádí-Arabíu, örvæntingarfull tilraun lítils hóps 

arabískra einvaldasinna til að halda í völd sín á svæðinu. Hann gefur lítið fyrir ástæður Sádí-

Arabíu og samverkaríkja hennar en að hans mati hefur hegðun Katar ekki skaðað ríkin 

áþreifanlega. Samband Katar við Íran og Hamas og upphafning tiltölulegra frjálsra fjölmiðla 

(Al-Jazeera) eru í mesta lagi pólitísk óþægindi en ekki raunverulegar ógnir við öryggi 

ríkjanna. Að mati Khouri eru því aðgerðir Sádí-Arabíu og samverkaríkja hennar viðbragð við 

sjálfstæðri utanríkisstefnu eins Flóaríkis sem Sádí-Arabía getur illa sætt sig við. Bendir hann á 

að Sádí-Arabía hafi notað sambærilegar aðferðir gegn Líbanon, Jemen, Sýrlandi og Íran án 

árangurs. Sádí-Arabía, Egyptaland og Sameinuðu arabísku furstadæmin geta ómögulega sætt 

sig við sjálfstæða tjáningu fréttamanna og greinenda sem er ekki í samræmi við stefnu Sádí-

Arabíu að viðhalda óbreyttu ástandi einræðis sem hefur einkennt svæðið síðustu hálfa öld 

(Rami G. Khouri 2017). Þá eru sumir fræðimenn sem halda því fram að Sádí-Arabía sé 

hálfgerður útlagi á meðal Flóaríkjanna sem hefur neikvæð áhrif á samloðun svæðisins vegna 

landfræðilegrar stærðar sinnar og máttar á hernaðar-, efnahags-, og hugmyndafræðilega 

sviðinu. Sádí-Arabía hefur metnað og getu til að vera svæðisbundinn drottnari, sér í lagi þegar 

ytri ógnir eru í lágmarki. Slíkur metnaður veldur hinum Flóaríkjunum, sérstaklega 

metnaðarfullu smáríki eins og Katar, eðlilega áhyggjum (Martini o.fl. 2016, 10).  

Sama hvort aðgerðirnar eigi rétt á sér er ljóst að þær eru alvarlegt vandamál fyrir Katar 

þar sem þær ógna margvíslegu öryggi bæði ríkis og borgara. Það sem meira er þá ógna 

aðgerðirnar svæðisbundnu öryggi. En hvað með önnur nágrannaríki Katar? Katar hefur meðal 

annars verið gagnrýnt fyrir tengsl sín við Íran og virðist alls óljóst hvers eðlis samband 
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ríkjanna er. Það, líkt og önnur sambönd Katar, er sögulega þversagnakennt. Er Íran önnur ógn 

við öryggi Katar eða mögulegt skjól fyrir smáríkið? Það verður skoðað frekar í næsta kafla. 

 

5.6 Katar og Íran  
Vegna stærðar sinnar og umráða yfir hernaðarlegu valdi er Íran einn mikilvægasti gerandinn 

þegar kemur að öryggismálum og stöðugleika í Mið-Austurlöndum. Hreint efnislegt vald er 

hins vegar ekki lengur fullnægjandi eitt og sér til standa vörð um þjóðarhagsmuni eins og 

farið hefur verið yfir. Íran, eins og Egyptaland, Írak og Sýrland hefur átt erfitt með að fóta sig 

í alþjóðlegu efnahagskerfi og gengið illa að aðlaga sig hröðum breytingum eins og uppgangs 

Katar og annara Flóaríkja (Kamrava 2013, 24-25). Þá hefur Íran gjarnan verið sú ytri ógn sem 

sameinað hefur Flóaríkin en það er meðal annars vegna skiptingar múslima í Súnní og Sjía en 

fylkingarnar hafa sögulega eldað grátt silfur saman. En hversu raunveruleg er sú ógn?   

Á milli 2016-2017 gerði Justin Gengler ásamt samstarfsmönnum sínum við háskólann í 

Michigan rannsókn í fimm af sex ríkjum Flóaráðsins; Barein, Kúveit, Óman, Katar og Sádí-

Arabíu. Þeir tóku viðtöl við 4.000 borgara, 18 ára og eldri. Þátttakendur voru meðal annars 

spurðir hvað þeir álitu fremstu ógn við öryggi og stöðugleika síns ríkis. Könnunin leiddi í ljós 

tvær athyglisverðar og mikilvægar niðurstöður. Í fyrsta lagi, þrátt fyrir mikil líkindi milli 

ríkjanna kom í ljós töluverður mismunur er varðar ógnir við einstaklingsöryggi sem og hversu 

örugga eða óörugga borgarar töldu sig vera. Sem dæmi töldu 46% aðspurðra í Óman ekkert 

ríki ógna öryggi eða stöðuleika síns ríkis, 22% borgara í Katar en aðeins 2% borgara í Kúveit. 

Í öðru lagi kom mjög á óvart hvernig borgarar litu á kjarnorkuáætlun Íran en áhyggjur tengdar 

henni minnkuðu töluvert þegar þættir eins og þverþjóðleg hryðjuverk, afskipti Vesturlanda og 

efnahagslegar ógnir voru kynntar til sögunnar. Að frátöldu Barein sáu flestir borgarar 

útbreiðslu hryðjuverkasamtaka eins og Íslamska ríkisins og Al-Kaída fremstu ógnina við 

öryggi sínu, sem dæmi 53% borgara Óman og 68% borgara Kúveit. Áhyggjur við Íran og 

kjarnorkuáætlun þeirra voru í öðru sæti en þó langt á eftir því fyrsta. Sem dæmi töldu aðeins 

23% borgara Katar og 21% borgara Kúveit það helstu ógnina. Meira að segja í Sádí-Arabíu 

svöruðu aðeins 25% borgara að Íran og kjarnorkuáætlun þess væri fremsta ógnin við öryggi 

sínu. Endurspegla niðurstöðurnar flókna lýðfræðilega samsetningu samfélaga ríkjanna og 

hollustu venjulegra múslima í Arabaríkjunum. Niðurstöðurnar gefa einnig til kynna að 

borgarar Flóaríkjanna trúi ekki skýringum stjórnvalda sinna, sem hafa verið áberandi frá 

Arabíska vorinu, um að Íran sé helsta ástæðan fyrir vandamálum innan ríkjanna (Gengler 
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2017). Það virðist því vera talsverður munur á því hvað almenningur upplifir sem ógn við 

öryggi sitt og því hvað stjórnvöld ríkjanna öryggisvæða.  

Það eru þó fleiri þættir sem styrkja samloðun Flóaríkjanna fyrir utan hugmyndir um 

sameiginlegar ógnir (til dæmis Íran). Aðrir mikilvægir þættir eru vilji stjórnvalda ríkjanna til 

að standa vörð um stjórnmálakerfi sín, sem byggja á einræði og sameiginleg löngun þeirra til 

að komast inn á stærri neytendamarkaði í þeim tilgangi nýta sér stærðarhagkvæmni í 

framleiðslu og þjónustu en hvoru tveggja hefur leitt til margvíslegrar samþættingarverkefna. 

Merkilegustu verkefnin eru varnarlegs eðlis, til dæmis stofnun GCC Peninsula Shield Force 

árið 1982 og sameiginlegur varnarsamningur árið 2000 að fyrirmynd NATO þar sem lögð var 

áhersla á að árás á eitt Flóaríki væri árás á þau öll (Martini o.fl. 2016, xi-xii). 

Þrátt fyrir samstarf Flóaríkjanna á sviðum efnahags-, menningar-, varnar- og öryggismála 

á grundvelli frjálslyndisstefnu og mótunarhyggju hefur Katar á sama tíma iðkað áhættuvörn í 

sinni utanríkisstefnu með því að viðhalda samstarfi við Íran. Eins og fram hefur komið eru 

ástæðurnar fyrir því meðal annars vantraust, árekstrar og augljós vangeta Sádí-Arabíu til að 

tryggja öryggi sitt og bandamanna sinna gegn sameiginlegum ógnum. Það eru því í raun og 

veru margvíslegar forsendur fyrir sambandi Katar og Íran en ríkin deila meðal annars stærsta 

gassvæði heims (Roberts 2012, 236) og hafa í gegnum tíðina deilt ýmsum öðrum hagsmunum 

á sviðum efnahags-, stjórn-, og öryggismála. Katar hefur í raun fetað einstigið á milli þess að 

halda samskiptaleiðum við Íran opnum á sama tíma og það reynir að koma í veg fyrir úlfúð 

frá Sádí-Arabíu (Liverostrum 2017). 

Metnaðarfullar og dýrar tilraunir Flóaríkjanna til að koma á fót lífvænlegu 

varnarsamstarfi, meðal annars með fullbúnu og samþættu varnarkerfi, í þágu sameiginlegs 

öryggis hafa allar mistekist. Ástæðurnar eru meðal annars ósamhæfanlegur búnaður, skortur á 

fagmennsku og vangeta ríkjanna að koma sér saman um sameiginlegar ógnir (sbr. rannsókn 

Gengler hér að ofan). Vegna þessa hefur hlutverk Bandaríkjanna á svæðinu vaxið mikið 

undanfarna áratugi en ásamt því að halda heræfingar með öllum sex Flóaríkjunum, þjálfa 

herlið þeirra og samræma vopnabúnað eru Bandaríkin með sínar eigin herstöðvar í öllum 

ríkjunum (Kahan 2016, 31). Vangeta Flóaríkjanna við að koma sér saman um sameiginlegar 

ógnir er ekki eini þátturinn sem vinnur gegn samloðun þeirra. Aðrir þættir eru meðal annars 

ótti við yfirráð Sádí-Arabíu, viðkvæmni fyrir hugmyndum um fullveldi og lítil efnahagsleg 

fjölbreytni innan ríkja. Hafa þessir þættir unnið gegn hernaðarlegri og efnahagslegri 

samþættingu, sameiginlegri ákvarðanatöku og útskýra að einhverju leyti stuðning ríkjanna við 

ólíkar fylkingar í svæðisbundnum átökum eins og í Sýrlandi ásamt tilhneigingu þeirra til 
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tvíhliða samningaviðræðna í stað þess að semja sem ein blokk (Martini o.fl. 2016, xii). Það 

eru þó litlar líkur á lífvænlegu varnarsamstarfi Katar við Íran þar sem það síðarnefnda er 

nokkuð einangrað í Mið-Austurlöndum. Þá er Íran heldur ekki staðgengill fyrir 

öryggisregnhlíf Bandaríkjanna en mikill munur er á efnislegum mætti ríkjanna. Í næsta kafla 

verður vikið nánar að tvíhliða sambandi Katar og Bandaríkjanna og gert grein fyrir stöðu þess 

fyrrnefnda undir öryggisregnhlíf þess síðarnefnda.  

