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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um pólitíska andstöðu við aðild Íslands að Evrópska 

efnahagssvæðinu (EES). Deilan um EES-samninginn varð mjög hörð fyrir 

Alþingiskosningar árið 1991, en undirbúningsviðræður höfðu staðið yfir frá árinu 1989. 

Samningurinn fól í sér tollalækkanir fyrir íslenskan sjávarútveg ásamt óheftum aðgangi 

að evrópskum markaði. EES-andstæðingar börðust hins vegar á móti honum vegna þess 

að þeir töldu að hann mundi skerða fullveldi Íslands og stæðist ekki stjórnarskrá. Hér 

verður sjónum beint að andstöðu við EES-samninginn, einkum eftir að ríkisstjórn 

Sjálfstæðisflokksins og Alþýðuflokksins var mynduð vorið 1991. Þrír flokkar, 

Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur og Kvennalisti klofnuðu í afstöðu sinni til 

samningsins. Greind verða rök andstæðinga EES-samningsins, þar sem áhersla verður 

lögð á fullveldisframsalið auk annarra þátta af efnahagslegum, félagslegum og 

lagalegum toga. Hér má nefna rök eins og t.d. þau að samningurinn mundi leiða til 

aukins atvinnuleysis, til kaupa erlendra aðila á íslenskum jarðeignum, veita erlendu 

ríkisborgurum búseturéttindi með þeim afleiðingum að kjör verkamanna og kvenna 

gætu versnað. 
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Inngangur  

Árið 1993 var EES-samningurinn samþykktur á Alþingi, en hér var um að ræða 

einn mikilvægasta og viðamesta samning sem Ísland hafði gert frá lýðveldisstofnun. 

Markmiðið var að tryggja efnahagslega hagsmuni Íslendinga á innri markaði 

Evrópubandalagsins (EB). Aðildin að Evrópska efnahagssvæðinu (EES), sem sigldi í 

kjölfar samþykktar EES-samningsins gerði Íslandi kleift að selja sjávarafurðir á 

hagstæðari kjörum vegna niðurfellingar á ýmsum tollum. Auk þess má fullyrða að 

samningurinn hafi stuðlað að betra rekstarumhverfi fyrirtækja vegna þess að hann var 

reistur á sameiginlegum evrópskum leikreglum. EES-samningurinn hefur verið lifandi 

samningur frá upphafi og því þarf að lögfesta öll lög og allar reglugerðir 

Evrópusambandsins (ESB) fyrir utan nokkur svið eins og sjávarútveginn og 

landbúnaðinn, hér á landi. Það þýðir að Ísland tengist aðildarríkjum Evrópska 

efnahagssvæðisins beinum pólitískum og efnahagslegum stofnanaböndum.  

Undirbúningsviðræður að EES-samningnum hófust árið 1989 eftir hinn svo-

nefnda Oslóarfund þar sem Jacques Delors, framkvæmdastjóri Evrópubandalagsins, 

lýsti yfir vilja EB til að koma á nánara samstarfi við Fríverslunarsamtök Evrópu 

(EFTA). Undirbúningsviðræðurnar stóðu til ársins 1991, en þá var við völd ríkisstjórn 

Steingríms Hermannssonar, sem var samsteypustjórn Framsóknarflokks, Alþýðuflokks, 

Alþýðubandalags og síðar Borgaraflokks. Eftir kosningar árið 1991 varð EES-

samningurinn að helsta baráttumáli nýrrar ríkisstjórnar Alþýðuflokks og 

Sjálfstæðisflokks. Öfugt við flest ríki Fríverslunarsamtaka Evrópu varð EES-

samningurinn að mjög umdeildu máli á Íslandi.  

Í ritgerðinni er EES-samningurinn settur í samhengi við viðhorf íslensku 

stjórnmálaflokkanna til hans á Alþingi, einkum eftir að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins 

og Alþýðuflokksins var mynduð vorið 1991. Hér verður sýnt hvernig deilan um 

samninginn leiddi til þverpólitísks klofnings. Þótt margir teldu að EES-samningurinn 

mundi leiða til aukinnar velsældar fyrir Íslendinga var sú skoðun útbreidd að hann skerti 

fullveldi Íslands og að þau efnahagsleg gæði, sem talin voru fylgja honum, réttlættu 

ekki að vegið yrði að sjálfstæðinu. Hér verður kastljósinu fyrst og fremst beint að 

andstæðingum samningsins. Áhersla verður lögð á að rannsaka hvaða rök lágu að baki 

andstöðu þeirra og hvernig þeir útskýrðu afstöðu sína. Enn fremur verður klofningurinn 

í Framsóknarflokknum, Kvennalistanum og Sjálfstæðisflokknum vegna EES-

samningsins tekinn til skoðunar. Hér komu til ólíkar ástæður, auk þess sem ósættið 
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hafði mismunandi áhrif á flokkana. Fullveldi Íslands var rauði þráðurinn í andstöðunni 

gegn EES-samningnum, en þrátt fyrir það lögðu andstæðingarnir mismunandi áherslur á 

galla hans. Kvennalistinn var t.d. eini flokkurinn sem beindi sjónum að því hvaða 

afleiðingar EES-samningurinn gæti haft fyrir konur svo að dæmi sé nefnt. 

Í flestum fræðiritum sem fjalla um EES-samninginn er því haldið því fram að 

andstaðan gegn EES-samningnum hafi grundvallast af áhyggjum vegna skerðingar á 

fullveldi Íslands og aðgangi erlendra skipa að fiskimiðum landsins. Þetta er ekki rangt í 

sjálfu sér, en segir ekki alla söguna. Atvinnuleysi, jarðeignir erlendra aðila, búseturéttur 

erlendra ríkisborgara, einkum verkamanna og kjör kvenna mótuðu einnig afstöðu 

andstæðinga EES-samningsins, eins og hér verður rakið. Baldur Þórhallsson og Eiríkur 

Bergmann Einarsson hafa helst fjallað um andstöðuna gegn EES-samningnum. Baldur 

leggur áherslu á að útskýra utanaðkomandi aðstæður sem tengdust þátttöku Íslands í 

Evrópusamrunanum, eins og þróun varnarsamningsins við Bandaríkin og 

Atlantshafsbandalagið eftir lok kalda stríðsins. Hann fer þó ekki ofan í saumana á 

hinum fjölbreyttu rökum sem þeir sem börðust gegn EES-samningnum notuðu. 1 Eiríkur 

Bergmann fjallar mun meira um málatilbúnað EES-andstæðinga, án þess þó að greina 

muninn á afstöðu þeirra eftir því hvaða stjórnmálaflokki þeir tilheyrðu.2 Hér verður 

leitast við að bæta úr því með því að greina afstöðu stjórnmálaflokkanna til EES-

samningsins. 

 Frumvarpið um EES-samninginn var lagt fram 20. ágúst 1992 og í framhaldinu 

spunnust hatrammar umræður um það, sem urðu þær umfangsmestu í sögu Alþingis. 

Sýnt verður fram á að andstæðingar samningsins beittu aðallega fullveldisrökunum máli 

sínu til stuðnings. Í kjölfar EES-samningsins yrði dómsvald Íslands að hluta til fært til 

Brussel, þar sem úr því yrði skorið hvort íslensk stjórnvöld færu eftir ákvæðum 

samningsins og komist að niðurstöðu í deilumálum sem gætu komið upp við 

framkvæmd hans. Alþingi þyrfti einnig að taka upp allar reglugerðir og öll lög 

Evrópubandalagsins með nokkrum undantekningum, sem þýddi að löggjafarvald 

Alþingis yrði skert ásamt dómsvaldinu. Þar sem íslensk stjórnvöld hugðust einungis fá 

aðild að Evrópska efnahagssvæðinu en ekki Evrópubandalaginu myndu Íslendingar ekki 

sitja við samningsborðið þegar nýjar reglugerðir og ný lög EB yrðu yfirfærð á öll 
                                                

1 Baldur Þórhallsson (ritstj.), Iceland  and European Integration. On the Edge (London: Routledge,  
   2004). 
2 Sjá t.d. Eiríkur Bergmann Einarsson,  Sjálfstæð þjóð. Trylltur skríll og landráðalýður (Reykjavík  
   2011). 
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aðildarríki EES. Einnig var talið mikið vafamál hvort EES-samningurinn stæðist 

gagnvart stjórnarskránni. Samkvæmt annarri grein hennar eiga forseti Íslands og 

Alþingi að sjá um löggjafarvaldið sameiginlega og dómarar um dómsvaldið. 3 

Upphaflega átti samningurinn einungis að skerða dómsvaldið að takmörkuðu leyti, en 

þróunin varð sú að hann skerti einnig löggjafarvald Alþingis. Í EES-samningnum er 

ákvæði í bókun 35 þar sem segir „að stefnt sé að einsleitu evrópsku efnahagssvæði sem 

byggist á sameiginlegum reglum, án þess að samningsaðila sé gert að framselja 

löggjafaravald til stofnanna Evrópska efnahagssvæðisins.”4 

Krafan um einsleitni gerði það að verkum að Alþingi getur einungis samþykkt 

eða synjað lögum frá Evrópubandalaginu. Í þokkabót koma evrópsk lög í stað íslenskra 

ef lög Evrópubandalagsins ganga gegn innlendri löggjöf. Þannig var tekið fram fyrir 

hendur Alþingis í EES-samningnum: Ef það synjaði löggjöf Evrópubandalagsins 

staðfestingar var EB gert kleift að segja upp EES-samningnum einhliða.5 Alþingi 

skipaði fjóra sérfræðinga til að úrskurða um lögmæti EES-samningsins og komust þeir 

að þeirri niðurstöðu að samkvæmt stjórnarskránni væri ríkisstjórninni hvorki heimilt né 

forboðið að framselja hluta af fullveldi landsins til yfirþjóðlegra stofnana.6 Þeir töldu þó 

að hann væri „vel afmarkað[ur] á takmörkuðu sviði og ekki verulega íþyngjandi fyrir 

íslenska aðila.7 Sérfræðingaálitið var umdeilt og hafði mikil áhrif á umræðuna um EES-

samninginn. Þótt deilan um fullveldið hafi vegið þyngst í umræðunni um EES-

samninginn verður hér einnig vikið að öðrum þáttum sem skiptu máli. Hér má t.d. nefna 

þá sem höfðu efasemdir um efnahagslegan ávinning aðildar að EES. Óttast var að 

atvinnuleysi gæti aukist vegna fjölda erlendra verkamanna sem hingað kæmu í skjóli 

samningsins. Auk þess var varað við því að erlendir togarar gætu notfært sér hann til 

veiða innan íslensku efnahagslögsögunnar.  

Þótt EES-samningurinn hafi verið mikið hitamál hefur tiltölulega lítið verið 

fjallað um hann eftir að hann var samþykktur. Helst má lesa um hann í ritum Eiríks 

Bergmanns Einarssonar, Sjálfstæðri þjóð, 8  Evrópusamrunanum og Ísland 9  og 

                                                
3 „Stjórnarskrá lýðveldisins Ísland“, https://www.althingi.is/,  

https://www.althingi.is/lagas/nuna/1944033.html, sótt 26. apríl 2018. 
4 „Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið“, https://www.stjornarradid.is/default.aspx?         
     PageID=229f46ba-4609-11e7-941a-005056bc530c, sótt 10. maí 2018.  
5 Eva Dóra Kolbrúnardóttir, „Aðild Íslands að EES-samningnum“, bls. 85–87. 
6 Eiríkur Bergmann, Sjálfstæð þjóð, bls. 111. 
7 Álit nefndar utanríkisráðherra um stjórnarskrána og EES-samninginn (1992). Í nefndinni voru Gunnar 

G. Schram prófessor, Ólafur W. Stefánsson skristofustjóri, Stefán Már Stefánsson prófessor og Þór 
Vilhjálmsson hæstaréttardómari 

8 Eiríkur Bergmann, Sjálfstæð þjóð. Trylltur skríll og landráðalýður. 
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doktorsritgerð hans, „Hið huglæga sjálfstæði þjóðarinnar“.10 Auk þess hefur Baldur 

Þórhallsson skrifað mikið um Evrópusamrunann á Íslandi. Hann ritstýrði t.a.m. bókinni 

Iceland and European Integration11 sem fjallar um hvernig Evrópusamstarfið þróaðist á 

Íslandi. Einnig má nefna kafla sem hann skrifaði í bókinni Uppbrot hugmyndakerfis, 

ritstýrt af Val Ingimundarssyni,12 þar sem hann greinir stefnu Íslands í Evrópumálum. 

Meðal þeirra erlendu fræðimanna sem hafa fjallað um uppruna og upphaf EES-

samningsins má nefna Desmond Dinan13 og John Van Oudenaren.14 

Hvað varðar aðrar heimildir hafa Alþingistíðindi 15  verið gagnlegust til að 

rannsaka og skilja afstöðu andstæðinga EES-samningsins. Þannig er hægt að greina 

afstöðu einstakra þingmanna og einnig hvernig stjórnmálaflokkarnir beittu ólíkum 

rökum gegn EES-samningnum. Auk þess komu ýmis gögn flokkanna, eins og 

stefnuskrá Alþýðubandalagsins árið 199116 og ályktun landsfundar Kvennalistans sama 

ár, að notum.17 Þá má einnig benda á ræður Ingibjargar Sólrúnar18, einkum á síðari hluta 

ársins 1992, en ósætti var innan flokksins um afstöðu til EES. Höfundur hafði ekki 

aðgang að ályktunum Framsóknarflokks í garð EES-samningsins á þessum tíma, en í 

ævisögu Steingríms Hermannssonar19 er farið ofan í saumana á deilunni um EES-

samninginn innan flokksins. 

Ritgerðin skiptist í þrjá meginkafla. Í fyrsta kafla verður fjallað um aðdraganda 

EES-samningsins. Vikið verður að uppruna hans og hvernig Ísland varð aðili að 

samningnum. Þá verður sjónum beint að í klofningnum í EES-málinu innan 

Framsóknarflokks, Kvennalista og Sjálfstæðisflokks. Í öðrum kafla eru átökin um 

túlkun á fullveldi Íslands tekin fyrir og rök andstæðinga EES-samningsins gegn 

samningnum greind. Í þriðja kafla verður fjallað um þau rök sem notuð voru gegn 

samningnum og snertu möguleg efnahagsleg og félagsleg áhrif á Ísland.  