 

5.7 Katar og Bandaríkin 
Áður en Bandaríkin réðust inn í Írak árið 2003 einkenndist Persaflói af þrískauta reglu þar 

sem Sádí-Arabía, Írak og Íran voru valdamestu gerendurnir. Innrás Bandaríkjanna fjarlægði 

Írak úr þeirri jöfnu og eftir stóðu hin tvö ásamt þrúgandi nærveru Bandaríkjanna, sem tók sér 

sífellt stærra hlutverk í jafnvægisleik öryggismála í Mið-Austurlöndum (Kamrava 2013, 27). 

Á meðan Flóaráðið er vettvangur Flóaríkjanna til að takast á um öryggismál og ógnir hefur 

árangurinn verið takmarkaður eins og komið hefur fram. Öryggismál svæðisins hafa því meira 

og minna verið bundin við Bandaríkin sem eru með viðveru í öllum ríkjunum. Í Barein eru 

þeir með stóra flotastöð, mikið landgöngulið í Kúveit og aðgang að mikilvægum flugstöðum í 

Katar, Óman og Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Hlutverk Bandaríkjanna sem 

ábyrgðaraðili öryggis á svæðinu getur haft bæði neikvæð og jákvæð áhrif á samloðun ríkjanna 

(Martini o.fl. 2016, 8-9). Það er engu að síður ljóst að öryggisregnhlíf þess er gríðarlega 

mikilvæg í augum Flóaríkjanna, sér í lagi vegna umráða þeirra yfir kjarnorkuvopnum. 

Alveg frá síðari heimstyrjöldinni hafa Bandaríkin litið á Persaflóa sem hernaðarlega 

mikilvægt svæði. „Ameríkuvæðing“ (e. Americanization) Flóans byrjaði hægt en tók 

stakkaskiptum með beinum íhlutunum Bandaríkjamanna í Íran, Afganistan og Kúveit. Eftir 

hryðjuverkaárásirnar þann 11. september 2001 og stríðið í Írak juku Bandaríkin enn frekar 

íhlutun sína á svæðinu. Flóaríkin hafa kunnað að meta „kæfandi faðmlag“ Bandaríkjanna en 

ríkin eru á meðal helstu viðskiptavina þeirra þegar kemur að vopnakaupum. Á milli áranna 

2007-2010 eyddu ríkin til dæmis 26,7 milljörðum bandaríkjadala í vopn (Kamrava 2013, 30). 

Viðvera Bandaríkjanna í smærri Flóaríkjunum fældi frá ógnir frá Íran og Írak ásamt því að 

tvíhliða tengsl þeirra við stórveldið virkuðu sem einskonar baktrygging gegn yfirráðum Sádí-

Arabíu á svæðinu. Það er þó merkilegt að ótti tengdur fullveldi ríkjanna virðist hverfa þegar 

sameiginlegar ytri ógnir ná ákveðnum krítískum massa líkt og þegar Arabíska vorið ógnaði 

skipulagi einræðis í ríkjunum (Martini o.fl. 2016, 11). 
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Borgarastyrjöldin í Sýrlandi hefur einnig ógnað öryggi Flóaríkjanna en hún er 

landfræðilega nálægt og óttinn við að hún flæði yfir landamæri er raunverulegur. Margvíslegir 

gerendur, þar með talið Bandaríkin, hafa tekið þátt í aðgerðum í Sýrlandi, hver með sína 

hagsmuni og áætlanir. Beint inngrip Rússlands í Sýrlandi ógnaði til að mynda öryggi 

Flóaríkjanna með því að stuðla að auknum áhrifum Íran á svæðinu. Með áhugaleysi frá 

Washington sem var upptekið við að berjast gegn hryðjuverkum fyrir botni Miðjarðarhafs 

þurftu Flóaríkin að mæta þessum ógnum ein eða í gegnum ýmiss svæðisbundin bandalög. Til 

dæmis í Jemen þar sem þau studdu Súnní stjórnvöld gegn upprisu Houthi ættbálksins sem 

telur að mestu leyti Sjía múslima. Einnig í Líbanon þar sem þau hættu allri efnahagslegri 

aðstoð og skilgreindu Hezbollah sem hryðjuverkasamtök. Þessar aðgerðir voru hluti af 

tilraunum Flóaríkjanna til að halda ógninni frá Íran í skefjum. Það virðist samt stutt á milli 

einingar og sundrungar en Sádí-Arabía hefur átt í miklum erfiðleikum með að viðhalda 

samstöðu á meðal Flóaríkjanna í gegnum stríðið í Sýrlandi (Kahf 2016, 27). Katar hefur farið 

sínar eigin leiðir og stutt aðrar fylkingar en Sádí-Arabía. Sumir halda því fram að stuðningur 

Katar við uppreisnarmenn í Sýrlandi hafi verið einn þáttur í stefnu þess til að auka áhrif 

konungsdæmisins og draga úr ógn frá Íran og Sádí-Arabíu á sama tíma. Katar lenti þó í 

úlfakreppu vegna þessa í Sýrlandi þar sem þeir þurftu bæði að fæla frá ógn við orkuöryggi sitt 

frá Íran og á sama tíma gæta þess að gefa ekki eftir í baráttunni við Sádí-Arabíu um 

svæðisbundin völd (Elbakyan 2015, 33).  

Flóaríkin hafa engu að síður oftar en ekki tekið böndum saman gegn sameiginlegum 

ógnum, til dæmis í tilfelli Íran og kjarnorkuáætlun þeirra. Um það leyti sem fastafulltrúar 

Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna og Þýskalands (P5+1) náðu samningum (e. Joint 

Comprehensive Plan of Action, JCPOA) við Íran þess efnis að það léti af kjarnorkuáætlun 

sinni létu Flóaríkin í ljós löngun sína um formlegan varnarsamning við Bandaríkin. Á 

svipuðum tíma settu ríkin einnig saman vettvang til að ræða sameiginlegt samstarf (e. US-

GCC Strategic Cooperation Forum, SCF) í þeim tilgangi að takast á við ógnir á borð við 

hryðjuverk, útbreiðslu gereyðingarvopna og svæðisbundinn óstöðugleika. Á meðan Barack 

Obama, þáverandi forseti Bandaríkjanna, ítrekaði skuldbindingu Bandaríkjanna við að tryggja 

öryggi Flóaríkjanna tók hann fram að formlegt samstarf væri erfitt þar sem bandaríska þingið 

vildi ekki að stórveldið yrði lagalega flækt inn í framtíðarátök svæðisins (Kahan 2016, 30-31). 

Þess ber að geta að á meðan öll önnur Arabaríki voru á móti samningum P5+1 ríkjanna við 

Íran var Katar með honum (Liverostum 2017). Þá er einnig mikilvægt að koma því fram að 

núverandi forseti Bandaríkjanna, Donald Trump, hefur lýst yfir óánægju sinni með 
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samninginn og neitar meðal annars að viðurkenna að Íran mæti skilyrðum samningsins jafnvel 

þó að eftirlitsnefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna hafi staðfest að svo sé (Al Jazeera 2017). 

Katar hýsir stærstu herstöð Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum og um 10.000 bandaríska 

hermenn. Herstöðin er staðsett í Al-Udeid suður við Doha og hefur þjónað tilgangi sem 

miðstöð Bandaríkjanna í aðgerðum þeirra í Sýrlandi, Írak og Afganistan. Þrátt fyrir það hafa 

sumir bandarískir ráðamenn lýst yfir efasemdum um að reiða sig í jafn miklu mæli og raun 

ber vitni á herstöð í ríki sem stjórnvöld hafa stutt íslamskar hreyfingar á borð við Bræðralag 

múslima. Þá hefur Donald Trump, núverandi forseti Bandaríkjanna, sent út stuttar yfirlýsingar 

á samfélagsmiðlinum Twitter í kjölfarið á aðgerðum Sádí-Arabíu og samverkaríkja hennar 

gegn Katar þar sem hann virðist taka afstöðu gegn Katar (Military 2017). Þá var fyrsta 

opinbera heimsókn hans sem forseti Bandaríkjanna til Ríad þar sem hann skrifaði meðal 

annars undir stærsta einstaka vopnasamning í sögu Bandaríkjanna (110 milljarða 

bandaríkjadala) sem utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Rex Tillerson, sagði að hefði það 

hlutverk að mæta vaxandi áhrifum Íran á svæðinu (BBC 2017). Bandaríkin virðast því tvístíga 

í stuðningi sínum við Katar. Annað dæmi um efasemdir Bandaríkjanna má finna í yfirlýsingu 

David Cohen, aðstoðarráðherra málaflokks upplýsinga um hryðjuverk og fjármál í 

Bandaríkjunum (e. Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence), en árið 2014 

sagði hann að Katar hafi lengi fjármagnað Hamas og íslamskar öfgahreyfingar í Sýrlandi sem 

eiga það sameiginlegt að grafa undan stöðugleika í Mið-Austurlöndum (U.S. Department of 

the Treasury 2014).  

Ljóst er að Sádí-Arabía hefur töluverð ítök í bandarískum stjórnmálum en ríkið hefur 

verið einn mikilvægasti bandamaður Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum í áratugi. Svo virðist 

einnig sem Sádí-Arabía hafi reynt að hafa áhrif á Donald Trump forseta Bandaríkjanna í 

gegnum auglýsingar þar sem fram kemur að Katar sé ógn við alþjóðlegu öryggi vegna 

stuðnings þess við hryðjuverk. Auglýsingarnar eru afurð samstarfs Podesta hópsins (e. 