                                                                                                                                          
9 Eiríkur Bergmann, Evrópusamruninn og Ísland. Leiðarvísir um samrunaþróun Evrópu og stöðu Íslands 

í evrópsku samstarfi. 
10 Eiríkur Bergmann, „„Hið huglæga sjálfstæði þjóðarinnar”. Áhrif þjóðernishugmynda á Evrópustefnu 

íslenskra stjórnvalda“. 
11 Baldur Þórhallsson Iceland and European integration. On the edge. 
12 Baldur Þórhallsson, „Evrópustefna íslenskra stjórnvalda: Stefnumótun, átök og afleiðingar“,  Uppbrot 

hugmyndakerfis. Endurmótun íslenskrar utanríkisstefnu 1991–2007. 
13 Desmond Dinan, Europe Recast. 
14 John Van Oudenaren, Uniting Europe. 
15  „Evrópskt efnahagssvæði“, Alþingistíðindi, http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-

thingum/ferill/?ltg=116&mnr=1, sótt 27. apríl 2018. 
16 Stefnuskrá á landsfundi Alþýðubandalagsins 21.-24. nóvember 1991. 
17 Ályktun á landsfundi Kvennalistans 15.-17. nóvember 1991. 
18 Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, ræða 30. október á landsfundi Kvennalistans, 1992. 
19 Dagur B. Eggertsson, Steingrímur Hermannsson 3. bindi. 
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1 Aðdragandi EES-samningsins 

Á níunda áratug síðustu aldar urðu miklar breytingar á Evrópubandalaginu sem 

m.a. mátti rekja til þeirra efnahagsþrenginga sem Vestur-Evrópuríkin höfðu þurft að 

glíma við í kjölfar olíukrepppunnar á árunum 1974–75. 20  Til að bregðast við 

efnahagsvandanum, sem birtist m.a. í stórauknu atvinnuleysi, gerði þáverandi 

framkvæmdastjóri Evrópubandalagsins, Jacques Delors, það að helsta baráttumáli sínu 

að koma á sameiginlegum innri markaði í Evrópu. Gerð var aðgerðaáætlun, sem nefnd 

var hvítbókin, árið 1985 til að koma hugmyndinni í framkvæmd árið 1992. Talið var að 

einungis með auknum samruna og samvinnu á vettvangi Evrópubandalagsins yrðu 

Vestur-Evrópuríkin samkeppnishæf á alþjóðavettvangi.21 Þótt markmiðin væru skýr var 

hægara sagt en gert að framkvæma þessar aðgerðir. Í Evrópubandalaginu voru tólf ríki 

sem fylgdu mismunandi stefnu í efnahagsmálum. Þótt aðildaríkin væru sammála um 

nauðsyn þess að mynda innri markað var í fyrstu ekki sátt um um framkvæmdina.22 

Á ríkjaráðstefnu Evrópubandalagsins árið 1985 var hins vegar fundin lausn á 

þessu vandamáli. Þar var samþykkt tillaga um að gerðar yrðu allsherjarbreytingar á 

Rómar-samningnum frá árinu 1957, sem lá regluverki Evrópubandalagsins til 

grundvallar. Hér var um að ræða Einingarlögin (e. Single European Act) um innri 

markaðinn sem gengu út á hið svonefnda fjórfrelsi, þ.e. frjálst flæði vöru, fólks, 

þjónustu og fjármagns. Auk þess var ákveðið að efla samstarf bandalagsríkjanna í 

utanríkismálum. Samkvæmt Einingarlögunum þurfti aðeins meirihlutasamþykkt í stað 

einróma samþykktar í málum sem tengdust innri markaðnum.23 Þarna skapaðist ákveðið 

fordæmi fyrir ákvarðanatöku á vettvangi Evrópubandalagsins þar sem ekki var gerð 

krafa um samþykki allra aðildarríkjanna. Viðbúið var að slík þróun yrði hvati að 

auknum Evrópusamruna. Samt sem áður vöktu Einingarlögin ekki mikla athygli fyrir 

utan Danmörku og Írland. Dönskum stjórnvöldum mistókst í tvígang árið 1986 að fá 

þingið til að samþykkja lögin á þeim forsendum að þau skertu fullveldi landsins. Að 

lokum brá ríkisstjórnin á að það ráð að setja þau í þjóðaratkvæðargreiðslu, þar sem þau 

voru samþykkt. Svipaða sögu er að segja af Írlandi, en þar var höfðað mál gegn 

stjórnvöldum út af þeirri fullveldisskerðingu sem talin var felast í Einingarlögunum. 

Hæstiréttur Írlands félst á þessi rök og mælti svo fyrir að efna yrði til 

                                                
20 Van Oudenaren, Uniting Europe, bls. 102–103 og 105 
21 Van Oudenaren, Uniting Europe, bls. 104. 
22 Dinan, Europe Recast: A History of European Union, bls. 206–207. 
23 Dinan, Europe Recast: A History of European Union, bls. 214. 
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þjóðaratkvæðargreiðslu til að skera úr um hvort lögin tækju gildi á Írlandi. Eins og í 

Danmörku varð niðurstaðan sú að Einingarlögin voru samþykkt í 

þjóðaratkvæðagreiðslunni.24  

1.1 Aðild Íslands að EES-samningnum  

Markmið Evrópubandalagsins um að skapa innri markað vakti mikla athygli, 

sérstaklega meðal aðildarríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA). Sá ótti greip um sig 

að fengju EFTA-ríkin ekki aðgang að innri markaðnum mundi samkeppnishæfni þeirra 

á alþjóðavettvangi minnka. Í kjölfarið jókst áhugi þeirra á aðild að Evrópubandalaginu 

til muna. Austurrísk stjórnvöld riðu á vaðið og sóttu um inngöngu í Evrópubandalagið í 

júlí 1989. Þar sem EB hafði árið 1986 samþykkt aðildarumsóknir Portúgals og Spánar 

vildi það ekki bæta strax við fleiri ríkjum. Það mundi flækja viðræðurnar um innri 

markaðinn. Í staðinn ákvað Delors í janúar 1989 að leggja til að komið yrði á sérstökum 

samstarfsvettvangi milli Evrópubandalagsins og Fríverslunarsamtaka Evrópu undir 

heitinu Evrópska efnahagssvæðið (e. European Economic Area). Þannig fengju EFTA-

ríkin aðgang að innri markaðnum að því gefnu að þau samþykktu ákvarðanir, aðgerðir 

og lög Evrópubandalagsins – bæði fyrir og eftir stofnun innri markaðarins – fyrir utan 

ákveðin málefnasvið eins og landbúnaðar- og sjávarútvegsmál. Það yrði gert með 

lifandi samningi sem væri bindandi fyrir aðildarríki EB og síðar ESB.25 Með þessu móti 

var hægt að tengja aðildarríki Fríverslunarsamtaka Evrópu við Evrópubandalagið nánast 

órjúfanlegum efnahagsböndum án þess að þau hefðu áhrif á pólitíska starfsemi þess. 

Baldur Þórhallsson styðst við kenningu Peters Katzenstein til að útskýra hvers 

vegna Ísland sótti um aðild að EES-samningnum. Samkvæmt henni sækjast minni ríki 

eftir því að taka þátt í Evrópusamrunanum í þeim tilgangi að brynja efnahag sinn fyrir 

utanaðkomandi áhrifum. Í kjölfar inngöngu Spánar og Portúgals í Evrópubandalagið 

giltu tollar Evrópubandalagsins fyrir íslenskan saltfisk. Fram til ársins 1988 var þetta 

ekki vandamál því að íslenskur sjávarútvegur þurfti ekki að hafa miklar áhyggjur af 

samkeppni vegna aflabrests á evrópskum hafsvæðum. En samfara aukinni samkeppni á 

Evrópumarkaði óx þrýstingur á íslensk stjórnvöld um að reyna að ná fram 

tollalækkunum vegna saltfisksútflutnings til aðildarríkja EB. Þannig er unnt að útskýra 

hvers vegna íslensk stjórnvöld studdu þá ákvörðun aðildarríkja Fríverslunasamtaka 

Evrópu að ganga til viðræðna við Evrópubandalagið um samevrópskt efnahagssvæði. 
                                                

24 Dinan, Europe Recast: A History of European Union, bls. 215. 
25 Dinan, Europe Recast: A History of European Union, bls. 223. 
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Niðurstaðan í viðræðunum varð síðan mjög hagstæð fyrir íslenskan sjávarútveg vegna 

þess að það tókst að ná tollfrelsi fyrir yfir 90% af sjávarafurðum.26 

Önnur ástæða þess að stjórnvöld sýndu aukinni samvinnu við Evrópubandalagið 

áhuga voru áhyggjur af því að Ísland „missti af lestinni“ í Evrópusamrunanum. Því 

ákváð ríkisstjórn Framsóknarflokks, Alþýðubandalags, Alþýðuflokks og Borgaraflokks 

– undir forsæti Steingríms Hermannssonar – að taka þátt í undirbúningsviðræðum fyrir 

EES-samninginn árið 1989. Það kom síðan í hlut Jóns Baldvins Hannibalssonar, 

utanríkisráðherra og formanns Alþýðuflokksins, að leiða EES-viðræðurnar. Í 

aðdraganda kosninga vorið 1991 bar ekki mikið á innlendum hitamálum og urðu 

Evrópumálin því í brennidepli. 27  Í kosningabaráttunni tóku Framsóknarflokkur og 

Alþýðubandalagið mun neikvæðari afstöðu gagnvart Evrópusamstarfinu, en þeir höfðu 

gert í ríkisstjórn. Hér má nefna t.d. nefna kosningafund Steingríms Hermanssonar á 

Blönduósi, um vorið 1991, þar sem hann skýrði stefnu Framsóknarflokksins í 

Evrópumálum og lagði áherslu á að aðild að EES-samningnum jafngilti því ekki að 

ganga í Evrópubandalagið. Framsóknarflokkurinn hefði engar fyrirætlanir um slíkt. Í 

framhaldinu mælti hann þau fleygu orð „X-B, ekki EB“. Þetta óvænta slagorð 

Framsóknarflokksins lægði ekki öldurnar og gerði flokkinn tortryggilegri í augum 

Alþýðuflokksins og varð síðan til að draga úr líkum á ríkisstjórnarsamstarfi þeirra.28 

Hljóðið var ekki betra í Alþýðubandalaginu gagnvart Evrópubandalaginu. 

Margir spáðu því að Alþýðuflokkurinn mundi frekar leita til Sjálfstæðisflokksins um 

stjórnarsamstarf en til Framsóknarflokksins og Alþýðubandalagsins, jafnvel þótt 

ríkisstjórnin héldi velli í kosningunum. Í stjórnarsamstarfinu hafði Alþýðubandalagið 

ekki lagst gegn EES-samningnum, þótt það hefði vissulega gert mikla fyrirvara við 

hann, einkum varðandi skerðingu á fullveldi landsins. Síðar kom í ljós að ekki var hægt 

að uppfylla kröfur Alþýðubandalagsins. Því benti margt til þess að Alþýðuflokkurinn og 

Alþýðubandalagið ættu ekki samleið.29 Niðurstöður Alþingiskosninganna urðu þær að 

ríkisstjórn Framsóknarflokks, Alþýðuflokks, Alþýðubandalags og Borgaraflokks, hélt 

velli. Hins vegar var tvísýnt um hvort Alþýðuflokkurinn vildi halda áfram samstarfinu á 

þeirri forsendu að samstarfsflokkunum væri ekki treystandi í Evrópumálunum. 

Forystumenn í Alþýðubandalaginu, þeir Ólafur Ragnar Grímsson og Svavar Gestsson, 

                                                
26 Baldur Þórhallsson, „Evrópustefna íslenskra stjórnvalda: Stefnumótun, átök og afleiðingar“,  bls. 72–73 

og 75. 
27 Dagur B. Eggertsson, Steingrímur Hermannsson 3. bindi, bls. 345. 
28 Dagur B. Eggertsson, Steingrímur Hermannsson 3. bindi, bls. 342–343. 
29 Eiríkur Bergmann, Sjálfstæð þjóð, bls. 117. 
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reyndu þó að koma í veg fyrir stjórnarslit. Ólafur Ragnar hitti Jón Baldvin á einkafundi, 

þar sem hann bauð honum forsætisráðuneytið ef hann samþykkti að halda 

stjórnarsamstarfinu áfram. Jóni Baldvini hugnaðist sá kostur vel, en taldi að 

Alþýðuflokkurinn væri fráhverfur honum vegna ummæla þingmanna 

Alþýðubandalagsins um EES-samninginn. Ólafur lofaði þá að hemja þá alþingismenn 

Alþýðubandalagsins sem gengu lengst í gagnrýni á samninginn. Gaf hann sterklega í 

skyn að það væru einkum Steingrímur J. Sigfússon og Hjörleifur Guttormsson. Jón 

Baldvin hafði miklar efasemdir um getu Ólafs til að beisla þá. Þess vegna ákvað 

Alþýðuflokkurinn að lokum að mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum vegna þess 

að það væri eina leiðin til að koma EES-samningnum í gegn.30 

Fyrir kosningar var ekki samhljómur milli Sjálfstæðismanna og 

Alþýðuflokksmanna í Evrópumálunum. Þegar Sjálfstæðisflokkurinn var í 

stjórnarandstöðu var hann á móti EES-samningnum og vildi í staðinn að Ísland beitti sér 

fyrir tvíhliða samningnum við Evrópubandalagið. Það væri eina leiðin til að tryggja 

sjávarútvegshagsmuni Íslendinga. Sjálfstæðisflokkurinn taldi að vegna þess hversu litlu 

máli sjávarútvegurinn skipti fyrir önnur EFTA-ríki, fyrir utan Noreg, yrðu hagsmunir 

Íslendinga virtir að vettugi. Þess má geta að síðar létu tveir þingmenn 

Sjálfstæðisflokksins, þeir Þorsteinn Pálsson og Björn Bjarnason, hafa eftir sér að þetta 

hafi verið herbragð til að rjúfa samstöðu stjórnarflokkanna. Björn gekk jafnvel svo langt 

að halda því fram að krafa flokksins um tvíhliða samninga hefði ekki verið í takt við 

raunveruleikann.31 

1.2 Klofningurinn í Framsóknarflokknum, Kvennalistanum og 

Sjálfstæðisflokknum 

Af þeim fimm stjórnmálaflokkum sem komust á Alþingi árið 1991 klofnuðu þrír 

í tvennt vegna EES-samningins: Framsóknarflokkurinn, Kvennalistinn og 

Sjálfstæðisflokkurinn. Alþýðuflokkurinn studdi samninginn heilshugar, en 

Alþýðubandalagið var alfarið á móti honum. Í upphafi leit út fyrir að allir þingmenn 

Kvennalista greiddu atkvæði gegn samningnum, en það breyttist eftir því sem leið á 

umræðuna. 

Í ályktun landsfundar Kvennalistans frá nóvember 1991 kom stefna flokksins í 

Evrópumálum skýrt fram. Kvennalistinn taldi að í EES-samningnum fælist afsal á 
                                                

30 Dagur B. Eggertsson, Steingrímur Hermannsson 3. bindi, bls. 345–347. 
31 Eiríkur Bergmann, Sjálfstæð þjóð, bls. 116. 
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fullveldi Íslands. Ástæðan væri sú að dómsvaldið á ýmsum sviðum færi til yfirþjóðlegs 

valds í Evrópu. Einnig yrði löggjafarvaldið skert vegna þess að nauðsynlegt yrði fyrir 

Alþingi að samþykkja tvo þriðju af lögum og reglum Evrópubandalagsins. Í þokkabót 

myndi aðild að Evrópska efnahagssvæðinu leiða til þess að Ísland þyrfti fyrr eða síðar 

að ganga í Evrópubandalagið vegna þess að einungis þannig væri hægt að forðast 

einangrun landsins á alþjóðavettvangi. Síðast en ekki síst leit Kvennalistinn svo á að 

niðurfelling tolla á íslenskar sjávarafurðir væri ekkert annað en skammtíma ávinningur. 

Engin teljandi vandkvæði hefðu komið upp varðandi sölu á íslenskum sjávarafurðum á 

Evrópumörkuðum og ekkert benti til þess að svo yrði í framtíðinni.32 

Það var rétt hjá Kvennalistakonum að dóms- og löggjafarvald mundi skerðast 

með aðild að Evrópska efnahagssvæðinu. Hins vegar hafa hin rök Kvennalistans um að 

EES-samningurinn mundi leiða til aðildar Íslands að EB (síðar ESB) ekki staðist tímans 

tönn. Aldarfjórðungi eftir samþykkt EES-samningsins bendir ekkert til þess að Ísland sé 

á leiðinni í Evrópusambandið. Einnig mátti finna að þeirri fullyrðingu Kvennalistans að 

niðurfelling tolla á íslenskar sjávarafurðir hefði aðeins skammtíma ávinning í för með 

sér. Hún leiddi af sér minni kostnað, sem þýddi að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki 

högnuðust meira á afurðum sínum til lengri tíma.  

Á landsfundi Kvennalistans árið 1992 sagði Ingibjörg Sólrún endanlega skilið 

við andstöðu sína við EES-samninginn. Rök hennar fyrir því voru fyrst og fremst af 

efnahagslegum toga. Hún taldi EES-samninginn vera mikilvægan fyrir Íslendinga til 

þess að tryggja hagkvæman vöruútflutning og búa til viðskiptaumhverfi eins og væri í 

Evrópu. Þannig yrði efnahagur Íslands fjölbreyttari og sterkari fyrir vikið. Auk þess leit 

hún svo á að betra væri að vera við samningsborðið á þessum tíma örra breytinga í stað 

þess vera áhrifalaus. Ísland gæti t.d. ekki haft áhrif á fjórfrelsið ef Íslendingar ætluðu sér 

að standa fyrir utan það. Þess vegna væri ákveðin skerðing á fullveldinu réttlætanleg, 

þótt hún teldi hana ekki æskilega.33  

Sjálfstæðisflokkurinn klofnaði einnig í EES-málinu þrátt fyrir að vera í 

ríkisstjórn með Alþýðuflokknum. Þrír af 26 þingmönnum flokksins, þeir Eggert 

Haukdal, Eyjólfur Konráð Jónsson og Ingi Björn Albertsson, greiddu atkvæði gegn 

EES-samningnum. Einnig höfðu tveir aðrir þingmenn í Sjálfstæðisflokknum, þeir Egill 

Jónsson og Matthías Bjarnason, efasemdir um samninginn,34 þótt þeir kysu að lokum 

                                                
32 Ályktun á landsfundi Kvennalistans 15.-17. nóvember 1991. 
33 Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, ræða 30. október á landsfundi Kvennalistans, 1992. 
34 Baldur Þórhallsson, „Evrópustefna íslenskra stjórnvalda: Stefnumótun, átök og afleiðingar“, bls. 84. 
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með honum. Eins og þingmenn Kvennalistans höfðu þeir áhyggjur af skerðingu 

fullveldis Íslands og vildu fremur láta reyna á tvíhliða samninga við 

Evrópubandalagið.35 

Klofningurinn í Framsóknarflokknum var alvarlegastur af þessum þremur 

flokkum. Opinberlega var flokkurinn á móti EES-samningum vegna þess að hann taldi 

samninginn skerða fullveldi Íslands. Þingmenn flokksins litu á það sem skyldu sína að 

vernda fullveldið og þar af leiðandi væri ekki mögulegt fyrir þá að samþykkja annan 

„Gamla sáttmála“ fyrir hönd Íslendinga. Af þessari þjóðernisorðræðu að dæma hefði 

mátt ætla að flokkurinn stæði óskiptur að andstöðu sinni við samninginn, en svo var 

aldeilis ekki. Margir þingmenn Framsóknarflokksins voru efnislega samþykkir EES-

samningnum og töldu hann leiða til efnahagslegra framfara fyrir Ísland. Þegar allt kom 

til alls skiptist flokkurinn í tvær nánast hnífjafnar fylkingar. Önnur fylgdi formanninum, 

Steingrími Hermannssyni, og greiddi atkvæði gegn EES-samningnum (sjö þingmenn), 

en hin varaformanninum, Halldóri Ásgrímssyni, sem ákvað að sitja hjá (sex þingmenn). 

Hér munaði því minnstu að um hallarbyltingu hefði verið að ræða innan 

Framsóknarflokksins. Þótt Steingrímur næði að verjast þessari uppreisn veiktist staða 

hans.36  

Klofningurinn kom fyrst fram opinberlega á flokksþingi Framsóknarflokksins 

27.–29. nóvember 1992. Þar var samþykkt að standa að ályktun um afstöðu flokksins 

gagnvart EES-samningnum. Í fyrstu drögum hennar stóð að ekki væri hægt að 

samþykkja samninginn þar sem hann samræmdist ekki stjórnarskránni. Halldór var ekki 

sáttur við það orðalagið og beitti sér fyrir því að ekki yrði tekið eins sterkt til orða. Hann 

náði fram þeirri breytingu að vafasamt væri hvort EES-samningurinn stæðist ákvæði 

stjórnarskrárinnar. Rök Halldórs voru þau að best væri að tryggja fullveldi og sjálfstæði 

Íslands með því að vinna með öðrum þjóðum. Jafnframt þessu kom hann því í gegn að 

ályktun flokksþingsins yrði ekki bindandi fyrir þingmenn flokksins. Steingrímur taldi að 

á þessum tímapunkti hefði Halldór verið farinn að girnast formannstól flokksins og 

orðinn þreyttur á biðinni. Það kann að hafa verið ein ástæða þess að 

Framsóknarflokkurinn klofnaði. Steingrímur taldi sig hafa heimildir fyrir því að Halldór 

ynni á bak við tjöldin við að koma honum frá, en hefði mistekist í þessari atlögu. 
                                                

35 Ingi Björn Albertsson, ræða 9. janúar 1992, Alþingistíðindi, 
http://www.althingi.is/altext/116/01/r09193937.sgml, sótt 22. apríl 2018, „Eggert Haukdal“, grein fyrir 
atkvæði 12. janúar 1993, Alþingistíðindi, http://www.althingi.is/altext/116/01/r12154441.sgml, sótt 22. 
apríl 2018, „Eyjólur Konráð Jónsson“, grein fyrir atkvæði 12. janúar 1993, Alþingistíðindi, 
http://www.althingi.is/altext/116/01/r12151544.sgml, sótt 22. apríl. 

36 Eiríkur Bergmann Einarsson, „Hið huglæga sjálfstæði þjóðarinnar“, bls 252–253. 
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Nokkru síðar kvaðst Steingrímur hafa frétt það frá Finni Ingólfssyni að Guðmundur 

Bjarnason hefði kosið gegn EES-samningnum vegna þess að hann vildi sýna 

flokksformanninum virðingu, en ekki út af því að hann væri á móti EES-samningnum. 

Steingrímur hafði þar með í raun misst meirihluta sinn í þingflokknum eftir að atkvæði 

voru greiddum EES-samninginn.37 

1.3 Endanleg niðurstaða 

Kosið var um EES-samninginn á Alþingi 12. janúar 1993. Af 63 þingmönnum 

kusu 33 þingmenn með samningnum, 23 gegn honum og sjö sátu hjá. Allir þingmenn 

Alþýðuflokksins studdu samninginn og langflestir þingmanna Sjálfstæðisflokksins, en 

þrír greiddu þó atkvæði gegn honum. Allir þingmenn Alþýðubandalagsins höfnuðu 

samningnum. Það gerðu einnig allir þingmenn Kvennalistans fyrir utan Ingibjörgu 

Sólrúnu sem sat hjá. Eins og áður sagði greiddu sjö þingmenn Framsóknarflokknum 

með samningnum, en sex sátu hjá.38 

Um tíma var ekki víst hvort EES-samningurinn fengi lagagildi því að ekki lá 

fyrir hvort Vigdís Finnbogadóttir, forseti Íslands, mundi staðfesta lögin. Hún taldi 

samninginn skerða fullveldi Íslands sem væri óæskilegt; hún kvaðst sjálf vera af 

lýðveldiskynslóðinni og væri mjög umhugað um fullveldi þjóðarinnar. Hún var undir 

miklum þrýstingi frá almenningi og sínum nánustu ráðgjöfum um að synja lögunum 

staðfestingar. Að lokum ákvað hún þó að staðfesta lögin. Rök hennar voru þau að EES-

samningurinn hefði mikla möguleika fyrir unga Íslendinga, sem ekki væri sanngjarnt að 

hún hindraði. Auk þess leit hún svo á að samningurinn færði Íslendinga nær evrópskri 

menningu. Ef hún staðfesti ekki lögin kynni það að hafa þau áhrif að íslensk menning 

færðist nær Bandaríkjunum. Lesa mátti þarna á milli línanna að hún hafi ekki verið 

spennt fyrir þeim kosti. Síðast en ekki síst vildi Vigdís ekki skapa stjórnlagakreppu, sem 

yrði fyrirsjáanleg afleiðing þess ef hún synjaði lögunum staðfestingar.39 Vigdís var sú 

fyrsta sem gerði menningarþáttinn að meginatriði í umfjöllun um EES-samninginn. 

Enginn þingmannanna gerði það. Þannig hafði Vigdís víðara sjónarhorn á málið, en svo 

virðist sem þingmenn hafi talið að aðrir þættir eins og fullveldið og atvinnulífið væru of 

mikilvæg til að hleypa menningunni að. 

 
                                                

37 Dagur B. Eggertsson, Steingrímur Hermannsson 3. bindi, bls. 358–359. 
38 Atkvæðagreiðsla um EES-samninginn, Alþingistíðindi, 

http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/atkvaedagreidsla/?nnafnak=7644 sótt 25. apríl 2018. 
39 Eiríkur Bergmann, „Hið huglæga sjálfstæði þjóðarinnar“, bls. 256–257. 
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2 Andstaða við EES-samninginn: Áhyggjur af fullveldi 

Íslands 

EES-samningurinn varð mjög umdeildur og engin þverpólitísk sátt náðist um 

málið á Alþingi. Jafnvel Sjálfstæðisflokkurinn, sem sat í ríkisstjórn með 

Alþýðuflokknum klofnaði í afstöðu sinni. Áhyggjur af fullveldisskerðingu vógu þyngst 

hjá andstæðingum samningsins, þótt aðrar ástæður hafi einnig komið til. Steingrímur 

Hermannsson, formaður Framsóknarflokksins rifjaði upp á Alþingi að miðstjórn 

flokksins hefði sett ákveðna fyrirvara við stuðning við samninginn eftir leiðtogafund 

EFTA-ríkjanna árið 1989. Flokkurinn lagðist gegn því að útlenskir aðilar fengju að 

fjárfesta í íslenskum sjávarútvegi og orkulindum. Auk þess vildi flokkurinn að allar 

landareignir erlendra aðila yrðu takmarkaðar við nauðsynlegan atvinnurekstur. Þeim 

yrði ekki leyft að kaupa stærra land en nauðsynlegt var til að reka starfsemina. Að öðru 

leyti ætti að takmarka möguleika þeirra á landakaupum. Síðast en ekki síst væri 

nauðsynlegt að hafa heimild til að hindra stórfellda fólksflutninga til landsins frá öðrum 

löndum Evrópska efnahagssvæðisins. Steingrímur var forsætisráðherra í þeirri 

ríkisstjórn sem frá árinu 1988 til ársins 1991 og bar því ábyrgð á EES-samningnum. 

Hann kvaðst upphaflega hafa talið að sameiginlegur dómstóll væri betri kosturinn af 

tveimur illum, þ.e. að hafa engan dómstól sem gæti úrskurðað um umdeiluefni sem 

spryttu af framkvæmd samningsins. Aftur á móti væri hann nú á móti því að Ísland 

gengist undir nokkurt yfirþjóðlegt vald. Hann viðurkenndi að hann hefði gert mistök. 