Podesta Group) og SAPRAC (Saudi American Public Relations Affairs Committee) en 

Podesta hópurinn er skráður í Bandaríkjunum sem formlegur fulltrúi stjórnvalda Sádí-Arabíu. 

Þá var Podesta hópurinn, sem er mikilvægt þrýstiafl í Washington, stofnaður af John Podesta 

sem var formaður kosningarherferðar Hillary Clinton. Bróðir hans Tony Podesta er síðan 

formaður hópsins (The Daily Beast 2017). Hafa bræðurnir því verið skráðir fulltrúar sádískra 

stjórnvalda frá stofnun hópsins árið 1988, sem leggja honum til 140.000 bandaríkjadali í 

hverjum mánuði. Árið 2015 réð Sádí-Arabía hópinn til að bæta ímynd sína vegna þeirrar 

útreiðar sem þarlend stjórnvöld fengu í bandarískum fjölmiðlum vegna dauða óbreyttra 
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borgara í stríðinu í Jemen og aðgerða gegn pólitískum andófsmönnum heima fyrir. Í þessu 

samhengi er líka áhugavert að Sádí-Arabía hefur lagt Clinton sjóðnum til á milli 10-25 

milljónir bandaríkjadala á sama tíma og Hillary Clinton gagnrýndi ríkið fyrir að vera 

ómissandi stuðningsafl fyrir Al-Kaída, Talíbana, Lashkar e-Tayyiba og annara 

hryðjuverkasamtaka (Huffington Post 2017). Hillary Clinton virðist því hafa verið meðvituð 

um stuðning Sádí-Arabíu við hryðjuverkastarfsemi í Mið-Austurlöndum en tölvupóstar sem 

lekið var af Wikileaks gefa til kynna að tengsl séu á milli Clinton sjóðsins og fjármögnunar 

Sádí-Arabíu á hryðjuverkum. Samkvæmt John Richard Pilger, áströlskum fréttamanni sem 

hefur verið mjög gagnrýninn á utanríkisstefnu Bandaríkjanna, má finna bein tengsl á milli 

Clinton sjóðsins og fjármögnunar á skipulögðum jíhadisma í Mið-Austurlöndum (meðal 

annars Íslamska ríkinu) í tölvupóstum John Podesta sem Wikileaks birti. Í tölvupósti frá 

Hillary Clinton til Podesta, stuttu eftir að hún lét af embætti utanríkisráðherra Bandaríkjanna, 

kemur fram að Íslamska ríkið sé fjármagnað af bæði stjórnvöldum Sádí-Arabíu og Katar en 

bæði ríkin hafa veitt Clinton sjóðnum ríkuleg fjárframlög. Þá samþykkti Hillary Clinton, sem 

utanríkisráðherra Bandaríkjanna, vopnasölu til Sádí-Arabíu, að andvirði 80 milljón 

bandaríkjadala sem meðal annars voru notuð í Jemen (Pilger 2017). Þessar upplýsingar varpa 

því enn frekara ljósi á þversagnakennt samband Bandaríkjanna við Sádí-Arabíu og Katar sem 

og ítök Flóaríkjanna, sér í lagi Sádí-Arabíu, í bandarískum stjórnmálum. Upplýsingarnar setja 

einnig lýsingu ríkjanna á sjálfu sér sem „and-hryðjuverkaríkin“, í sameiginlegri nótu þeirra til 

íslenskra yfirvalda, í hjákátlegt samhengi.  

SAPRAC hefur einnig verið mikilvægur vettvangur Sádí-Arabíu í áróðri sínum gegn 

Katar. Samtökin voru stofnuð af Sádanum Salman Al-Ansari og hafa, samkvæmt eigin 

lýsingu, það hlutverk að styrkja samband Sádí-Arabíu og Bandaríkjanna á sviðum stjórn- og 

efnahagsmála (SAPRAC About US 2017). SAPRAC heldur til að mynda úti heimasíðunni 

The Qatar Insider sem auglýsir sig sem „helstu uppsprettu upplýsinga um sannleikann á bak 

við fjármögnun, aðgerðir og stuðning Katar við hryðjuverkamenn og íslamska öfgahópa“ 

(The Qatar Insider About TQI 2017). 

Tilgangur framtaka Podesta hópsins og SAPRAC virðist fyrst og fremst vera að saurga 

ímynd Katar og hafa áhrif á afstöðu almennings og stjórnmálamanna gagnvart því með því að 

varpa ljósi á meintan stuðning þess við hryðjuverk. Á meðan að það er alls óvíst hvort og þá 

hvaða árangur þessi áróðursherferð ber er ljóst að það er á brattann að sækja fyrir Katar, 

sérstaklega þar sem þekking núverandi forseta Bandaríkjanna á stöðu mála virðist grunn, 
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hegðun hans með öllu óútreiknanleg og auðvelt að hafa áhrif á hann ef marka má færslur hans 

á samfélagsmiðlinum Twitter. 

Aðgerðir Sádí-Arabíu og samverkaríkja hennar gegn Katar virðast því hafa sett 

Bandaríkin í erfiða stöðu þar sem þau eiga í virku tvíhliða samstarfi við öll Flóaríkin á sviði 

efnahags-, menningar-, varnar- og öryggismála. Þá eiga Flóaríkin einnig í marghliða samstarfi 

við Bandaríkin á vettvangi Flóaráðsins sem er fyrst og fremst varnarlegs eðlis og tekur á 

ógnum eins og Íran, hryðjuverkum og svæðisbundnum óstöðugleika. Nú er allt þetta í 

ákveðinni upplausn og erfitt er að sjá hvernig staðan verður fyrr en rykið sest. Andstæðir 

hagsmunir Flóaríkjanna, söguleg spenna, þjóðernisklofningar, barátta um yfirráð landsvæðis 

og auðlinda ásamt ólíkum hugmyndum um ógnir við öryggi blandast við flókin tvíhliða og 

marghliða sambönd þeirra við aðra valdameiri gerendur eins og Íran, Bandaríkin, Rússland og 

Tyrkland sem öll eru að reyna hafa áhrif og móta nýja reglu í Mið-Austurlöndum eftir 

viðvarandi upplausn sem rekja má til Arabíska vorsins. Í þessu umhverfi er ljóst að 

öryggissamstæðan í Mið-Austurlöndum er að taka breytingum og staða Katar innan hennar er 

óljós. Frá 5. júní 2017 hefur Katar verið að reyna að fóta sig eftir fordæmalausar aðgerðir 

gegn fullveldi sínu og gæti í kjölfarið neyðst til að endurskoða utanríkisstefnu sína og finna 

nýjar leiðir til að tryggja öryggi sitt þar sem öryggisregnhlíf Bandaríkjanna virðist ekki duga 

til þegar ógnin er eins nærtæk og raun ber vitni. 

Í umræðum og niðurstöðum verður fyrst leitast við að varpa ljósi á helstu ógnir við öryggi 

Katar í ljósi aðgerða Sádí-Arabíu, Egyptalands, Sameinuðu arabísku furstadæmanna og 

Barein gegn smáríkinu. Í þeim tilgangi verður notast við greiningarramma Bailes, Rickli og 

Baldurs Þórhallssonar yfir mögulegar ógnir við öryggi smáríkja. Næst verður farið yfir 

mögulegar breytingar á svæðisbundu öryggissamstæðunni í Mið-Austurlöndum og þá sér í 

lagi undirsamstæðunni við Persaflóa. Síðast verður reynt að svara rannsóknarspurningunni: 

„Getur Katar fundið jafnvægi á milli þess að tryggja öryggi sitt og að iðka metnaðarfulla 

utanríkisstefnu“? 

  



68	  

6 Umræður og niðurstöður 
Sé fræðileg umfjöllun um kenningar í smáríkjafræðum mátuð við Katar virðist óhætt að 

fullyrða að ríkið eigi heima í flokki smáríkja. Þá uppfyllir Katar enn fremur flest skilyrði 

flokks örríkja en líkt og hefur verið farið yfir má færa rök fyrir því að örríki séu undirflokkur 

smáríkja. Hins vegar, vegna uppbyggingar efnahags (jarðefnaauðlindir), lýðfræðilegrar 

samsetningar og metnaðar Katar á hinu alþjóðlega sviði væri eðlilegra að staðsetja ríkið í 

flokki smárra þjóðernisríkja þar sem bæði innan- og utanríkisstefna þess einkennist af sterkum 

tengslum við þjóðernisöfl, þarfir þeirra og markmið. Al-Thani ættbálkurinn, undir forystu 

núverandi emírs og föður hans, hefur unnið skipulega að því að ná háleitum markmiðum 

auðuga smáríkisins. Vegna stjórnskipulags sem einkennist af einræði, litlum stofnanalegum 

innviðum og ríkulegum jarðefnaauðlindum hefur Katar komið aðgerðum þess efnis 

auðveldlega í framkvæmd. Eitt metnaðarfyllsta verkefni Katar hefur verið að koma sér fyrir 

sem ómissandi sáttasemjari og friðarafl á svæðinu, sem er í raun merkilegt afrek þar sem 

hlutverk sáttasemjara hefur yfirleitt verið frátekið fyrir stórveldi eins og Bandaríkin eða 

Rússland. 

Á undanförum áratugum hefur því Katar tekist að brjótast úr hefðbundnum fjötrum 

smáríkja með því að nota gríðarlega fjármuni sína til að iðka forvirka utanríkisstefnu sem best 

er lýst sem áhættuvörn. Mikilvægustu stólpar utanríkisstefnu Katar um þessar mundir virðast 

vera fimm talsins. Í fyrsta lagi, ímynd friðarsinna og hlutverk þess sem sáttasemjari í Mið-

Austurlöndum. Í öðru lagi, alþjóðlega fréttastöðin Al-Jazeera og notkun hennar við opinbera- 

og fjölmiðlunar-diplómatíu. Í þriðja lagi, stuðningur Katar við þverþjóðlegar íslamskar 

hreyfingar á borð við Bræðralag múslima. Í fjórða lagi, vaxandi samband Katar við Íran og 

Tyrkland á sviðum efnahags- og öryggismála. Í fimmta lagi, staða Katar undir öryggisregnhlíf 

Bandaríkjanna, bæði á grundvelli tvíhliða samninga ríkjanna á milli sem og í gegnum 

sameiginlega samninga Flóaráðsins við Bandaríkin.  