Eftir að hafa ráðfært sig við ýmsa lögfræðinga hefði hann komist að þeirri niðurstöðu að 

yfirþjóðlegur dómstóll bryti í bága við stjórnarskrá Íslands.40  

Miðstjórnarfundur Framsóknarflokksins árið 1992 hafði aðra fyrirvara varðandi 

EES-samninginn. Lögð var áhersla á að Framsóknarflokkurinn gæti ekki stutt EES-

samninginn ef hann samræmdist ekki ákvæðum stjórnarskrárinnar. Auk þess vildu 

Framsóknarmenn að Alþingi gæti samþykkt einhliða lagasetningar til að verja hagsmuni 

landsins. Þá lagði flokkurinn sérstaka áherslu að stjórnvöld gætu heft fólksflutninga í 

stórum stíl frá Evrópu til Íslands. Reyna ætti að koma á tvíhliða samningum um 

fiskveiðar og að hagsmunir landbúnaðarins yrðu verndaðir með því að leggja 

jöfnunargjald á allar innfluttar landbúnaðarafurðir. Loks skyldi áhugi 

Evrópubandalagsins á tvíhliða samningum við Íslands um Evrópska efnahagssvæðið 
                                                

40 Steingrímur Hermansson, ræða 24. ágúst 1992, Alþingistíðindi, 
http://www.althingi.is/altext/116/08/r24134029.sgml sótt 5. apríl 2018. 
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eftir að önnur EFTA-ríki gengu í Evrópubandalagið verða kannaður. Endurspeglaði 

þetta nokkuð vel hvernig viðhorf Framsóknarflokksins breyttist eftir að hann fór úr 

ríkisstjórn yfir í stjórnarandstöðu í kjölfar Alþingiskosninga árið 1991.41  

Í stað þess að leggja áherslu á að breyta samningnum lagðist 

Framsóknarflokkurinn gegn honum í heild sinni. Að flokkurinn skyldi leggja svo mikið 

upp úr tvíhliða samningum kemur á óvart við fyrstu sýn. Aftur á móti verður að hafa í 

huga að allt þar til Svisslendingar höfnuðu EES-samningnum í þjóðaratkvæðagreiðslu í 

desember 1992 var búist við því að EFTA-ríkin gengju í Evrópubandalagið eftir að þau 

höfðu samþykkt EES-samninginn fyrir utan Ísland. Samningurinn var ekki hugsaður 

sem langtímasamningur af hálfu Evrópubandalagsins. Aðild að Evrópska 

efnahagssvæðinu fól í sér að EFTA-ríkin myndu lúta lögum Evrópubandalagsins án 

þess að hafa nokkuð um þau að segja.42 

Framsóknarflokkurinn gerði því atlögu að EES-samningnum með því að halda 

því fram að fullveldi Íslands yrði stefnt í hættu ef hann yrði samþykktur. Flokkurinn og 

Steingrímur lágu hins vegar vel við höggi vegna fyrri afstöðu Framsóknarmanna til 

samningsins. Steingrímur fór fyrir þeirri stjórn sem ákvað að taka þátt í 

undirbúningsviðræðum um EES-samninginn. Á þeim tíma heyrðist lítið sem ekkert 

neikvætt um samninginn úr Framsóknarflokknum eða ríkisstjórninni. Þess vegna má vel 

færa rök fyrir því að trúverðugleiki Steingríms og Framsóknarflokksins hafi fengið að 

gjalda þess. Fylgjendur EES-samningsins höfðu réttlætt valdaframsalið með því að 

halda því á lofti að það væri á mjög takmörkuðu sviði og hefði þar af leiðandi ekki 

veruleg áhrif á íslenska stjórnsýslu. Steingrímur taldi þó að þeir hefðu óhreint mjöl í 

pokahorninu. Hann vísaði t.d. í rökfærslu dr. Guðmundar Alfreðssonar lögfræðings um 

eðli dómsvalds í kjölfar aðildar að EES-samningnum. Guðmundur hélt því fram að 

dómar EB-dómstólsins yrðu ekki einungis lögskýringar- eða túlkunargögn heldur hefðu 

þeir raunveruleg áhrif. Vegna kröfunnar um samræmingu staðla á Evrópska 

efnahagssvæðinu yrði nauðsynlegt að innleiða löggjöf Evrópubandalagsins. Steingímur 

taldi óviðunandi að íslensk lög yrðu numin úr gildi á þessu sviði. Ákvörðunarvald 

Íslands myndi færast úr landi og þar með skerða fullveldi þess.43 Það var rétt hjá honum. 

                                                
41 „Steingrímur Hermansson“, ræða 24. ágúst 1992, Alþingistíðindi, 

http://www.althingi.is/altext/116/08/r24134029.sgml sótt 5. apríl 2018. 
42 Steingrímur Hermansson, ræða 24. ágúst 1992, Alþingistíðindi, 

http://www.althingi.is/altext/116/08/r24134029.sgml sótt 5. apríl 2018. 
43 Steingrímur Hermansson, ræða 24. ágúst 1992, Alþingistíðindi, 

http://www.althingi.is/altext/116/08/r24134029.sgml sótt 5. apríl 2018. 



 16 

Steingrímur varaði einnig við því að útlendingar keyptu upp íslenskar jarðir. 

Hann hélt því fram að fólk úr löndum Evrópubandalagsins vildi gjarnan geta farið á 

fjarlæg útivistarsvæði til að forðast mikla mengun í ríkjum Evrópubandalagsins. Auk 

þess vildu þeir einnig eignast laxveiðiárnar.44 Steingrímur gagnrýndi ríkisstjórnina 

harðlega fyrir að hafa ekki fylgt þessu máli eftir eins og Danir gerðu. Þeim hefði tekist 

að gera þann fyrirvara við Maastricht-samninginn að jarðakaup útlendinga í Danmörku 

yrðu takmörkuð. Steingrímur gaf í skyn að í stað þess að láta slag standa hefði 

ríkisstjórnin gefist upp. Líklegt væri að margir útlendingar hugsuðu sér gott til 

glóðarinnar með því að eignast hluta af auðlindum Íslands eins og orkufyrirtæki, en 

samkvæmt hvítbók ríkisstjórnarinnar stóð til að einkavæða þau. Ef ekki yrði mögulegt 

að setja nokkar hindranir á fjárfestingar útlendinga í orkufyrirtækin gæti það haft þau 

áhrif að útlendingar gætu ráðskast með orkustefnu Íslendinga. Á þann hátt yrði fullveldi 

Íslands enn frekar skert.45 

Ólafur Ragnar Grímsson, formaður Alþýðubandalagsins, talaði á álíka nótum og 

Steingímur í umræðum um EES-samninginn á Alþingi. Fyrst og fremst blöskraði Ólafi 

hve frumvörp ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar um EES-málið væru illa unnin. Í stað þess 

að vera vel ígrunduð komu þau oft fram í skötulíki. Hann tók sem dæmi frumvarp til 

laga um friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana, sem var í þremur greinum, en 

afleiðingin yrði sú að átta lagabálkar féllu úr gildi. Þessir lagabálkar fjölluðu m.a. um 

réttindarstöðu Sameinuðu þjóðanna, Alþjóðasiglingamálastofnuninnar, Norræna 

fjárfestingarbankans og ýmissa samnorrænna stofnana. Í stað þess væri talið upp í 

örfáum liðum hverjir skyldu njóta friðhelgi og forréttinda á Íslandi, þ.e. fulltrúar, 

sendimenn og starfsmenn alþjóðastofnana. Fjölda íslenskra laga hefði verið ýtt út af 

borðinu á einu bretti af utanríkisráðherranum, Jóni Baldvin Hannibalssyni. Taldi Ólafur 

þetta gott dæmi þess að framkvæmdarvaldið færi fram með offorsi til að koma EES-

samningnum í gegn. Hlutverk Alþingis hefði skerst verulega sem samrýmist ekki 

lýðræðislegri hefð. Ráðherrar hefðu aldrei nokkurn tímann áður í sögu íslenska 

lýðveldisins komið á meiri reglugerðarvaldi en þegar þeir undirbjuggu EES-

samninginn.46 

                                                
44 Steingrímur Hermansson, ræða 24. ágúst 1992, Alþingistíðindi, 

http://www.althingi.is/altext/116/08/r24134029.sgml sótt 6. apríl 2018. 
45 Steingrímur Hermansson, ræða 24. ágúst 1992, Alþingistíðindi, 

http://www.althingi.is/altext/116/08/r24134029.sgml sótt 6. apríl 2018. 
46 Ólafur Ragnar Grímsson, ræða 24. ágúst 1992, Alþingistíðindi, 

http://www.althingi.is/altext/116/08/r24150059.sgml, sótt 5. apríl 2018. 
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Eins og Framsóknarflokkurinn setti Alþýðubandalagið ýmsa fyrirvara við EES-

samninginn varðandi fullveldi Íslands. Talsmenn þess héldu því fram að það eina sem 

Evrópubandalagið væri til í að viðurkenna væri fyrirvari við fjárfestingar útlendinga í 

íslenskum sjávarútvegi. Auk þess töldu Alþýðubandalagsmenn að forsendur EES-

samnings hefðu breyst frá árinu 1991. Það að tveggja stoða kerfi Evrópubandalagsins og 

Fríverslunarsamtaka Evrópu hefði verið hafnað af báðum aðilum þýddi að ekki væri 

jafnræði milli þeirra réttarfarslega séð. Ólafur leit svo á að Evrópubandalagið væri 

ráðandi aðilinn í þessu sambandi, sem gerði það að verkum að þau ríki sem ekki gengju 

inn í Evrópubandalagið þyrftu að taka við löggjöf frá bandalaginu þegjandi og 

hljóðalaust. Ekki væri hægt að sjá annað en hér væri um að ræða mikla skerðingu á 

fullveldi landsins. Einnig lagði Ólafur áherslu á stjórnarskrárlega hlið málsins. 

Dómsvaldið myndi að verulegu leyti færast frá Íslandi til Brussel og því væri ljóst að 

yrði samningurinn samþykktur á Alþingi myndi stjórnskipulag Íslands breytast. Hann 

kvaðst hafa miklar áhyggjar af því á hvaða hátt ákvörðunarvald Alþingis, ríkisstjórnar 

og íslenskra dómstóla skertist í kjölfar EES-samningsins. Alþýðubandalagið hefði alla 

tíð barist gegn þessari áhættu og jafnvel lýst því yfir árið 1989 að það myndi ekki 

samþykkja nokkurn samning sem framseldi fullveldi Íslands. Samt sem áður var 

Alþýðubandalagið í ríkisstjórn þegar undirbúningsviðræður um EES-samninginn stóðu 

yfir.  

Í augum Ólafs gekk deilan ekki út á hvort verið væri að framselja ákveðinn hluta 

fullveldisins, heldur hvort það væri leyfilegt samkvæmt stjórnarskránni.47 Ólafur Ragnar 

taldi að í stað þess að Ísland yrði hluti af Evrópska efnahagssvæðinu ætti að freista þess 

að gera tvíhliða samninga við Evrópubandalagið um fjár- og efnahagsmál. Þessi tvíhliða 

samningur myndi grundvallast á viðskiptaþáttum EES-samningsins, sérstökum 

sjávarútvegssamningi og fríverslunarsamningi Íslands við Evrópubandalagið. Fjórfrelsið 

yrði virt í þessum samningi, en Íslendingar mundu tvímælalaust eiga auðlindir landsins. 

Ásamt þessu yrðu reglur Norðurlandanna um vinnumarkað og búseturétt notuð sem 

fyrirmynd og þar með komið í veg fyrir að fjöldi útlendinga flyttist til landsins. Slíkur 

samningur myndi hindra fullveldisskerðingu og þar með yrði vandamálið um hvort 

                                                
47 Ólafur Ragnar Grímsson, ræða 24. ágúst 1992, Alþingistíðindi, 

http://www.althingi.is/altext/116/08/r24150059.sgml, sótt 5. apríl 2018. 
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EES-samningurinn stæðist gagnvart stjórnarskránni úr sögunni. Hvorki löggjafarvald 

eða dómsvald mundi færast frá Íslandi til Evrópu.48 

Alþýðubandalagið hafði einnig miklar efasemdir um heimild erlendra aðila til að 

kaupa jarðeignir á Íslandi. Samkvæmt EES-samningnum fengju erlendir aðilar sömu 

réttindi og Íslendingar til að kaupa jarðnæði á Íslandi, eignast orkufyrirtæki, vatnsból og 

ýmsar aðrar náttúruauðlindir svo lengi sem þær væru ekki í eigu hins opinbera. Þar af 

leiðandi yrði einungis hægt að tryggja að eignarhald auðlindanna yrðu í höndum 

Íslendinga með þjóðnýtingu. Þá væri þetta allt eign ríkisins eða sveitarfélaga. Þannig 

mátti lesa á milli línanna að þetta væri leiðin sem Alþýðubandalagið myndi fara ef  það 

fengi um það ráðið. Hins vegar höfðu Alþýðubandalagsmenn takmarkaða trú á að 

ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks, sem fylgdi frjálshyggjustefnu, væri til í 

að auka umsvif ríkisins í efnahagslífinu. Þar með myndi EES-samningurinn gefa  

erlendum aðilum kost á að eignast auðlindir Íslands með hugmyndafræði 

frjálshyggjunnar og einkavæðingu að vopni.49 

Auk þessa setti Alþýðubandalagið fyrirvara við áformin um aukinn pólitískan 

samruna Evrópubandalagsins. Samkvæmt Alþýðubandalaginu var Evrópubandalagið í 

upphafi EES-viðræðanna fyrst og fremst viðskiptabandalag en í kjölfar Maastricht-

samningsins kom í ljós að bandalagið stefndi að aukinni samþættingu Evrópu í 

stjórnmálum. Þar með yrði EES-samningurinn ekki á milli mismunandi landa, sem ættu 

það sameiginlegt að vera í Evrópubandalaginu, heldur á milli Evrópubandalagsins í 

heild sinni og landa sem væru utan þess. Vægi einstakra ríkja yrði því lítið sem ekkert. Í 

þokkabót væri erfitt að segja til um hvort kerfið yrði varanlegt miðað við hversu miklar 

breytingar Evrópa fór í gegnum á tíunda áratugnum, t.d. þegar svo virtist  sem Ísland 

yrði eina EFTA-ríkið sem yrði utan Evrópubandalagsins.50 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fjallaði einnig um jarðnæðismálin í fyrstu umræðum 

um EES-saminginn á Alþingi. Eins og þeir Steingrímur og Ólafur var hún ekkert 

upprifin af þeirri tilhugsun að útlendingar gætu keypt jarðnæði á Íslandi þótt hún tæki 

ekki eins djúpt í árinni í málflutningi sínum. Hún vakti athygli á að jarðnæði væri 

mikilvæg auðlind fyrir efnahag Íslands og þar af leiðandi fyrir sjálfsmynd þjóðarinnar. 