Eins og áður hefur komið fram er áhættuvörn leið fyrir máttlítil ríki til að feta einstigið á 

milli nálgana raunhyggju og frjálslyndis í utanríkisstefnu sinni sem gefur þeim meiri 

hreyfanleika í milliríkjasamskiptum. Með jafnvægisleik áhættuvarnar hefur Katar náð að 

skapa sér ákveðna sérstöðu á meðal Flóaríkjanna þar sem ríkið er ekki háð stefnu og 

ákvörðunum Sádí-Arabíu og Egyptalands, sem eru sjálfskipaðir verndarar svæðisins. Þá hefur 

iðkun áhættuvarnar gert Katar kleift að beisla það sem Kamrava kallaði „lævíst vald“ og er 

mikilvægur hluti af alþjóðlegu valdi ríkja í nútímanum.  
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Forskot Katar virðist þó hafa snúist að einhverju leyti upp í andhverfu sína eftir að Sádí-

Arabía, Egyptaland, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Barein ákváðu að slíta öllu 

stjórnmálasambandi við ríkið þann 5. júní 2017. Opinber ástæða ríkjanna fyrir þessari 

afdrifaríku ákvörðun er fyrst og fremst meintur stuðningur Katar við hryðjuverkasamtök og 

varnarsamstarf þess við Íran en ríkin telja að hvoru tveggja grafi undan svæðisbundnu öryggi. 

Raunverulega ástæðan virðist hins vegar fyrst og fremst vera barátta um svæðisbundin völd 

en með sjálfstæðri utanríkisstefnu hafa áhrif og völd Katar á svæðinu vaxið mikið á kostnað 

Sádí-Arabíu og Egyptalands. Skýrt dæmi um þann vöxt er hlutverk Katar sem sáttasemjari á 

svæðinu en það heggur í sjálfsálit sjálfskipaðra verndara svæðisins og grefur undan 

leiðtogahæfni þeirra. Þrátt fyrir það er erfitt að réttlæta aðgerðirnar gegn Katar sem virðast 

algjörlega úr hlutfalli við meint brot þess líkt og Rami G. Khouri hefur bent á. Ekki er nóg 

með að aðgerðirnar ógni öryggi Katar, heldur má einnig færa rök fyrir því að þær ógni 

sameiginlegu öryggi og svæðisbundnum stöðugleika í sjálfu sér.  

Óháð því hvort að aðgerðirnar eigi rétt á sér eða ekki er ljóst að þær ógna margvíslegu 

öryggi Katar. En hverjar eru helstu ógnirnar? Hvaða viðfangsefni hafa stjórnvöld í Katar 

öryggisvætt í kjölfar aðgerðanna?  

 

6.1 Ógnir við öryggi Katar 
Í greiningarramma Bailes, Rickli og Baldurs Þórhallssonar hér að ofan voru tekin saman 

mögulegar ógnir við öryggi smáríkja. Var þeim skipt í fjóra flokka; hernaðarlegt öryggi, 

ofbeldi frá öðrum gerendum en ríkjum, efnahagslegt öryggi og slys og náttúrulegar hættur. 

Undir hernaðarlegt öryggi féllu árásir frá öðrum ríkjum, óbein áhrif átaka annara ríkja, 

efnahagsleg eða stjórnmálaleg kúgun, valdarán utan frá, (vopnuð) innanríkis átök og alvarleg 

borgaraleg óregla.  

Þrátt fyrir að Katar hafi tileinkað sér orðræðu friðar og látið í ljós skýran vilja til að leysa 

deiluna án átaka hefur ríkið gert ráðstafanir til að betur tryggja hernaðarlegt öryggi sitt, meðal 

annars með auknu varnarsamstarfi við Tyrkland sem sent hefur hermenn á herstöð sína í 

Katar. Þá ákvað Katar einnig að endurvekja fullt stjórnmálasamband við Íran stuttu eftir 

aðgerðir Sádí-Arabíu og samverkaríkja hennar og sendi sendiherra aftur til Teheran í ágúst 

2017 (New York Times 2017). Þessar ákvarðanir hafa ákveðinn fælingarmátt og verður að 

teljast ólíklegt að það komi til vopnaðara átaka eða valdaráns utan frá, sér í lagi á meðan 

stærsta herstöð Bandaríkjanna á svæðinu er staðsett í Al-Udeid. Efnhagsleg- og stjórnmálaleg 

kúgun er hins vegar raunverulegri ógn en færa má rök fyrir því að með viðskiptaþvingunum 
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sínum séu ríkin fjögur að reyna að þvinga í gegn leiðtogabreytingu hjá Katar meðal annars 

með því að ýta undir innanríkisátök og borgaralega óreglu. Katar hefur þó gert mikilvægar 

ráðstafanir til að bregðast við þessu með neyðaráætlun sinni til að tryggja fæðuöryggi og 

auknum viðskiptum við önnur ríki. Má þá sérstaklega nefna Íran og Tyrkland í því samhengi 

en ríkin hafa tryggt mikilvægar flutningaleiðir til Katar. Þá býr Katar einnig yfir ríkulegum 

varasjóð sem það hefur notað til að tempra áhrif aðgerðanna verulega.  

Undir ofbeldi frá öðrum gerendum en ríkjum falla hryðjuverk, skipulögð glæpastarfsemi, 

smygl á hernaðarlegum varningi, ósamhverfar árásir eins og netárásir og ólöglegir 

búferlaflutningar (til dæmis mansal). Ólíklegt verður að teljast að Katar hafi miklar áhyggjur 

af ofbeldi frá öðrum gerendum en ríkjum nema þá helst hryðjuverkum en eins og komið hefur 

fram hefur Katar tekið virkan þátt í aðgerðum Bandaríkjanna gegn hryðjuverkasamtökum eins 

og Íslamska ríkinu og Al-Kaída svo dæmi séu tekin. Það eru því fræðilegar líkur að Katar 

komi til greina sem mögulegt skotmark þessara samtaka. Aftur á móti verður að hafa í huga 

að ef ásakanir Sádí-Arabíu og samverkaríkja hennar eru á rökum reistar og Katar er einn helsti 

stuðningsmaður slíkra samtaka er ólíklegt að þau ráðist gegn hendinni sem fóðri þau.   

Undir efnahagslegt öryggi fellur efnahagslegur og fjármálalegur lífvænleiki, öryggi 

birgða (fæðu, orku og annara nauðsynja) og alvarlegir félagslegir veikleikar (til dæmis 

lýðfræðileg sundrung). Eitt helsta áhyggjuefni Katar þessa fyrstu mánuði eftir aðgerðirnar 

hefur verið efnahagslegt öryggi og sérstaklega fæðuöryggi í því samhengi en um 40% af 

innfluttum matvælum þess komu frá Sádí-Arabíu fyrir aðgerðirnar. Fæðuöryggi er í raun 

öllum Flóaríkjunum mjög hugleikið þar sem mest af fæðu þeirra er innflutt. Árið 2012 voru til 

að mynda flutt inn 30 milljón tonn af fæðu á meðan aðeins 10 milljón tonn voru framleidd á 

staðnum. Hlutfall sjálfbærni í matvælaframleiðslu Flóaríkjanna það ár var að meðaltali 26,5% 

og þar af var Katar lægst með 9,6%. Fæðan er flutt inn frá mörgum löndum sem sum hver eru 

langt í burtu og alþjóðlegur óstöðugleiki getur því haft gríðarleg áhrif á verðlag eins og kom í 

ljós með alþjóðlegu efnahagskrísunni árið 2008 en þá hækkaði matvælaverð til muna sem 

hafði afdrifarík áhrif á innflutning matvæla til Flóaríkjanna. Allur þessi innflutningur hefur þá 

einnig slæm áhrif á umhverfið og er því ógn við umhverfisöryggi (e. environmental security) 

vond aukaverkun sem fylgir því að tryggja fæðuöryggi ríkjanna. Þá eiga Flóaríkin almennt 

erfitt með að framleiða eigin matvæli vegna veðurskilyrða og takmarkaðra vatnsauðlinda en 

samkvæmt Alþjóðabankanum (World Bank) er vatn hvergi takmarkaðari auðlind en á MENA 

svæðinu (Pirani og Arafat 2016, 2). 
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Olíuverð getur einnig haft mikil áhrif á fæðuöryggi Flóaríkjanna en samkvæmt 

sérfræðingum er olíuframleiðsla mikilvægasti stuðpúðinn gegn fæðuóöryggi þeirra og því er 

eina lífvænlega lausnin á langtíma fæðuöryggi að auka fjölbreytni efnahags ríkjanna. Þá er 

fæðuöryggi ríkjanna gríðarlega viðkvæmt fyrir öllum höftum eða takmörkunum á 

innflutningi. Flóaríkin gerðu sér grein fyrir þessari ógn og á ráðstefnu Flóaráðsins árið 2014 

ákváðu ríkin til að mynda að frelsa viðskipti á svæðinu og samþykktu lög (the law of food for 

the GCC) í þeim tilgangi að auka fæðuöryggi (Pirani og Arafat 2016, 5). Samstarf Flóaráðsins 

er þó í algjörri upplausn sem stendur og hefur meðal annars Barein farið fram á að aðild Katar 

verði fryst þar til það verði við kröfugerð ríkjanna fjögurra (Al-Jazeera 2017).  

Undir slys og náttúrulegar hættur falla banvæn slys vegna kjarnorku-, efna- eða lífrænna 

vopna, niðurbrot innviða, faraldrar, náttúruhamfarir, loftlagsbreytingar og niðurbrot á 

umhverfinu eða þurrð auðlinda. Í þessum flokki virðist Katar fyrst og fremst þurfa að hafa 

áhyggjur af náttúruhamförum, loftlagsbreytingum, niðurbroti á umhverfinu og þurrð auðlinda. 

Hröð efnahagsleg þróun Katar er að miklu leyti til komin vegna gríðarlegra jarðefnaauðlinda 

þeirra. Auðlindirnar eru einnig lykillinn að völdum Al-Thani ættbálksins því hann hefur getað 

mútað borgurum sínum í gegnum óhagkvæmar niðurgreiðslur og velferðarkerfi. Auðæfi 

Katar, sem og annara Flóaríkja, sem verða til með vinnslu jarðefnaauðlinda eru með öðrum 

orðum helsta vörn elíta ríkjanna gegn kröfum almennings um frekari umbætur á sviði 

stjórnmála. Auðæfin eru þó háð eðlilegri virkni olíu- og gasmarkaða sem eru gríðarlega 

viðkvæmir fyrir alþjóðlegum deilum og átökum eins og komið hefur fram (Russell 2009, 90-

91). Þá hefur einnig vinnsla og notkun jarðefnaeldsneytis neikvæðar afleiðingar á 

loftlagsbreytingar og áhrif þeirra í Mið-Austurlöndum eru nú þegar farin að hafa alvarlegar 

afleiðingar á margvíslega þætti mannlífs eins og til dæmis þurrð vatnsauðlinda. Almennir 

borgarar eru þeir fyrstu til að finna fyrir þessum neikvæðu áhrifum en vegna gríðarlegra 

fjármuna Katar hefur ríkinu enn sem komið er tekist að halda áhrifunum í lágmarki. Það er þó 

spurning hversu lengi varasjóður Katar getur dregið í sig höggið en það er mjög mikilvægt 

fyrir elítu Katar að tryggja öryggi og ánægju borgara sinna í þeim tilgangi að verja völd sín.  

Þó ótrúlega megi virðast hefur Katar lent á fótunum og spilað nokkuð vel úr erfiðri stöðu 

með því að finna aðra kosti og leiðir til að tryggja efnahagslegan stöðugleika og þar með talið 

fæðuöryggi. Ásamt auðæfum er það að miklu leyti til komið vegna iðkunar áhættuvarnar í 

utanríkisstefnu sinni sem og jákvæðrar sýnar á frjálslynd viðskipti. Þá sjá sumir tækifæri í 

þessum fordæmalausu aðgerðum. Samkvæmt John Dore, írskum bónda sem vinnur fyrir 

Baladana búið í eyðimörkinni 60 kílómetrum fyrir utan Doha, hafa aðgerðirnar gegn Katar í 
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raun haft jákvæðar afleiðingar. Þær hafa virkað sem ákveðin vakning og leitt í ljós þá 

fjölmörgu möguleika sem eru í boði fyrir ríkið til að betur tryggja fæðuöryggið sitt í gegnum 

aukna sjálfbærni. Sem dæmi flytur Dore inn búfénað frá Bandaríkjunum til Katar í massavís 

og stefnir á að hafa 14.000 kýr næsta sumar sem er nálægt því að vera nóg til að sjá öllum 2,3 

milljónum íbúa Katar fyrir mjólk. Bjartsýnina má finna víðar. Yousuf Mohamed Al-Jaida, 

formaður fjármálamiðstöðvar Katar, hefur til dæmis hreykt sér af því hversu fljótt 

fjármálamarkaðir Katar hafi náð stöðugleika. Þá hefur fjármálaráðherra Katar frá árinu 2003, 

Ali Shareef Al-Emadi, lýst því yfir að það hafi náðst jafnvægi á milli innflutnings og 

útflutnings strax á öðrum mánuði aðgerðanna. Að mati Al-Emadi var efnahagurinn svo fljótur 

að ná sér vegna þess að Katar var á undan öllum öðrum Flóaríkjum að opna á erlendar 

fjárfestingar. Af þeim ástæðum hefur ríkið náð að aðlagast fljótt og í stað þess að treysta á 

nágrannaríki sín hefur Katar nú aðgengi að mörkuðum í fleiri en 80 ríkjum (Wintour 2017).  

Öryggisvæðing katarskra stjórnvalda á aðgerðunum hefur, ásamt gífurlegum auðæfum 

þeirra, gert þeim kleift að bregðast skjótt við og takmarka verulega neikvæðar afleiðingar á 

efnahagslegt öryggi. Þá hafa aðgerðirnar þvingað Katar til að leita inn á aðra markaði en 

fjölbreytni er vissulega ákveðin vernd gegn áföllum. Það er samt ekki víst að það sé lífvænleg 

lausn til langtíma en samkvæmt Sanaa I. Pirani og Hassan A. Arafat eru allar líkur á því að, 

með áframhaldandi fjölgun íbúa á svæðinu muni samkeppni um fæðu aðeins koma til með að 

aukast. Því er gríðarlega mikilvægt fyrir Flóaríkin að vinna saman og finna leiðir til að auka 

staðbundinn landbúnað sem krefst lítillar vatnsnotkunar. Á meðan algjör sjálfbærni er 

fjarlægur raunveruleiki er besta leiðin til að auka fæðuöryggi að einblína á innflutning frá 

ríkjum sem eru landfræðilega nálægt. Í því samhengi eru frjáls viðskipti innan svæðisins mjög 

mikilvæg vegna þess að hlutfall sjálfbærni ríkjanna er mismunandi eftir því hvaða matvæli 

um ræðir (Pirani og Arafat 2016, 7). Með öðrum orðum hefur núverandi ástand vond áhrif á 

margvíslegt öryggi allra Flóaríkjanna og því mikilvægt að finna lausn á deilunni sem allra 

fyrst.  

Annar þáttur sem ógnar ávallt öryggi smáríkja er smæð þeirra. Í kaflanum um kenningar í 

smáríkjafræðum hér að framan var talað um að smæð væri ávallt veikleiki þegar kemur að 

auðlindum ríkisins, bæði í tilfelli efnislegra auðlinda sem og mannauðs. Smáríki sem standa 

frammi fyrir slíkri valdaþurrð og geta ekki þvingað aðra eða komið í veg fyrir þvingun hefur 

val um tvær nálganir. Þau geta annars vegar tekið sér varnarstöðu sem leggur áherslu á 

verndun fullveldis og hlutleysi eða hins vegar sóknarstöðu og notað vettvang samvinnu, í 

gegnum svæðisbundnar eða alþjóðlegar stofnananir, í þeim tilgangi að tryggja öryggi sitt og 
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auka áhrif sín. Í núverandi alþjóðaumhverfi kjósa þróuð smáríki frekar síðari kostinn vegna 

aukinna tengsla í alþjóðlegum öryggismálum og víðari skilgreiningu á öryggi. Hlutleysi, í 

hefðbundum skilningi, leiðir gjarnan til einangrunar smáríkja á jaðrinum (Bailes, Rickli og 

Þórhallsson 2014, 32).  

Þá eru smáríki viðkvæmari fyrir ytri þrýstingi og líklegri til að gefa eftir undan álagi. Þau 

hafa einnig almennt færri pólitíska valmöguleika og það er yfirleitt mun sterkari tenging á 

milli innanríkis- og utanríkismála en hjá stærri ríkjum. Þrátt fyrir að Katar sé enn í flokki 

þróunarríkja samkvæmt Sameinuðu þjóðunum (United Nations 2017, 154) hefur það tekið sér 

sóknarstöðu og komið í veg fyrir einangrun með því að nota vettvang samvinnu til að tryggja 

efnahags- og hernaðarlegt öryggi sitt. Styður það við þá kenningu að geta smáríkja hafi aukist 

með tilkomu alþjóðalegra stofnana og aukinni áherslu á viðskipti og mannréttindi. Katar 

virðast engu að síður bundið ákveðnum lögmálum smáríkja um efnislegan styrk sem 

ómögulegt er að líta fram hjá. Með öðrum orðum þá virðist ríkið fast í ójöfnu sambandi við 

valdameiri nágranna og hefur því aldrei sömu möguleika og stærri ríki til að tryggja öryggi 

sitt. Í því samhengi á Katar mikið undir Bandaríkjunum, sem eru í raun og veru 

ábyrgðarmaður öryggis þess og þrátt fyrir aukið varnarsamstarf við ríki eins og Tyrkland og 

Íran eru þau enginn staðgengill fyrir kjarnorkustórveldi.  

Það eru þó að eiga sér stað örar breytingar í Mið-Austurlöndum sem koma til með að hafa 

áhrif á svæðisbundnu öryggissamstæðuna og þá sérstaklega undirsamstæðuna við Persaflóa. 

Verða þessi áhrif rædd nánar í næsta kafla.  