Eignarhald á landi væri eitt af grundvallaratriðum sem nauðsynlegt væri að uppfylla ef 
                                                

48 Ólafur Ragnar Grímsson, ræða 24. ágúst 1992, Alþingistíðindi, 
http://www.althingi.is/altext/116/08/r24150059.sgml, sótt 9. apríl 2018. 

49 Ólafur Ragnar Grímsson, ræða 24. ágúst 1992, Alþingistíðindi, 
http://www.althingi.is/altext/116/08/r24150059.sgml, sótt 5. apríl 2018. 

50 Ólafur Ragnar Grímsson, ræða 24. ágúst 1992, Alþingistíðindi, 
http://www.althingi.is/altext/116/08/r24150059.sgml, sótt 6. apríl 2018. 
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fólk á að geta kallast sjálfstætt. Hún gaf lítið fyrir svokallaðar girðingar sem margir 

íslenskir stjórnmálamenn töluðu um að reisa gegn kaupum erlendra aðila á íslenskum 

jörðum. Ingibjörg taldi að ekki væri hægt að reisa slíkar girðingar nema með því að fara 

einhverjar krókaleiðir og þá varla nema með því að skerða möguleika Íslendinga til að 

kaupa land í sínu eigin landi. Það yrði óásættanleg niðurstaða. Einnig væri mjög ólíklegt 

að hið opinbera gæti öðlast forkaupsrétt á jarðnæði sem ekki væri lengur nýtt og þannig 

hindrað að erlendir aðilar gætu komist yfir landið. Þetta væri hrein og bein mismunun 

og því hæpið að forkaupsréttur ríkisins stæðist gagnvart EES-samningnum.51 

Annað sem Ingibjörg tók undir ásamt Steingrími og Ólafi voru áhyggjur af því 

að dómsvald Íslands skertist í kjölfar gildistöku EES-samningnum. Fylgjendur EES-

samningsins færðu rök fyrir því að dómsvaldið færi ekki úr landi vegna þess að það 

væri ekki bundið af forúrskurðum EFTA-dómstólsins. Þessa túlkun vefengdi Ingibjörg. 

Þar sem íslensk stjórnvöldu gætu ekki beitt sér fyrir því að ný lög yrðu tekin upp á 

Evrópska efnahagssvæðinu væri sjálfkrafa búið að flytja dómsvaldið úr landi. Aðeins 

aðildarríki Evrópubandalagsins gætu breytt lögum á Evrópska efnahagssvæðinu. Það 

eina sem Ísland gæti gert í þessum efnum væri að samþykkja eða synja lögunum, en 

vegna kröfu um samræmingu laga þvert á ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins væri 

synjunin einungis í orði en ekki á borði. Ef eitthvert ríki synjaði lögum EB gerði það 

Evrópubandalaginu kleift að segja upp samningnum einhliða. Það myndi t.d. leiða til 

fækkunar erlendra fjárfestinga á Íslandi sem drægi úr hagvexti og einnig atgervisflótta 

til þeirra ríkja sem tilheyrðu Evrópska efnahagssvæðinu. Ísland yrði þar með þriðja 

flokks ríki í Evrópu þar sem það tilheyrði hvorki Evrópubandalaginu né innri markaði 

þess52 

Ingibjörg færði einnig þau rök fyrir því að höfnun á EES-samningnum kæmi í 

veg fyrir að markaðshyggja tröllriði íslensku samfélagi eins og hún hafi gert í Evrópu. 

Ástæðan til aukins samruna Evrópu væri fyrst og fremst vegna markaðshyggju. 

Efnahagssamvinnan á milli landa væri orðin það mikil að nauðsynlegt væri að skapa 

pólitískt bákn um hana, sem væri Evrópska efnahagssvæðið.53 Frelsi einstaklingsins og 

samfélagsins væri fórnað til að tryggja frelsi fjármagns og markaðar. Sú krafa sem 

kæmi fram í EES-samningnum um samræmingu laga og reglna væri dæmi um slíkt. Í 
                                                

51 Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, ræða 25. ágúst 1992, Alþingistíðindi, 
http://www.althingi.is/altext/116/08/r25133405.sgml, sótt 8. apríl 2018. 

52 Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, ræða 25. ágúst 1992, Alþingistíðindi, 
http://www.althingi.is/altext/116/08/r25133405.sgml, sótt 8. apríl 2018. 

53 Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, ræða 25. ágúst 1992, Alþingistíðindi, 
http://www.althingi.is/altext/116/08/r25133405.sgml, sótt 8. apríl 2018. 
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stað fjölbreytileika færi EES-samningurinn fram á einsleitni í samfélögum Evrópu. Ein 

afleiðingin yrði sú að engin þjóð þyrði að vera öðrum fremri í nokkru málefni, eins og 

t.d. í umhverfis- og velferðarrmálum. Allt frumkvæði væri drepið niður. Máli sínu til 

stuðnings benti Ingibjörg á að Danir hefðu ekkert aðhafst í umhverfismálum um nokkurt 

skeið vegna þess að þeir væru sífellt að bíða eftir öðrum þjóðum Evrópubandalagsins og 

þyrðu ekki að fara sína eigin leiðir. Þetta væri ein af áhættunum sem samþykkt EES-

samningsins hefði í för með sér.54  

Ásamt stjórnarandstöðunni lýstu þrír stjórnarliðar meðal Sjálfstæðismanna yfir 

andstöðu við EES-samninginn: Eyjólfur Konráð Jónsson, Eggert Haukdal og Ingi Björn 

Albertsson. Þeir áttu það sameiginlegt að hafa áhyggjur af skerðingu á fullveldi Íslands 

á löggjafar- og dómsvaldssviðinu. Eggert var mikill þjóðernissinni og bar orðræða hans 

á Alþingi því vitni. Hann talaði um tvo mikilvæga sigra fyrir íslenskt sjálfstæði 

síðastliðin 50 ár: Annars vegar var um að ræða sigurinn gegn Dönum árið 1944 þegar 

Ísland hlaut fullt sjálfstæði og hins vegar þegar Ísland færði landhelgina út í 200 mílur 

árið 1975 og öðlaðist yfirráð yfir henni ári síðar. Hann tók skýrt fram að með því að 

samþykkja EES-samninginn mundi Ísland fórna sjálfstæði sínu og landhelginni. Þess í 

stað ætti að reyna að gera tvíhliða samninga við Evrópubandalagið. Það mundi tryggja 

fullveldi Íslands ásamt því að styrkja landið efnahagslega.55 

Eyjólfur Konráð var á sama máli. Hann taldi það vera skýrt og greinilegt að 

EES-samningurinn stæðist ekki 2. gr. stjórnarskrárinnar um hvaða aðilar og stofnanir 

færu með löggjafar, framkvæmdar- og dómsvald Íslands. Eins og Eggert vildi Eyjólfur 

freista þess að koma á tvíhliða samningi við Evrópubandalagið og gagnrýndi hann 

ríkisstjórnina fyrir að hafa ekki reynt þá leið.56 Sjálfstæðismennirnir þrír töluðu þó lítið í 

umræðunni um samninginn, sennilega vegna viðkvæmrar stöðu þeirra, enda gengu þeir 

gegn opinberri stefnu ríkisstjórnar sem þeir tilheyrðu. Af þremenningunum talaði Ingi 

Björn Albertsson minnst, en vegna flensu gat hann ekki tekið þátt fyrr en í þriðju 

umræðu. Þrátt fyrir það var hann stuttorður og hafði ekki mikið til málanna að leggja. 

Eins og Eggert og Eyjólfur taldi Ingi Björn EES-samninginn skerða fullveldi Íslands 

vegna þess að hann stæðist ekki gagnvart íslensku stjórnarskránni. Ólíkt hinum tveimur 

Sjálfstæðismönnunum virðist Ingi Björn ekki hafa haft mikinn á áhuga á tvíhliða 
                                                

54 Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, ræða 24. ágúst 1992, Alþingistíðindi 
http://www.althingi.is/altext/116/08/r24170738.sgml, sótt 8. apríl 2018. 

55 Eggert Haukdal, ræða 15. desember 1992, Alþingistíðindi 
http://www.althingi.is/altext/116/12/r16002323.sgml, sótt 12. apríl 2018.  

56 Eyjólfur Konráð Jónsson, ræða 5. janúar 1993, Alþingistíðindi 
http://www.althingi.is/altext/116/01/r05105406.sgml, sótt 12. apríl 2018. 
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samningi við Evrópubandalagið. 57  Þremenningarnir voru ekki meðal áhrifamanna 

Sjálfstæðisflokknum. Eyjólfur Konráð Jónsson var fjórði þingmaður á lista 

Sjálfstæðisflokksins í Reykjavíkurkjördæmi og Ingi Björn Albertsson sá fimmti. Eggert 

Haukdal var þriðji á lista flokksins í Suðurlandskjördæmi.58 Tveir aðrir þingmenn 

Sjálfstæðisflokksins höfðu efasemdir um EES-samninginn, þ.e. þeir Egill Jónsson og 

Matthías Bjarnason.59 Voru þeir báðir í fyrsta sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í sínu 

kjördæmi, Egill í Austurlandskjördæmi og Matthías í Vestfjarðakjördæmi.60 Matthías 

tók ekki til máls í umræðunni á Alþingi um EES-samninginn og Egill gerði einungis 

grein fyrir atkvæði sínu. Þeir ákváðu að ganga ekki gegn flokknum í málinu.  

2.1 Gildi fullveldis í íslensku samfélagi 

EES-samningurinn var mun meira hitamál á Íslandi en í öðrum EFTA-ríkjum, 

fyrir utan Sviss. Hugmyndin um fullveldi Ísland virðist hafa verið lykilatriðið, ekki síst 

óttinn við að missa það. Algengast er að fólk miði við lýðveldisstofnun árið 1944 þegar 

rætt er um fullveldi landsins, en hafa verður í huga að Ísland öðlaðist fullveldi árið 

1918. Vissulega hafði Ísland ennþá danskan konung og Danmörk fór með hernaðarmál 

og utanríkismál í umboði Íslands, en að öllu öðru leyti var Ísland sjálfstætt. Ísland hafði 

því verið fullvalda í 75 ár þegar EES-samningurinn var samþykktur. Þrátt fyrir það 

mátti greina áhrif þjóðernishyggju víða í íslensku samfélagi, ef til vill vegna þess hversu 

fámennt og varnarlaust íslenska ríkið er. Þessi þjóðernishyggja birtist sterkt í andstöðu 

við þátttöku Íslands í Evrópusamrunanum á þeirri forsendu að hún takmarkaði 

fullveldið, sem væri brothætt vegna þess hve landið væri veikt. Sjálfstæðisbaráttan var í 

manna minnum og orðræða hennar glumdi ennþá í þingsölum og í samfélaginu. 

Íslensk þjóðernishyggja var í grundvallaratriðum frábrugðin öðrum þjóðernis- 

og sjálfstæðishreyfingum í Evrópu, þótt hún ætti einnig ýmislegt sameiginlegt með 

þeim. 61 Því er gjarnan haldið fram að fullveldið hafi fyrst komist á með heimastjórn 

árið 1904 og í kjölfarið hafi siglt efnahagslegar framfarir. Þessi söguskoðun leiðir af sér 

þá hugsun að ekki sé hægt að tryggja efnahagslega velsæld landsins nema það væri 

sjálfstætt. Þannig má sjá eina ástæðu þess hvers vegna íslensk þjóðernishyggja varð eins 

                                                
57 Ingi Björn Albertsson, ræða 9. janúar 1993, Alþingistíðindi 

http://www.althingi.is/altext/116/01/r09193937.sgml, sótt 12. apríl 2018. 
58 Alþingiskosningar 1991, bls. 34 og 44. 
59 Baldur Þórhalllson, „Evrópustefna íslenskra stjórnvalda: Stefnumótun, átök og afleiðingar“, bls. 84. 
60 Alþingiskosningar 1991, bls. 40 og 43. 
61 Eiríkur Bergmann Einarsson, „Hið huglæga sjálfstæði þjóðarinnar“, bls. 83 og 88. 
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ráðandi í opinberu umræðu á Íslandi allt frá upphafi 20. aldar til lok hennnar. Þjóðin 

mátti ekki hætta á að glata sjálfstæði sínu því að þá um leið mundi hún líða fyrir það 

efnahagslega. Eftir að endanlegt sjálfstæði náðist árið 1944 hefur þetta verið eitt helsta 

einkenni í orðræðu íslenskra þjóðernisinna. Gott dæmi þess eru þorskastríðin við Breta. 

Í augum margra var þar um að ræða framhald af íslenskri sjálfstæðisbaráttu. 