 

6.2 Breytingar á undirsamstæðunni við Persaflóa 
Samkvæmt RSCT eru svæðisbundin kerfi ekki vélræn afleiðing valddreifingar heldur háð 

gjörðum og túlkunum gerenda líkt og fram hefur komið. Samkvæmt Buzan og Wæver eru 

Mið-Austurlönd nær fullkomið dæmi um hefðbundna svæðisbundna öryggissamstæðu þar 

sem ríki eru miðlæg og áherslan er fyrst og fremst á stjórnmál og hernað. Á marga vegu 

svipar öryggissamstæðunni til þeirrar sem mátti finna snemma í Evrópu nútímans, þó með 

tveimur mikilvægum aðgreiningaratriðum. Í fyrsta lagi voru ekki mikil utanaðkomandi 

afskipti frá gerendum á altæka (e. global) sviðinu (sbr. Bandaríkin í Mið-Austurlöndum). Í 

öðru lagi hefur samþætting arabískrar þjóðernishyggju, Íslam, and-zíonisma, and-vestrænna 

kennda, miðstýringar og tilhneigingar til að varðveita ákveðið stjórnarfar (einræði) gert það 

nær ómögulegt að viðhalda stefnum sem byggja á hugmyndinni um vandajafnvægi (e. balance 

of power) (Buzan og Wæver 2003, 217-218). 
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Færa má rök fyrir því að mikilvægustu gerendurnir í Mið-Austurlöndum um þessar 

mundir séu Bandaríkin, Rússland, Sádí-Arabía, Íran, Ísrael, Tyrkland og Katar en þessi ríki 

hafa verið atkvæðamestu gerendurnir í stríðinu í Sýrlandi. Gjörðir ríkjanna og túlkun hvers á 

hegðun annara síðustu ár hafa leitt til breytinga á undirsamstæðunni við Persaflóa. Fyrir 

innrás Bandaríkjanna í Írak árið 2003 var undirsamstæðan við Persaflóa hefðbundin 

svæðisbundin öryggissamstæða þar sem skautun öryggismála var að mestu í höndum 

svæðisbundinna afla á borð við Íran, Írak og Sádí-Arabíu. Eftir að Bandaríkin fjarlægðu Írak 

úr þeirri jöfnu tóku þau sér sífellt stærra hlutverk í öryggismálum svæðisins. Með vaxandi 

afskiptum Bandaríkjanna má færa rök fyrir því að öryggissamstæðan hafi umbreyst úr 

hefðbundinni svæðisbundinni öryggissamstæðu í ákveðið afbrigði af miðlægri 

svæðisbundinni öryggissamstæðu þar sem ítök heimsveldis (Bandaríkin) settu sterkan svip á 

þróun öryggismála svæðisins. Þá hefur starfsemi Flóaráðsins, þrátt fyrir að vera veikt 

svæðisbundið bandalag, verið einn helsti samstarfsvettvangur Flóaríkjanna á sviðum varnar- 

og öryggismála. Nú er sá samstarfsvettvangur aftur á móti í mikilli hættu og líkur á því að 

dagar þess séu taldir, að minnsta kosti í núverandi mynd. Upplausn Flóaráðsins bendir einnig 

til þess að frjálslyndisstefna og mótunarhyggja eigi undir ákveðið högg að sækja en þrátt fyrir 

ýmis líkindi á sviðum menningar, stjórnarfars og trúarbragða er vantraust á milli Flóaríkjanna 

mjög mikið. Þá er vantraustið líklegt til að ýta undir frekari tvíhliða samskipti þeirra við 

valdameiri gerendur á sviði öryggis- og varnarmála sem getur falið í sér frekari umskautun á 

svæðinu.  

Nýlegar vendingar á svæðinu benda til að það sé að verða til sífellt skýrari átakalína á 

milli Sádí-Arabíu og Íran en síðustu dagana áður en þessari ritgerð var skilað átti sér stað 

dramatísk atburðarrás. Þann 4. nóvember skutu herlið Houthi og Saleh ættbálkanna í Jemen 

langdrægri eldflaug í átt að Ríad sem var þó skotin niður áður en hún náði að skotmarki sínu. 

Það gerðist skömmu eftir að Mohammed bin Salman, krónprins Sádí-Arabíu, lét handataka 

fjölda áhrifamanna í stjórnmálum ríkisins í þeim tilgangi að styrkja völd sín. Á meðal þeirra 

handteknu voru prinsar, ráðherrar, fyrrverandi ráðherrar, skyldmenni hans og einn ríkasti 

maður heims, Alwaleed bin Talal (Crisigroup 2017). Með aðgerðum sínum, sem að hans sögn 

höfðu þann tilgang að uppræta spillingu, er krónprinsinn nokkurn veginn orðinn einvaldur í 

Sádí-Arabíu. Þá eru einnig fréttir þess efnis að Sádí-Arabía hafi þvingað forsætisráðherra 

Líbanon, Saad Hariri sem er sádískur ríkisborgari, til að segja af sér embætti á meðan hann 

var í persónulegri heimsókn hjá Mohammed bin Salman. Hariri las upp yfirlýsingu þess efnis 

á ríkissjónvarpsstöð Sádí-Arabíu og tók fram að uppsögnin væri vegna hótana Íran um að taka 
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hann af lífi og útflutnings þess á „eyðileggingu og ringulreið“. Það sem meira er virðast 

sádískt stjórnvöld hafa haldið honum gegn vilja sínum í því sem virðist vera tilraun til að 

þvinga Líbanon í átök sín við Íran (The Washington Post 2017). Hariri þvertók þó fyrir það 

(Barnard 2017).  

Eins og komið hefur fram er Hezbollah mikilvægur gerandi í stjórnmálum Líbanon en 

samtökin, sem fá mikinn stuðning frá Íran, mynda ríkisstjórn Líbanon ásamt stjórnarflokki 

Hariri. Það er einnig merkilegt að í baráttu sinni gegn Íran um svæðisbundin völd virðist Sádí-

Arabía leita sífellt meira á náðir Ísrael en undanfarið ár hafa verið ýmis teikn á lofti sem 

benda til bættra samskipta ríkjanna á milli. Í því samhengi er mikilvægt að minnast á að 

einnig eru mikil batamerki á sambandi Ísrael og Bandaríkjanna eftir að Donald Trump tók við 

embætti forseta en það andaði köldu á milli forvera hans, Barack Obama og Benjamin 

Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. Þá líta bæði Sádí-Arabía og Ísrael (ásamt 

Bandaríkjunum) á Íran sem sameiginlegan óvin og eru þreytt á vangetu Vesturlanda við að 

taka á þeim (Harel 2017).  

Þessi dramatíska atburðarrás varpar ljósi á þær breytingar sem virðast vera yfirvofandi á 

undirsamstæðunni við Persaflóa. Kjarni samstæðunnar sem áður var samkeppni á milli þriggja 

gerenda; Íran, Írak og Flóaríkjanna, undir forystu Sádí-Arabíu er horfinn. Bandaríkin 

fjarlægðu Írak úr jöfnunni með innrás sinni árið 2003 og eftir stóð tvískauta samkeppni á milli 

Íran og Sádí-Arabíu, sem naut stuðnings bæði Flóaríkjanna og Bandaríkjanna. Nú hefur hópur 

Flóaríkjanna hins vegar brotnað upp vegna aðgerðanna gegn Katar sem virðast fyrst og fremst 

vera hluti af tilraun Sádí-Arabíu til að staðsetja sig sem ótvíræðan leiðtoga á svæðinu og 

helsta varnargarð Súnní múslima gegn áhrifum Íran og Sjía hugmyndafræði. Þá hefur hlutverk 

Ísrael í öryggismálum á svæðinu vaxið vegna þíðu í sambandi þeirra við Sádí-Arabíu sem er í 

raun stórmerkileg vegna þess að frelsun Palestínu undan klóm Ísrael hefur verið einn af helstu 

sameiningarþáttum Araba á svæðinu. Færa má rök fyrir því að normalísering sambands Sádí-

Arabíu og Ísrael og aðgerðir Sádí-Arabíu gegn Katar grafi undan kenningum mótunarhyggju 

en styrki kenningar raunhyggju. Sádí-Arabía virðist vera tilbúið að stofna sambandi sínu við 

önnur arabaríki í hættu til að taka höndum saman við svarinn óvin (Ísrael) vegna ógnarinnar 

frá Íran einfaldlega vegna þess að hann er hernaðarlega máttugri en náttúrulegri bandamenn 

hennar.  

Hægt er að útskýra hegðun Mohammed bin Salmanns og Sádí-Arabíu með 

hvataraunhyggju. Með framferði sínu, sem virðist einkennast af eðlislægri löngun í frekari 

völd, hefur hann komið sér fyrir fremst í erfðaröðinni. Metnaður hans framlengist í gegnum 
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arm ríkisvaldsins þar sem Sádí-Arabía háir bæði pólitíska og hernaðarlega slagi á nokkrum 

vígstöðum, meðal annars gegn Katar, Líbanon og Jemen. Með framferði sínu mætti því færa 

rök fyrir því að krónprinsinn sé bæði að skapa ástand óöryggis og átaka innan ríkis sem og á 

milli þeirra. En hver er þá staða Katar í þessu nýja öryggisumhverfi? Getur Katar staðið af sér 

atlöguna og fundið jafnvægi á milli þess að tryggja öryggi sitt og að iðka mentaðarfulla 

utanríkisstefnu? Reynt verður að svara þeirri spurningu í síðasta kaflanum. 

 

6.3 Getur Katar fundið jafnvægi á milli þess að tryggja öryggi sitt og að iðka 
metnaðarfulla utanríkisstefnu?  

Þrátt fyrir að hafa ólíkar hugmyndir um ógnir hafa, samkvæmt bæði vestrænum og arabískum 

fræðimönnum, Flóaríkin yfirleitt staðið saman gegn ótvíræðum sameiginlegum ógnum 

(Martini 2016, 7-8). Þá virðast innbyrðis átök vera algeng í fjarveru þeirra. Færa mætti rök 

fyrir því að með samningum P5+1 ríkjanna við Íran um JCPOA hafi þessi helsta sameiginlega 

ógn smækkað og Sádí-Arabíu gefist ákveðið svigrúm til að beita sér gegn Katar og 

svæðisbundum vexti þeirra. Mikilvægt er að hafa í huga að Katar var hlynnt JCPOA á meðan 

önnur Flóaríki voru á móti samningunum líkt og komið hefur fram. Óháð því hver ástæða 

Katar var fyrir afstöðu sinni er ljóst að hún var hluti af sjálfstæðri utanríkisstefnu sem hefur 

lengi ögrað Sádí-Arabíu.  

Því má færa má rök fyrir því að aðgerðirnar 5. júní 2017 hafi í raun verið tilraun til að 

kúga Katar til hlýðni og fá það til að hverfa frá sjálfstæðri utanríkisstefnu sinni. Það virðist í 

það minnsta vera upplifun Katar en utanríkisráðherra ríkisins lýsti því yfir nýverið að aðgerðir 

Sádí-Arabíu og samverkaríkja hennar væru tilraun til að velta ráðandi stjórnvöldum Katar úr 

sessi (The New Arab 2017). Katar hefur þó neitað að beygja sig undir vilja þeirra enn sem 

komið er, enda sumar kröfur ríkjanna skýr aðför að fullveldi smáríkisins. Katar hefur sýnt 

mikla aðlögunarhæfni og gert mikilvægar ráðstafanir til að tempra áhrif aðgerðanna á sig og 

borgara sína. Það hefur ekki síst verið mögulegt vegna iðkunar áhættuvarnar í utanríkisstefnu 

sinni og jákvæðrar sýnar á frjálslynda hugmyndafræði, í það minnsta þegar kemur að 

alþjóðlegum viðskiptum. Þá hefur Katar sótt aukinn stuðning til Írans og Tyrklands í þeim 

tilgangi að betur tryggja hernaðarlegt öryggi sitt, meðal annars með því að fá tyrkneska 

hermenn til landsins. Katar hefur einnig tryggt mikilvægar flutningaleiðir til landsins í 

gegnum þessi sömu ríki sem og stóraukið innflutning frá öðrum fjarlægari ríkjum, meðal 

annars Bandaríkjunum. Ríkulegur varasjóður sem rekja má til gífurlegra jarðefnaauðlinda 

hefur tekið höggið að miklu leyti á sig og gert Katar kleift að fjárfesta í mikilvægum 
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vopnabúnaði til að betur tryggja hernaðalegt öryggi sitt. Mikið af þeim vopnum koma frá 

Bandaríkjunum en Katar, líkt og önnur Flóaríki, á í nánu samstarfi við heimsveldið þegar 

kemur að öryggis- og varnarmálum líkt og komið hefur fram. 

Bandaríkin eru í raun og veru ein mikilvægasta breytan fyrir framtíðar öryggi Katar. 

Afstaða Donald Trumps, forseta Bandaríkjanna, er þó áhyggjuefni en hann hefur tekið afstöðu 

með Sádí-Arabíu í deilu ríkjanna. Þá hefur hann einnig lagt blessun sína yfir hreinsanir 

Mohammed bin Salmans innan stjórnkerfis Sádí-Arabíu. Ef Donald Trump myndi færa eða 

hóta því að færa bandaríska heraflann frá Al-Udeid herstöðinni yfir til Sameinuðu arabísku 

furstadæmanna gæti Katar misst stöðu sína í öryggisregnhlíf Bandaríkjanna og þar með 

ákveðna líftryggingu. Í kjölfarið gæti Katar þurft að gera málamiðlanir sem það annars hefði 

viljað komast hjá. Það sem meira er gæti Sádí-Arabía séð sér leik á borði og þjarmað enn 

frekar að Katar (Liverostrum 2017). Það er því alveg ljóst að á Katar á mikið undir í samstarfi 

sínu við Bandaríkin, sér í lagi á meðan deilunni stendur en öryggisregnhlíf þeirra veitir Katar 

ákveðið frelsi og tækifæri til að velja áhættu úr sæti öryggis. Hins vegar ef Katar missir sæti 

sitt gæti það neyðst til að tileinka sér frekari nálgun raunhyggju í utanríkisstefnu sinni og gefa 

afslátt af áhættuvörn sinni. 

Það virðist því vera komin upp ákveðin öryggisklemma á milli Sádí-Arabíu og Katar. 

Færa má rök fyrir því að vegna afstöðu forseta Bandaríkjanna og aðgerðanna gegn því hafi 

Katar fundið sig nauðbeygt til aukins samstarfs við Íran og Tyrkland sem aftur magnar upp 

deiluna á milli ríkjanna. Þá virðast aðgerðinar gegn Katar vera hluti af stærri ráðagerð Sádí-

Arabíu til að koma á fót nýrri svæðisbundinni reglu í Mið-Austurlöndum. Í þeim tilgangi 

hefur krónprins Sádí-Arabíu háð stríð gegn andófsmönnum í Jemen, ráðist í fordæmalausar 

hreinsanir innan Sádí-Arabíu og blandað sér í innanríkimál Líbanon með því að þvinga fram 

afsögn forsætisráðherra þess. Þá hafa fjölmiðlar einnig fjallað um sameiginlega áætlun Sádí-

Arabíu og Ísrael til að ráðast gegn Íran vegna óánægju sinnar með samninga P5+1 ríkjanna 

við Íran um JCPOA (Times of Israel 2017). 

Aðgerðir Sádí-Arabíu eru líklegar til að ýta undir frekari átök og þar með ógna 

svæðisbundnu öryggi. Það í sjálfu sér er slæmt en gæti reynst ákveðin silfurrönd fyrir Katar 

þar sem athyglin færist að einhverju leyti af þeim. Bandaríkin koma einnig til með að 

ábyrgjast hernaðarlegt öryggi Katar, í það minnsta meðan baráttan gegn Íslamska ríkinu 

stendur yfir en herstöðin í Al-Udeid er miðstöð aðgerða þess. Katar hefur því ákveðið 

svigrúm til að betur tryggja efnahagslegt öryggi sitt (þar er fæðuöryggi einna mikilvægast) og 

sækja sér stuðning hjá alþjóðasamfélaginu. Í því samhengi spilar fréttastöðin Al-Jazeera 
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mikilvægt hlutverk. Á erfiðleikatímum sem þessum geta katörsk stjórnvöld tekið stjórnina og 

notað áunninn trúverðugleika til að móta eða hafa áhrif á almenningsálit sem gæti myndað 

þrýsting á stjórnvöld Sádí-Arabíu að breyta fjandsamlegri hegðun sinni. Þá er það Katar til 

lukku að ekki má finna sömu spennu á milli þjóðernisafla þar í landi og hjá öðrum Flóaríkjum 

og í raun má færa rök fyrir því að aðgerðir Sádí-Arabíu og samverkaríkja hennar hafi aukið 

samheldni katarskra borgara en eining innan ríkis er gríðarlega mikilvæg á þessum 

tímapunkti.  

Mikilvægt er að hafa í huga að þrátt fyrir samstöðuna gegn Katar er mikill munur á 

utanríkisstefnum og hugmyndum „and-hryðjuverkaríkjanna“ um mikilvægustu ógnir við 

svæðisbundið öryggi. Að mati Sádí-Arabíu og Barein er Íran alvarlegasta svæðisbundna ógnin 

sem verður að mæta af harðfylgi á meðan Tyrkland er náttúrulegur vinur í víðara samhengi 

Súnní-múslima bræðralags og mikilvægur efnahagslegur bandamaður sem nauðsynlegt er að 

vinna með þrátt fyrir stuðning þess við Katar. Egyptaland sér hins vegar Tyrkland (eins og 

Katar) sem stuðningsaðila íslamskra hreyfinga og hryðjuverkasamtaka (Bræðralag múslima) 

sem ætti að einangra þar til það lætur af honum. Sameinuðu arabísku furstadæmin deila bæði 

tilfinningum Sádí-Arabíu og Barein gagnvart Íran og Egyptalands gagnvart Tyrklandi. Þá 

hefur forseti Egyptalands, Abdel Fatah al-Sisi talað gegn hernaðaraðgerðum gegn Hezbollah 

og Íran, meðal annars vegna aðgerða Hezbollah í Sýrlandi sem hafa að miklu leyti tryggt sigur 

stjórnvalda Damaskus yfir andófsmönnum sem notið hafa stuðnings frá ríkjum Flóaráðsins og 

Tyrklandi (Cafiero 2017). Varpar þetta enn frekari ljósi þátt á þá miklu aðgreiningu sem er að 

finna í Mið-Austurlöndum, þversagnakennda hagsmuni og erfiðleika ríkja við að koma sér 

saman um sameiginlegar ógnir. Sá veruleiki heldur áfram að vinna með Katar. 

Með öðrum orðum, Katar getur fundið jafnvægi á milli þess að tryggja öryggi sitt og að 

iðka metnaðarfulla utanríkisstefnu svo lengi sem það á sæti undir öryggisregnhlíf 

Bandaríkjanna, getur tryggt efnahagslegt öryggi (þar er fæðuöryggi mikilvægast), komið í veg 

fyrir átök innan ríkis og borgaralega óreglu, ásamt því að iðka áframhaldandi áhættuvörn. 

Sem stendur er Katar mikilvæg miðstöð fyrir hernaðarlegar aðgerðir Bandaríkjanna í Mið-

Austurlöndum og gæti reynst mikilvægur bandamaður Sádí-Arabíu og Ísrael ef það kemur til 

hernaðarlegra átaka við Íran. Það veltur í raun mikið á framvindu mála í Sádí-Arabíu en 

Mohammed bin Salman stendur í ströngu á mörgum vígstöðum, ekki síst innan ríkis þar sem 

hreinsanir hans í þeim tilgangi að minnka áhrif Wahhabi klerkaveldisins og nútímavæða ríkið, 

hafa ollið miklum óróa.  



79	  

Vegna iðkunar áhættuvarnar í utanríkisstefnu sinni hefur Katar tryggt sér nauðsynlegan 

hreyfanleika á þessum óvissutímum en það er mikilvægt fyrir Katar að sýna sömu rólyndi og 

sjá hvað verður af áætlunum Mohammed bin Salman. Ef þær heppnast og honum tekst að 

herða völd sín hefur það líklega valdeflandi áhrif á hann og með stuðningi Bandaríkjanna (og 

Ísrael) eru meiri líkur á að hann láti til skara skríða gegn Íran. Þá gæti Katar neyðst til að 

hverfa frá, í það minnsta tímabundið, iðkun áhættuvarnar og gefa afslátt af sjálfstæðri 

utanríkisstefnu sinni. Í þeim tilgangi að tryggja öryggi sitt gæti Katar lofað honum stuðningi 

sínum og skorið á stjórnmálasamband við Íran gegn því að viðskiptaþvingunum yrði aflétt og 

flutningaleiðir opnaðar ríkjanna á milli. Slík eftirgjöf af hálfu Katar hefði vissulega neikvæð 

áhrif á sjálfstæði utanríkisstefnu þess en gæti engu að síður verið skynsamleg og komið í veg 

fyrir að Bandaríkin þurfi að taka eindregnari afstöðu í deilunni. 