Alþingismenn litu á sig sem einskonar verndara sjálfstæðis Íslands. Þetta viðhorf 

endurspeglaði málflutning EES-andstæðinga. Samningurinn gekk gegn hlutverki þeirra 

og þeim hugmyndum sem þeir höfðu alist upp við. Í kjölfar samningsins myndi fullveldi 

Íslands skerðast. Jafnvel þótt EES-samningurinn leiddi til sterkara efnahagslífs, réttlætti 

það ekki samþykkt samningsins.62  

Þannig nægði fyrirsjáanlegur efnahagslegur ávinningur ekki til að sannfæra 

andstæðinga EES-samningsins um ágæti hans. Stuðningsmenn samningsins beittu fyrst 

og fremst slíkum rökum í máflutningi sínum og héldu því ekki fram að hann styrkti 

sjálfstæðið. Í þessu sambandi má geta þess að í Noregi var litið á EES-samninginn sem 

hluta af leið til að auka fullveldi landsins með því að tengjast helstu ríkjum Evrópu 

nánari böndum. Þar með myndi öryggi landsins aukast í kjölfarið. Þessi rök hljómuðu 

eins og öfugmæli á Íslandi. Ólíkt stjórnmálamönnum í Noregi litu íslenskir 

stjórnmálamenn ekki til Evrópubandalagsins til varnar. Í stað Evrópubandalagsins hafði 

Ísland verið í nánu samband við Bandaríkin, einkum í varnarmálum.63 Eftir endalok 

kalda stríðsins komst reyndar hlutverk Atlanthafsbandalagsins í ákveðna óvissu. Ríki 

eins og Noregur og fjölmörg ríki Austur-Evrópu reyndu að tengjast nánari böndum við 

Evrópubandalagið til að tryggja öryggi sitt. Þessar áhyggjur voru ekki til staðar á Íslandi 

vegna þess hversu náin öryggistengsl voru á milli Íslands og Bandaríkjanna. Þar af 

leiðandi skapaðist ekkert svigrúm til að hefja öryggisumræðuna á tíma EES-

samningsins. Þar sem þessi umræða hafði ekkert vægi á Íslandi minnkaði hvatinn til að 

tengjast Evrópubandalaginu. 64  Eitt og sér útskýrir það þó ekki afstöðu margra 

andstæðinga EES-samningsins. Deilan var flóknari og átti sér fleiri þræði 

3 Efasemdir um efnahagslegar framfarir 

Fyrir utan að benda á mögulega skerðingu fullveldis ef Íslendingar gerðust aðilar 

að Evrópska efnahagssvæðinu notuðu andstæðingar EES-samningsins einnig 
                                                

62 Eiríkur Bergmann Einarsson, „Hið huglæga sjálfstæði þjóðarinnar“, bls. 91-93. 
63 Baldur Þórhallsson, Iceland and European Integration, bls. 104. 
64 Baldur Þórhallsson, Iceland and European Integration, bls. 123–125. 
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efnahagsleg rök til að andmæla samningnum. Stuðningsmenn EES-samningsins höfðu 

gert mikið úr þeim efnahagslega ávinningi sem þeir töldu að aðgangur að innri markaði 

Evrópubandagsins hefði í för með sér. Andstæðingarnir vöruðu hins vegar við því að 

Ísland tengdist Evrópubandalaginu um of því að það kynni að koma niður á hagkerfinu, 

enda væri efnahagsástandið verra í mörgum ríkjum Evrópubandalagsins. Einnig lýstu 

þeir yfir áhyggjum af stórfelldum búferlaflutningum frá ríkjum Evrópubandalagsins til 

Íslands, sem mundi reyna á þolmörk fámennra þjóða eins og Íslendinga. Þá vöruðu 

sumir við því að samningurinn leiddi til þess að fleiri Íslendingar settust að í ríkjum  

Evrópubandalagsins, þar sem Íslendingar kynnu að nýta krafta sína utan Íslands 

Loks óttuðust andstæðingar EES-samningsins framtíð sjávarútvegsins á Íslandi. 

Þorskastríðunum hefði lokið einungis tveim áratugum áður. Þeir lögðu áherslu á að 

nauðsynlegt væri að Íslendingar vernduðu sjávarútveginn, enda var það helsta 

atvinnugrein landsins á þessum tíma. Þótt EES-samningurinn tæki ekki til 

sjávarútvegsmála kom það ekki í veg fyrir tilraunir til að gera þau að mikilvægu atriði í 

umræðunni. Greina mátti þessar áhyggjur af sjávarútveginum í öllum 

stjórnarandstöðuflokkunum. Það átti hins vegar ekki við um stjórnarflokkana. Þótt þrír 

Sjálfstæðismenn hefðu kosið gegn EES-samingnum gengu rök þeirra út á skerðingu á 

fullveldinu og þeir drógu ekki í efa að EES-samningurinn leiddi af sér efnahagslegar 

framfarir.  

3.1 Atvinnuleysi og kjör kvenna 

Steingrímur Hermannsson var meðal þeirra stjórnarandstæðinga sem taldi að 

íslenskur efnahagur myndi ekki batna við aðild að Evrópska efnahagssvæðinu. Hann 

benti á að efnahagskerfi Íslands væri lítið sökum fámennis og með EES-samningnum 

væri erlendum fyrirtækjum veittur sami réttur og íslenskum fyrirtækjum til að starfa hér. 

Í augum Steingríms yrði mjög auðvelt fyrir erlend fyrirtæki að ná fótfestu á Íslandi. 

Vegna stærðar þeirra hefðu þau meiri möguleika í samkeppni við íslensk fyrirtæki. 

Steingrímur vitnaði í samtal sem hann hefði átt við forstjóra stórs bresks fyrirtækis, þar 

sem hann hefði spurt hvort það hefði hug á að hasla sér völl á Íslandi. Hann fékk það 

svar að fyrirtækið væri til í það vegna þess að 260 þúsund Íslendingar versluðu eins 

mikið og ein milljón Breta. Ef þetta yrði raunin gæti það, að dómi Steingríms, leitt til 
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þess að Ísland gengi, eins og á tíma Danaveldis, erlendu kaupvaldi á hönd.65 Jón 

Helgason, samflokksmaður Steingríms, hafði einnig áhyggjur af mögulegri aukningu 

atvinnleysis á Íslandi í kjölfar EES-samningsins. Hann fullyrti að þriðjungur ungra 

Breta í þéttbýli væri atvinnulausir og hefði það leitt til örvæntingar meðal þeirra. Óeirðir 

hefðu brotist út, en bresk stjórnvöld vissu ekki hvernig ætti að kljást við þetta vandamál. 

Jón taldi að slíkt gæti einnig gerst á Íslandi ef það yrði hluti af Evrópska 

efnahagssvæðinu.66 

Í Kvennalistanum voru einnig efasemdir um efnahagslegt ágæti EES-

samningsins. Það kom fram í málflutningi Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur í upphafi 

sem og samflokkssystra hennar, þeirra Kristínar Einarsdóttur og Kristínar 

Ástgeirsdóttur. Ingibjörg Sólrún benti á bágt efnahagsástand í Evrópubandalaginu máli 

sínu til stuðnings. Atvinnuleysi í aðildaríkjum þess hefði aukist frá árinu 1989 og farið 

yfir 10% í helmingi þeirra. Meðal ungs fólks væri atvinnuleysið enn meira eða að 

meðaltali 17,5%.67 Þegar leið á umræðuna varð Ingibjörg Sólrún hins vegar jákvæðari í 

garð samningsins. Eftir það urðu Kristín Einarsdóttir og Kristín Ástgeirsdóttir mest 

áberandi í andstöðunni gegn EES-samningnum meðal þingmanna Kvennalistans, þótt 

þær Jóna Valgerður Kristjánsdóttir og Anna Ólafsdóttir tækju einnig þátt í umræðum 

um málið. 

Kvennalistinn gerð einnig mikið úr hærra atvinnuleysi meðal kvenna en karla í 

Evrópubandalaginu. Ingibjörg vitnaði í tölur frá Efnahags- og framfarastofnun Evrópu 

(OECD) þar sem kom fram að á Ítalíu og Spáni væru 40% kvenna yngri en 25 ára 

atvinnulaus og 25% kvenna í Frakklandi í sama aldurshópi. Ingibjörg benti á að 

markmið EES-samningsins væri að skapa fleiri og fjölbreyttari störf, en staðreyndin 

væri sú að fjölgun starfa í þessum þremur ríkjum miðaðist við hlutastörf, árstíðabundin 

störf sem sköpuðu lítið verðmæti fyrir efnahagslífið. Auk þess væru þau illa launuð og 

bættu kjör kvenna lítið sem ekkert.68 

Krístin Einarsdóttir beitti svipuðum rökum og gerði það að umtalsefni að  

atvinnuleysi karla í Evrópubandalaginu væru að meðaltali 7% en kvenna 12%. 

                                                
65 Steingrímur Hermannsson, ræða 24. ágúst 1992, Alþingistíðindi 
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Fylgjendur EES-samningsins vísuðu gjarnan til aukinna efnahagstækifæra eins og 

möguleika Íslendinga til að sækja atvinnu erlendis ef atvinnuleysi ykist á Íslandi. Krístin 

taldi aftur á móti mjög hæpið að sú yrði raunin. Í auknu atvinnuleysi skapaðist 

þrýstingur á að konur færu af atvinnumarkaði til að karlar gætu tekið við störfum þeirra. 

Samkvæmt henni var þessi hugmyndafræði til staðar á Íslandi og mundi eflast vegna 

áhrifa frá meginlandi Evrópu, þar sem hún væri í fyrirrúmi. Auk þess gætu konur ekki 

nýtt þann möguleika að vinna í útlöndum eins og karlar. Hlutverk kvenna væri yfirleitt 

þannig að þær gætu ekki auðveldlega skipt um umhverfi. Þær þyrftu að taka meiri tillit 

til barna, aldraðra foreldra og annarra sem minna máttu sín. Þá taldi hún að EES-

samningurinn gæti leitt til aukins launamisréttis á grundvelli kynferðis. Á Íslandi 

þénuðu konur einungis 60% af launum karla, en eina landið innan Evrópubandalagsins 

sem stóð sig betur var Danmörk. Ef Ísland yrði hluti af þeirri risavöxnu heild sem 

Evrópska efnahagssvæðið væri gæti orðið erfiðara fyrir íslenskar konur að leita réttar 

síns í launamálum.69 

Krístín Ástgeirsdóttir hafði einnig miklar áhyggjur af áhrifum EES-samningsins 

á kjör kvenna. Staða þeirra væri mun lakari innan Evrópubandalagsins en á Íslandi og 

öðrum Norðurlöndum. Krístín rakti það til karlaveldisins sem réði lögum og lofum 

innan EB. EES-samningurinn – og umræðan um hann – einkenndist fyrst og fremst af 

hugmyndum karlaveldisins um hagvöxt og frjálsa samkeppni, en lítið væri talað um 

jafnrétti og jöfnuð. Krafan um einsleitni myndi einnig leiða til þess að kjör kvenna í 

norðanverði álfunni versnuðu, en kjör þeirra sem byggju í sunnanverði álfunni bötnuðu. 

Einn staðall mundi komast á sem karlaveldið mundi þrýsta fólki til þess að taka upp. 

Staðalnum væri verulega ábótavant vegna þess að fjölmennari ríki Evrópubandalagsins, 

þar sem kjör kvenna væru verri en á Íslandi, myndu ráða för. Í kjölfarið yrði einnig 

erfiðara fyrir konur að sækja rétt sinn því að þær yrðu orðnar hluti af risavöxnu 

karlaveldi, sem hefði lítinn sem engan áhuga að hlusta á þær. Þar af leiðandi væri betra 

fyrir konur að tilheyra þjóðríkjum en yfirþjóðlegum stofnunum.70 

Rök Kvennalistans gegn aðild að Evrópska efnahagssvæðinu urðu ekki til í 

tómarúmi, enda mátti hafa skilning á þeim vegna meira atvinnuleysis kvenna en karla í 

ríkjum Evrópubandalagsins. Samt sem áður hafa spár þeirra í þessum efnum ekki ræst. 

Fullyrða má að hlutskipti kvenna á Íslandi hafi ekki versnað eftir að EES-samningurinn 
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tók gildi. Atvinnleysi jókst ekki nema á árunum eftir bankahrunið árið 2008. Það 

tengdist ekki Evrópska efnahagssvæði með beinum hætti, þótt forsendan fyrir útrás 

íslenskra banka og fyrirtækja hefði vissulega verið aðild Íslands að regluverki 

Evrópusambandinu gegnum EES-samninginn. 

Alþýðubandalagið dró einnig í efa  að efnahagur Íslands batnaði ef Ísland gerðist 

aðili að Evrópska efnahagssvæðinu. Einn þingmanna flokksins, Jóhann Ársælsson, hélt 

því fram að aflétting tolla sem ríkisstjórnin státaði sig svo mjög af í málflutningi sínum 

um EES-samninginn skipti litlu sem engu máli. Þeir væru þegar svo lágir að aukið 

tollfrelsi bætti ekki kjör íslenska sjávarútvegsins að neinu marki.71 Ólafur Ragnar, 

formaður Alþýðubandalagsins, taldi að efnahagslegar framfarir í kjölfar EES-

samningsins yrðu heldur ekki nægilega miklar til að réttlæta hann. Hann vitnað í 

upplýsingar frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, sem spáði því að þrjár milljónir manna yrðu 

atvinnlausar vegna EES-samningsins. Að dómi Ólafs væri ótrúlegt að halda að Ísland 

myndi ekki finna fyrir þessum áhrif.72 Hann vísaði einnig í spá Vinnuveitendasambands 

Íslands, þar sem því var haldið fram að EES-samningurinn mundi leiða til 

metatvinnuleysis á Íslandi. Það sem dró úr trúverðugleika þessarar orðræðu var að 

Íslendingar höfðu þegar upplifað mikið atvinnuleysi á síðari hluta 7. áratugsins. Auk 

þess var Vinnuveitendasambandið eitt fjölmargra samtaka á vinnumarkaði sem studdu 

aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu. Rökin voru þau að með aðild að innri 

markaðnum gæti Ísland fengið óheftan aðgang að stærsta viðskiptasvæði heims án þess 

að ríkin sem mynduðu það gætu bundið hendur Íslendinga. Einnig myndi það örva 

hagvöxt á Íslandi að sameiginlegar leikreglur í efnahagslífinu yrði gerðar í gegnum 

EES-samninginn.73 Tölur Ólafs voru ekki rangar, en hann setti þær ekki í nægilega vítt 

samhengi.  