Það myndi einnig skapa tækifæri fyrir ríkin til að endurreisa og styrkja vettvang 

Flóaráðsins en þrátt fyrir að vera veikt svæðisbundið bandalag getur það verið gífurlega 

mikilvægur vettvangur fyrir sameiginlegt öryggi Flóaríkjanna á sviðum stjórnmála-, efnahags-

, samfélags- og umhverfismála. Ríkin verða að vinna saman að því að tryggja fæðuöryggi, 

berjast gegn loftlagsbreytingum og takast á við alvarlegar afleiðingar þeirra, sér í lagi þurrð 

vatnsauðlinda. Ein helsta forsenda stöðugleika Flóaríkjanna hefur verið geta þeirra til að halda 

borgurum sínum hlutfallslega ánægðum og þannig koma í veg fyrir kröfur um stjórnmálalegar 

umbætur, til dæmis í formi aukins lýðræðis. Frumþarfir eins og fæða, vatn og húsaskjól eru 

þar neðst í strýtunni.  

Samkvæmt James Rosenau er einstaklingurinn mikilvægasta breytan þegar kemur að 

utanríkisstefnu þróunarríkja líkt og farið hefur verið yfir. Þá eru áhrifin meiri eftir því minna 

sem ríkið er. Því má færa rök fyrir því að ásamt Bandaríkjunum séu einstaklingarnir 

Mohammed bin Salman og Al-Thani mikilvægastu breyturnar fyrir öryggi Katar og 

svæðisbundið öryggi í Mið-Austurlöndum um þessar mundir. Að mati varnarmálaráðuneytis 

Bandaríkjanna og Pentagon eru stórtækar aðgerðir Salmans líklegar til að valda frekari 

óstöðugleika á svæðinu (Hubbard og Kirkpatrick 2017). Þær geta haft afdrifarík áhrif á 

undirsamstæðuna við Persaflóa og þar með öryggi Katar en eins og farið hefur verið yfir eru 

tengsl öryggismála á svæðinu mikil og í raun ómögulegt að skoða öryggi eins Flóaríkis úr 

samhengi við önnur. Sem stendur liggur þó ekki fyrir hvort áhrifin komi til með að vera 

jákvæð eða neikvæð. Því velta möguleikar Katar, á að halda áfram að tryggja öryggi sitt og að 

iðka mentaðarfulla utanríkisstefnu eða gera erfiðar málamiðlanir, að miklu leyti á hegðun 

Mohammed bin Salmann og Al-Thani.  
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7 Niðurlag 
Ríki verða ávallt upptekin af hugmyndinni um (ó)öryggi þar sem hún er innbyggð í eðli 

mannsins. Hugmyndin er smáríkjum sérstaklega hugleikin þar sem hún takmarkar bæði 

hreyfanleika þeirra og möguleika við iðkun utanríkisstefnu. Með öðrum orðum geta smáríki 

aldrei tryggt öryggi sitt á sama hátt og stórveldi þar sem efnislega bilið er einfaldlega of 

mikið. Þá er utanríkisstefna smáríkja einnig almennt bundnari af innanríkismálum líkt og 

komið var inn á hér að framan. Það virðist þó vera greinilegur munur á ríkjum eftir 

landfræðilegri staðsetningu þeirra, uppbyggingu efnahags, lýðfræðilegri samsetningu og 

ráðandi stjórnarfari. Evrópsk smáríki, sem búa við frjálslynt lýðræði virðast til að mynda búa 

við meiri stöðugleika en smáríki í Mið-Austurlöndum þar sem ráðandi stjórnarfar er einræði 

og efnahagur byggir á fáum stoðum (jarðefnaauðlindir). Af því leiðir er eðlismunur á því 

hvaða ógnir ríkin ákveða að öryggisvæða. Á meðan smáríki í Mið-Austurlöndum hafa miklar 

áhyggjur af hefðbundnu „hörðu“ öryggi hafa evrópsk smáríki meiri áhyggjur af „mýkra“ 

öryggi. Nota má fimm vídda öryggislíkan Buzans til að skoða þessar ólíku áherslur nánar  

Smáa þjóðernisríkið Katar er landfræðilega staðsett á óstöðugu svæði, mitt á milli Sadí-

Arabíu og Íran sem eiga í stöðugri baráttu um bæði svæðisbundin og hugmyndafræðileg völd. 

Sádí-Arabía er fulltrúi Súnní á meðan Íran er fulltrúi Sjía. Þrúgandi nærvera heimsveldis 

Bandaríkjanna gegnsýrir síðan hegðun allra gerenda, ekki síst á sviðum öryggis- og 

stjórnmála. Frá Arabíska vorinu árið 2011 hefur verið mikil ringulreið í Mið-Austurlöndum 

þar sem hugmyndin um einræði hefur átt undir högg að sækja. Versnandi lífskilyrði, vaxandi 

þjóðernisklofningar og barátta um takmarkaðar auðlindir ýfa upp andúð á stjórnvöldum og 

auka líkurnar á borgaralegri óreglu og innanríkisátökum. Í sumum tilfellum hefur það leitt til 

algera hörmunga, samanborið stríðin í Sýrlandi og Jemen.  

Með þessum átökum hefur myndast ákveðið holrúm í stjórnmálum Mið-Austurlanda sem 

margir gerendur keppast nú um að fylla upp í. Skýrasta átakalínan um þessar mundir er á milli 

Sádí-Arabíu og Íran en það eru tveir sterkustu svæðisbundnu gerendurnir á sviði öryggis- og 

hermála í Mið-Austurlöndum. Á meðan Sádí-Arabía nýtur stuðnings Bandaríkjanna, flestra 

Flóaríkjanna og jafnvel Ísrael virðist Íran vera nokkuð einangrað við fyrstu sýn. Hins vegar, 

þegar betur að er gáð kemur í ljós að svo er ekki. Íran hefur töluverð ítök í stjórnmálum Mið-

Austurlanda, til dæmis í Líbanon þá í gegnum hreyfinguna Hezbollah. Þá fara áhrif þess innan 

Írak einnig vaxandi eftir að Bandaríkin drógu sig til baka. Íran hefur einnig yfirhöndina í 

stríðinu í Sýrlandi þar sem stuðningur þess við Bashar al-Assad hefur tryggt áframhaldandi 

valdatíð hans. Assad hefur þá einnig fengið mikinn stuðning frá Vladimir Pútín og Rússlandi. 
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Það sem meira er þá stefna Rússland, Íran og Tyrkland að því að leiða saman andstæðar 

fylkingar í Sýrlandi til friðarviðræðna í rússnesku borginni Sochi í enda nóvember en 

Tyrkland hefur tekið sér stöðu gegn Assad í fortíðinni (Al-Jazeera 2017).  

Það er því gríðarlega mikill óstöðugleiki í Mið-Austurlöndum um þessar mundir sem 

ógnar bæði svæðisbundnu öryggi og öryggi einstakra ríkja. Þrátt fyrir að Katar eigi enn fast 

sæti undir öryggisregnhlíf Bandaríkjanna er ekki víst að hún dugi til að tryggja öryggi þess 

líkt og farið hefur verið yfir. Hagsmunir Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum verða 

þversagnakenndir þegar bandamenn þeirra deila innbyrgðis, samanborið deilu Katar við Sádí-

Arabíu og samverkaríki hennar. Hvernig forgangsraða Bandaríkin samböndum sínum ef þess 

gerist þörf? Af þeim ástæðum er mjög mikilvægt fyrir Katar að hafa getu til að iðka 

áframhaldandi áhættuvörn, með tilheyrandi jafnvægisleik á milli ólíkra kenninga í 

öryggisfræðum og koma sér undan því að taka eindregna afstöðu með eða á móti einhverjum 

gerenda.  

Það er gríðarlega vandasamt að rannsaka hvort Katar geti fundið jafnvægi á milli þess að 

tryggja öryggi sitt og að iðka metnaðarfulla utanríkisstefnu í ljósi aðgerða Sádí-Arabíu og 

samverkaríkja hennar því breyturnar eru fjölmargar og þversagnakenndar, líkt varpað hefur 

verið ljósi á. Í þessari ritgerð var þó gerð tilraun til þess með því að byggja á sterkum 

kenningarfræðilegum grundvelli þar sem fjallað var í ítarlegu máli um bæði kenningar og 

hugtök í smáríkja- og öryggisfræðum. Þá leiðir ritgerðin í ljós mikilvægi og gagnsemi RSCT 

kenningar Buzans og Wævers. Hún leggur áherslu á hversu mikilvægt það er að rannsaka 

öryggismál ríkja í samhengi við öryggimál nágranna þeirra þar sem tengslin eru yfirleitt mikil. 

Ritgerðin varpar einnig ljósi á hversu hugleikið öryggi er smáríkjum en hugtakið virðist 

miðlægt í smáríkjafræðum og því í raun og veru til lítils að fjalla um smáríkjafræði án þess að 

tiltaka öryggisfræði. Er tilvik þessarar rannsóknar því góður vitnisburður. Engu að síður voru 

töluverðir annmarkar á tilviksrannsókn höfundar bæði vegna þess að deilan er yfirstandandi 

og aðgengi að gögnum var takmarkað, ekki síst vegna tungumálaörðuleika en mikið af 

heimildum eru óaðgengilegar bæði vegna þess að þær eru trúnaðarupplýsingar og á arabísku.  

Það er engu að síður ljóst að öryggismál í Mið-Austurlöndum koma til með að vera 

verðugt rannsóknarefni, sérstaklega í ljósi þeirra breytinga sem virðast vera að eiga sér stað á 

svæðisbundnu öryggissamstæðunni og þar með talið undirsamstæðunni við Persaflóa. Þá 

verður áhugavert að sjá hver staða Katar verður í nýrri svæðisbundinni reglu. Getur Katar 

haldið áfram að tryggja öryggi sitt og að iðka mentaðarfulla utanríkisstefnu eða verður það 

þekkt sem smáríkið sem flaug of nálægt arabísku sólinni?  
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