3.2 Búseturéttur útlendinga 

Andstæðingar EES-samningsins vöruðu einnig við auknum innflutningi á 

erlendu vinnuafli til Íslands í kjölfar samþykktar samningsins. Framsóknarmaðurinn 

Páll Pétursson færði fram þau rök að ódýrt útlensk vinnuafl í iðnaði kynni að leiða til 

aukins atvinnuleysis meðal Íslendinga vegna kostnaðarins við að hafa þá áfram í vinnu. 
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Gæfi það einnig auga leið að atvinnuleysi myndi aukast þegar útlendingar tækju við 

störfum sem Íslendingar hefðu sinnt áður. Kæmi því ekki á óvart að í framtíðinni yrði 

atvinnuleysi á Íslandi álíka hátt og í mörgum ríkjum Evrópubandalagsins. Erlendir 

verkamenn þyrftu að nýta sömu þjónustu og þeir íslensku, sem fæli í sér aukinn kostnað 

fyrir ríkissjóð. Þannig myndu erlendir verkamenn fá sömu þjónustu og Íslendingar þótt 

þeir ættu hér ekki samfélagsrætur og væru hér ekki með fasta búsetu. Auk þess hafði 

Páll áhyggjur af því að svindlað yrði á erlendu vinnufólki. Það þekkti ekki réttindi sín 

eins og Íslendingar, sem myndi gera atvinnurekendum mun auðveldara að ráðskast með 

það.74 Þetta var rauði þráðurinn í gagnrýni Páls, sem benti á nokkur fleiri athyglisverð 

atriði í umræðunni. Hann taldi t.d. að krafan um aukinn samruna innan 

Evrópubandalagsins gæti leitt til þess að beinir skattar hækkuðu á Íslandi, en áður en 

EES-samningurinn tók gildi voru beinir skattar einungis lægri í Portúgal. Einnig yrðu 

möguleikar sveitarfélaga til umsvifa í efnahagslífinu minni því að þau mættu ekki raska 

samkeppnisstöðu með því að styðja fyrirtækin í sveitarfélaginu sínu umfram önnur. 

Síðast en ekki síst setti Páll eins og Steingrímur fyrirvara við starfsemi erlendra 

fyrirtækja á íslenskum markaði vegna slæmrar sögulegrar reynslu Íslendinga af 

útlenskum kaupmönnum.75 Hér var því þjóðernisrökum gegn útlendingum einnig beitt 

til að veikja málstað fylgjenda EES-samningsins. 

Auk Páls var Ólafur Þ. Þórðarson áberandi í umræðunni um málefni útlendinga. 

Hann var alls ekki hrifinn af því að íbúar Evrópubandalagsins, sem voru um 380 

milljónir, gætu sest að á Íslandi ef þeir kærðu sig um. Taldi hann að afleiðingar þess 

gætu orðið mun verri en marga grunaði. Vísaði hann í því sambandi til skólagöngu 

útlenskra barna á Íslandi. Ef börnin kynnu ekki íslenskt mál væri ekki hægt að sjá fram 

á annað en að skólakerfið á Íslandi þyrfti að breytast. Nauðsynlegt yrði annað hvort að 

halda börnum aftur í bekk þangað til að þau væru nógu fær í íslensku eða að kerfið beitti 

sér fyrir því að kenna útlenskum börnum íslensku eins fljótt og unnt væri, með 

tilheyrandi kostnaði fyrir skólana og hið opinbera. Ólafur reyndist nokkuð sannspár um  

erfiðleikanna sem felast í því að kenna börnum sem eru af erlendu bergi brotin. Samt 
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sem áður er hægt að lesa á milli línanna að hann hafi ekki verið fylgjandi því að 

útlenskum börnum fjölgaði í íslenskum skólum.76 

Ólafur var kominn á hálan ís þegar hann notaði útlensk börn sem rök gegn EES-

samningnum. Hann gekk þó enn lengra með því að halda því fram að afleiðingar þess 

yrðu slæmar ef múslimum yrði hleypt inn í landið. Meðan Íslendingar gætu hindrað að 

útlendingar settust að á Íslandi væri hér ekki um ógn að ræða. Á þessum tíma væri 

íslensk menning það yfirgnæfandi að hver útlendingar sem settist að á Íslandi þyrfti að 

aðlagast henni og virða siði og lög landsins. Aukinn fjöldi útlenskra hópa eins og 

múslima gæti leitt til þess að samfélagsvenjur og lífsviðhorf Íslendinga breyttust til hins 

verra. Nefndi hann dæmi frá Danmörku, þar sem hann hafði eftir danskri konu hve erfitt 

væri að fá Pakistana til að virða dönsk lög. Samþykkt EES-samningsins yrði til þess að 

ekki væri hægt að koma í veg fyrir að óæskilegir einstaklingar eins og afbrotamenn (og 

eflaust múslimar) gætu sest að á Íslandi. Ólafur taldi að slíkt ástand myndi leiða til 

blóðsúthellinga og dauðsfalla í samfélaginu, og vísaði þar til ofbeldisátakanna í 

Júgóslavíu eftir að landið leystist upp og ástandið í Eystrasaltsríkjunum, þar sem Rússar 

hefðu orðið að annars flokks borgarar eftir fall Sovétríkjanna. Ekki væri æskilegt fyrir 

Ísland að fara sömu leið og því væri nauðsynlegt að hindra að útlendingar gætu flust til 

landsins í stórum stíl.77 

Fyrir þessi ummæli uppskar Ólafur gagnrýni frá öðrum Alþingismönnum eins 

og Eiðni Guðnasyni, umhverfisráðherra, og þingmanni Alþýðuflokksins. Eiður hélt því 

fram að skoðanir Ólafs, þar sem komu fram miklir kynþátta- og trúarbragðafordómar, 

samrýmdust ekki skoðunum Framsóknarflokksins í þessu máli. Var það eina dæmið um 

slíkan málflutning í umræðunni um EES-samninginn. Eiður vonaði að Ólafur væri sá 

eini á Alþingi sem hafði þvílíkar skoðanir.78 Fullyrða má að rök Ólafs hafi ekki staðist 

tímans tönn. Í fyrsta lagi settust útlendingar ekki að á Íslandi í verulegum mæli fyrr en 

um miðjan fyrsta áratug 21. aldar. Í öðru lagi hefur fjölgun útlendinga ekki leitt til 

ofbeldishrinu í íslensku samfélagi. Ísland er ennþá meðal friðsælustu landa í heimi. Í 

þriðja lagi hefur aukinn fjöldi innflytjenda ekki orðið til þess að íslenskir siðir, gildi og 

lög hafi verið virt að vettugi eða breyst. Ekki er hægt að neita því að skólakerfið á erfitt 
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með að sjá um börn útlenskra foreldra, en þessi dökka mynd sem Ólafur dró upp var 

ekki á rökum reist. 

Framsóknarflokkurinn var ekki eini flokkurinn sem setti fyrirvara við búseturétt 

borgara ríkja Evrópubandalagsins á Íslandi. Kvennalistakonan Jóna Valgerður taldi 

einnig að þessi hluti fjórfrelsisins væri óæskilegur. Fyrir Íslendinga hefði verið fremur 

auðvelt að setjast að í öðrum löndum og því hefði samingurinn lítið viðbótargildi fyrir 

þá. Þeir sem græddu hins vegar á þessu ákvæði væru atvinnuleysingjar úr 

Evrópubandalaginu sem kæmu til Íslands í leit að atvinnu. Í kjölfarið mundu einnig 

umsvif fíkniefna aukast hér, sem yrði sérkapítuli fyrir sig.79 Andstaða Kvennalistans 

gegn EES-samningnum gekk samt fyrst og fremst út á áhyggjur af skerðingu á fullveldi 

Íslands. Efasemdir meðal þeirra um búseturétt útlendinga á Íslandi skiptu mun minna 

máli í málflutningi þeirra. 

Alþingismenn úr röðum Alþýðubandalagsins voru ekki ýkja hrifnir af 

búseturéttindum útlendinga heldur. Steingrímur J. Sigfússon varaði við hinu svokallaða 

öryggisákvæði EES-samningsins, þ.e. rétt ríkja til að grípa til neyðarráða vegna mikilla 

erfiðleika í atvinnugreinum hvort sem um væri að ræða efnahagslegt, þjóðfélagslegt eða 

umhverfislegt vandamál. Jón Baldvin Hannibalsson utanríkisráðherra hafði vísað í 

öryggisákvæðið sem möguleika til að hindra óhóflegan fjölda innflytjenda til landsins. 

Steingrímur vefengdi þessa túlkun á þeim forsendum að ekkert væri kveðið á um inntak 

og framkvæmd öryggisákvæðins, hversu lengi mætti nota það eða hversu víðtækt það 

væri.80 Máli sínu til stuðnings tók Steingrímur sem dæmi að kæmi fjöldi Portúgala til að 

vinna í saltfiskverkun hefði það vafalaust í för með sér að að fjöldi Íslendinga misstu 

atvinnu sína í þeim geira. Það gæfi tilefni til að beita öryggisákvæðinu og krefjast þess 

að Portúgalar þyrftu atvinnuleyfi til að starfa á Íslandi. Aftur á móti myndu Portúgalar 

að sjálfsögðu ekki taka slíkum takmörkunum þegjandi og hljóðalaust. Þeir gætu fært rök 

fyrir því að hér væri um um mismunun ræða og að Íslendingar ættu í staðinn að beita sér 

fyrir því að koma upp nýjum og fjölbreyttari atvinnuvegum. Auk þessa væru fá ríki sem 

hefðu samúð með Íslandi, enda teldist atvinnuleysi upp á 5% ekki mikið innan 

Evrópubandalagsins, hvað þá Portúgal. Steingrímur taldi afar sennilegt að íslensk 

stjórnvöld töpuðu slíku máli á vettvangi EES-samningsins. Því væri unnt að draga þá 
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ályktun að ekkert gæti hamlað að fjöldi innflytjenda kæmi til Íslands ef Ísland gerðist 

aðili að EES.81 

Fyrrverandi formaður Alþýðubandalagsins, Svavar Gestsson, tók í sama streng. 

Taldi hann að samþykkt EES-samningsins myndi leiða af sér að íslenskur 

atvinnumarkaður opnaðist hverjum sem er á Evrópska efnahagssvæðinu. Hætta væri á 

að íslensk stéttarfélög, sem hefðu samið um ákveðið kaup, þyrftu að víkja frá 

launasamingnum vegna innkomu útlendinga á íslenskan markað. Auðveldara væri að 

svindla á þeim. Auk þess væru þeir viljugri til að vinna fyrir lægra kaup en Íslendingar. 

Afleiðingin yrðu sú að laun ófaglærða íslenska verkamanna þrýstist niður.82 Svavar 

lagði áherslu á að aukinn fjöldi útlendinga í íslensku efnahagslífi hefði verulega áhrif á 

vinnumarkaðinn og það þyrfti að búa sig undir það. Annar þingmaður 

Alþýðubandalagsins, Hjörleifur Guttormsson, tók undir málflutning Svavars, þótt hann 

gengi ekki eins langt og Steingrímur J. Sigfússon. Hann taldi fólksflutninga útlendinga 

til Íslands vera varhugaverða, einkum vegna þess að á Íslandi sköpuðust tímabundin 

þörf fyrir ófaglært fólk í hráefnaiðnaði eins og í sjávarútvegnum. Það myndi leiða til 

þess að atvinnuleysi á Íslandi yrði  álíka og í löndum Evrópubandalagsins auk þess sem 

það mundi stuðla að auknu launamisrétti.83 

3.3 Framtíð sjávarútvegsins og kostnaður EES-samningsins 

Ragnar Arnalds var ásamt Jónu Valgerði einn þeirra örfáu þingmanna sem 

notaði kostnaðinn af EES-aðildinni sem röksemdafærslu gegn honum. Samkvæmt 

Ragnari munu Íslendingar eyða nær þremur til fjórum milljörðum króna til að styðja og 

viðhalda EES-samningnum. Íslendingar þyrftu að taka þátt í ýmsum nefndarstörfum, 

sem leiddi af sér fleiri utanlandsferðir, meiri dagpeninga og kostnaðarsamari ferðalög. 

Ragnar taldi að þetta yrði nauðsynlegt til þess að hægt væri að fá hæfa einstaklinga til 

að sinna þessari vinnu. Samt sem áður væru þessir hæfu einstaklingar ekki ódýrir. 

Sérfræðikunnátta þeirra myndi einnig kosta sitt. Alþýðubandalagið hafði reiknað út að 

meðallaun þessara starfsmanna yrðu um tvær milljónir króna á ár. Allt í allt myndi þetta 

enda með því að kosta ríkissjóð þrjá milljarða króna. Auk þess yrði nauðsynlegt að ráða 
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fleiri embættismenn í fasta vinnu við sendiráð erlendis. Ragnar áætlaði að þessi störf 

myndu kosta ríkissjóð allt frá 500 til 1.000 milljóna króna.84  

Jón Baldvin vísaði þessum ásökum á bug. Hann ráðlagði Ragnari að lesa 

fjárlögin því að þar kæmi skýrt fram hver kostnaðaraukningin við EES-samningurinn 

væri. Hún yrði einungis 13 milljónir króna85 Hann fullvissaði Ragnar um að einungis 

hefði þurft að bæta við einum starfsmanni vegna viðræðna um EES-samningsins, sem 

væri tollasérfræðingur. Á þessum tímapunkti væru engar áætlanir um að hann myndi 

halda starfi sínu.86 Ragnar studdist ekki við neinar óyggjandi tölur í málflutningi sínum,  

en það verður að teljast hæpið að kostnaðurinn við EES-samninginn hafi einungis verið 

13 milljónir króna. Ragnar fékk ekkert svar við spurningunni um hversu mikið EES-

samningurinn myndi kosta fyrir Ísland eða um aukakostnaðinn sem þegar hafði hlotist 

af samningsgerðinni. 

Þegar stuðningsmenn EES-samningins ræddu um um kosti hans bentu þeir 

gjarnan á niðurfellingu tolla á íslenskum saltfiski. Ekki voru þó allir andstæðingar EES-

samningsins samþykkir slíkum rökum. Kvennalistakonan Jóna Valgerður var efins um 

hvort slík aðgerð mundi í raun skila sér. Hún gerði það að umtalsefni að 70% af 

íslenskum sjávarafurðum nytu þegar tollfrelsis. Hækkun í 90% í kjölfar EES-

samningsins myndi skila sér í 1,7–2 milljörðum króna í ríkissjóð. Samningaviðræðurnar 

um EES hefðu nú þegar kostað hundruð milljóna króna og í þokkabót mætti búast við 

að greiða þyrfti a.m.k. einn milljarð króna á ári vegna stjórnsýslu  EES-samningsins. 

Ekki hjálpaði að með aðild að Evrópska efnahagssvæðinu þyrfti ríkisstjórnin að leggja 

niður fjáröflunartolla, sem þýddi að Ísland yrði af hundruðum milljóna króna á ári. Hún 

taldi þess vegna að samningurinn væri ekki þess virði.87  

Nátengt þessari umræðu voru áhyggjurnar af veiðum erlendra togara í íslenskri 

landhelgi. Á þessum tíma var lagt fram frumvarp um gagnkvæmar veiðiheimildir á milli 

Íslands og Evrópubandalagsins og var það hluti af EES-samningnum. Samkvæmt 

frumvarpinu áttu skip Evrópubandalagsins að fá kvóta upp á þrjú þúsund tonn af karfa, 

en í staðinn fengi Ísland kvóta upp á 30 þúsund tonn af loðnu, sem Evrópubandalagið 
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keypti frá Grænlendingum. Með þessu fengju skip Evrópubandalagsins aðgang að 

landhelgi Íslands, sem átti ekki að koma til greina þegar lagt var í viðræðurnar.88 Ýmsir 

andstæðingar EES-samningsins héldu því fram að með þessu hefði Ísland misst yfirráð 

sínum yfir landhelginni. Ísland hafði vissulega framselt 0,26% af heildarafla sínum, 89 

en samt sem áður er nauðsynlegt að taka tillit til þess að hvergi í EES-samningnum var 

kveðið á um að Ísland yrði aðili að sameiginlegri fiskveiðistefnu Evrópubandalagsins. Í 

þokkabót er hæpið að halda því fram að Ísland hefði glatað yfirráðum yfir landhelgi 

sinni þegar það gaf upp einungis 0,26% af heildarafla sínum og fékk í staðinn óheftan 

aðgang að evrópskum mörkuðum, niðurfellingu á tollum af sjávarafurðum og varanlega 

undanþágu frá fjárfestingum erlendra aðila í sjávarútvegi.90 

Jóna Valgerður benti réttilega á tengingu þessa samnings við aðildina að Evrópska 

efnahagssvæðinu. Þetta voru gagnkvæmar veiðiheimildir á milli Evrópubandalagsins og 

Íslands. Þarna hafði ríkisstjórn vissulega hleypt erlendum skipum inn í íslenska 

landhelgi, en að halda því fram að ríkisstjórnin hafi galopnað landhelgina fyrir erlendum 

aðila er ofaukið. Auk þess innihélt EES-samningurinn varanlega undantekningu fyrir 

Ísland varðandi eignir erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum, sem bannaði 

fjárfestingar þeirra í greininni.91 

Það voru einkum þingmenn Alþýðubandalagsins og Kvennalistans sem settu 

sjávarútveginn í samhengi við EES-samninginn. Steingrími J. Sigfússon leit svo á að 

krafa Íslendinga um tolla- eða viðskiptafríðindi fyrir veiðiheimildar hefði horfið út í 

buskann. Ríkisstjórnin hefði klúðrað málunum og þar með yrði íslensk landhelgi óvarin, 

sem hefði að sjálfsögðu slæm áhrif á efnahag landsins og fullveldi þess. Rök hans 

gengu út á gagnkvæmar veiðiheimildir Íslands og Evrópubandalagsins um karfa og 

loðnu. Steingrímur J. hafði vissulega rétt fyrir sér að með þessu fengu erlend skip 

aðgang að íslenskri landhelgi. Samt sem áður gekk hann nokkuð langt í fullyrðingu 

sinni miðað við að þessi sala á veiðiheimildum var aðeins örlítið brot af heildarafla 
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Íslendinga. En vera má að Steingrímur J. hafi talið fordæmið sem fólst í slíku gagnvart 

veiðheimildum vera slæmt.92 

Einnig lagði Jóhann Ársælsson áherslu á að Íslendingar gætu misst áhrif í 

sjávarútveginum ef þeir gerðust aðilar að EES. Þótt Ísland hefði fengið varanlega 

undanþágu til að hefta eða hindra fjárfestinga útlendinga í sjávarútvegsfyrirtækjum þá 

hefðu þeir rétt til að fjárfesta í fyrirtækjum sem tengdust sjávarútveginum óbeint. Gæti 

það leitt til þess erlendir aðilar myndu hægt og rólega krefjast meiri áhrifa í íslenskum 

sjávarútvegi, sem kynni að leiða til þess að þeir fengju á endanum að fjárfesta beint í 

útgerðarfyrirtækjum. Í fyrsta lagi var mikil tregða hjá stjórnvöldum að neyða erlenda 

aðila sem áttu þegar hluta í íslenskum sjávarútvegi að selja hluta sinn, þótt eignarhald 

þeirra væri ekki leyfileg. Í öðru lagi gæti bann við erlendu fjármagni í íslenskum 

sjávarútvegi orðið til þess að hann missti samkeppnishæfni sína á alþjóðavettvangi. 

Síðast en ekki síst taldi Jóhann, eins og Steingrímur J. og Jóna Valgerður, að 

gagnkvæmar veiðheimildirnar á karfa og loðnu sköpuðu slæmt fordæmi. Hann taldi 

mjög líklegt að þetta myndi leiða af sér frekari aðgang erlendra skipa að íslenskri 

landhelgi. Hér væri um táknræn athöfn að ræða. Tilgangurinn var ekki hagnaðarvon, 

heldur ætti að sýna fram á að Evrópubandalagið gæti knúið Íslendinga til að gefa 

aðildarrríkjum þess aðgang að fiskimiðum sínum. Þetta væri einungis upphafið af því 

sem skyldi koma. 93 

Samflokksmaður hans, Kristinn H. Gunnarsson, var á sömu skoðun. Hann taldi 

að hugmyndir ríkisstjórnarinnar um að hindra eignartöku útlendinga á íslenskum 

sjávarútvegi vera óraunsæjar. Nú þegar væru nokkur íslensk sjávarútvegsfyrirtæki að 

hluta til í eigu útlendinga, sem væri bannað þótt ekkert hefði verið gert í því. Þar sem 

óheimilt væri samkvæmt EES-samningnum að mismuna á grundvelli þjóðernis kæmi 

ekki annað til greina –  að nokkrum árum liðnum –  að útlendingar kæmust yfir 

talsverðar eignir í íslenskum sjávarútvegi.94 Að lokum lagðist Ólafur Ragnar Grímsson 

gegn  því að EES-samningurinn yrði afgreiddur á þeirri forsendu að málefni tengd 

sjávarútvegnum væru ekki óútkljáð. Jón Baldvin utanríkisráðherra hafði áður fullyrt að 

                                                
92 Steingrímur J. Sigfússon, ræða 1. september 1992, Alþingistíðindi, 

http://www.althingi.is/altext/116/09/r01152630.sgml, sótt 17. apríl 2018. 
93 Jóhann Ársælsson, ræða 3. september 1992, Alþingistíðindi, 

http://www.althingi.is/altext/116/09/r03142844.sgml sótt 19. apríl. 
94 Kristinn H. Gunnarsson, ræða 3. september 1992, Alþingistíðindi, 

http://www.althingi.is/altext/116/09/r03153208.sgml, sótt 20. apríl. 



 34 

ekkert væri því til fyrirstöðu að kjósa um EES-samninginn þótt að 

sjávarútvegssamningurinn lægi ekki endanlega fyrir.95 

Í þingumræðunum um sjávarútvegsmálin hélt Steingrímur Hermannsson því 

fram að allir fyrirvarar Íslands í tengslum við greinina yrðu virtir að vettugi. Fyrir utan 

einn fyrirvara, sem gekk út á fjárfestingar í fiskveiðum og frumvinnslu sjávarafurða, 

væri enginn þeirra hluti af EES-samningnum. Þar með hefði íslensk landhelgi verið 

opnuð fyrir erlendum togurum, sem hefði slæmar afleiðingar fyrir Íslendinga96 Þessi 

ræða Steingríms var dæmigerð fyrir málflutning andstæðinga EES-samningsins um 

sjávarútveginn. Hins vegar var hún hvorki innihaldsrík né upplýsandi. Jón Baldvin 

svaraði Steingrími um hæl og sagði einfaldlega að hann færi með rangt mál. Allir 

fyrirvarar Íslendinga við EES-samninginn stæðust ákvæði hans. Um engar einhliða 

veiðheimildir erlendra aðila í íslenskri landhelgi yrði að ræða. Erlendir aðilar fengju 

ekki að fjárfesta í íslenskum sjávarútvegi. Enn fremur hefðu Íslendingar óskoraðan rétt 

til að stjórna eigin fiskveiðilögsögu. Loks var það fyrirkomulag tryggt í EES-

samningnum að opinberar aðilar á Íslandi færu með stjórn orkulinda á Ísland.97 Því má 

draga þá ályktun að þótt andstæðingar EES-samningsins hefðu stundum leitast við að 

gera einkarétt Íslendinga á fiskveiðilögsögunni að deilumál í umræðunni um EES-

samninginn hafi það aldrei reynst sterkt vopn. EES-samningurinn gekk einfaldlega ekki 

út á það mál. 

Niðurstöður 

Eins og hér hefur verið rakið notuðu andstæðingar EES-samningsins ýmis rök í 

baráttunni gegn honum. Hér vó tvennt þyngst: skerðing á fullveldi landsins og 

efasemdir um að efnahagslegan ávinning hans. Fyrri rökin voru í fyrirrúmi, enda voru 

þau mun bitastæðari en hin síðari. Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir ríkisstjórnarinnar átti hún 

í miklum erfiðleikum með að hrekja rök andstæðinga EES-samningsins um að 

samningurinn hefði fullveldisframsal í för með sér. Það kemur skýrt fram í samningnum 

að aðildarríkin færðu hluta af dóms- og löggjafarvaldi sínu til Evrópubandalagsins. 

Þetta var mjög erfitt mál því að það dró athyglina að sjálfstæðisbaráttunni sem lá 
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íslenskri þjóðernishyggju til grundvallar. Einungis 49 ár aðskildu stofnun lýðveldissins 

Íslands og samþykkt EES-samningsins. Sjálfstæðisbaráttan var í lifandi minni og mikið 

var vísað í hana í samfélagsumræðunni um EES. Í því ljósi verður að skoða hvers vegna 

þetta ákvæði EES-samningsins varð eins umdeilt og raunin var. 

Lögð hefur verið á það áhersla að ásamt skerðingu á dóms- og löggjafarvaldi 

Alþingis mótmæltu andstæðingar EES-samningsins því að útlendingar fengju sömu 

réttindi eins og íslenskir ríkisborgar, þar sem það veikti sjálfstæði þjóðarinnar. 

Samkvæmt EES-samningnum var eignaréttur ríkisborgara þeirra landa sem voru hluti af 

Evrópska efnahagssvæðinu ekki skertur. Helsta vandamálið sem EES-andstæðingar sáu 

við þetta var að erlendir ríkisborgarar gætu löglega keypt upp jarðir sem innihéldu 

auðlindir Íslands, eins og t.d. vatnsból og orku eða hlut í fyrirtækjum í orkuiðnaði. 

Þannig gætu erlendir aðilar óbeint haft mikil áhrifa á stefnu íslenskra stjórnvalda t.d. 

varðandi orkumál. Einnig skipaði gagnrýni á búseturétti erlendra aðila, einkum 

verkamanna, tölvuverðan sess í málflutningi andstæðinga EES-samningsins. Í 

samningnum var tryggt frjálst flæði fólks sem þýddi að ríkisborgarar innan Evrópska 

efnahagssvæðisins gátu sest að á Íslandi án þess að ríkisstjórnin gæti hreyft legg né lið. 

Vissulega var til sérstakt öryggisákvæði sem heimilaði ríki að grípa til neyðarráða 

vegna erfiðleika í atvinnugreinum óháð hvers eðlis þeir væru. Hins vegar var þetta 

ákvæði frekar loðið og því litu margir svo á að ekki væri á það treystandi. Ólíklegt væri 

að sameiginlegi dómstóllinn myndi dæma Íslendingum í vil ef atvinnuleysi færi t.d. í 

5% vegna aðildar Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu.  

Nátengt þessu töldu margir andstæðingar EES-samningsins að aðild Íslands að 

Evrópska efnahagsvæðinu gæti leitt til aukins atvinnuleysis, ekki síst meðal ungs fólks, 

sambærilegu því sem þekktist innan margra ríkja Evrópubandalagsins. Það gæti ekki 

aðeins haft slæmar afleiðingar fyrir efnahagslífið, heldur einnig fyrir félagslegt 

umhverfi á Íslandi. Auk þess taldi Kvennalistinn að kjör kvenna gætu versnað í kjölfar 

aðildar að Evrópska efnahagssvæðinu. Evrópubandalagið væri karllægt og markaðsvætt 

samfélag, þar sem fyrst og fremst væri hugsað um hagvöxt. Gallinn við þessa 

hugmyndafræði væri að frelsi markaðsins var sett ofar frelsi einstaklingsins. Þar sem 

erfiðara væri að sameina hópa í stærri samfélögum yrði í kjölfarið erfiðara fyrir konur 

að berjast fyrir kjörum sínum. 

Andstæðingar EES-samnings reyndu líka að gera sjávarútveginn að hitamáli. 

Þeir færðu rök fyrir því að samningurinn myndi leiða til þess að erlend fiskiskip fengju 

að veiða innan íslenskrar landhelgi. Til að sýna fram á það var bent á frumvarp um 
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gagnkvæmar veiðiheimildir milli Íslands og Evrópubandalagsins. Þar sem 

sjávarútvegsmál eru ekki hluti af EES-samningnum má halda því fram að þessi rök hafi 

trauðla gengið upp. Fullyrða má að einu innihaldsríku rökin varðandi sjávarútveginn 

hafa gengið út á eignarhald erlendra aðila á íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum. 

Vissulega máttu þeir ekki eignast beinan hluta í þeim, en aftur á móti var mögulegt fyrir 

erlenda aðila að eignast hlutdeild í fyrirtækjum sem þjónustuðu sjávarútvegsfyrirtækin. 

Það hefði leitt til þess að erlendir aðilar öðluðust áhrif innan íslenskrar sjávarútvegsins. 

Þessi rök voru hins vegar frekar langsótt og hafa ekki staðist tímans tönn. Ástæðurnar 

sem lágu andstöðu gegn EES-samningnum til grundallar voru því margþættar. Og það 

vekur athygli hversu fjölbreytt rökin voru, enda er samningurinn  umfangsmikill og 

teygir sig inn á mörg mismunandi svið.  

Þótt andstaðan gegn EES-samningnum hafi einkennst af nokkrum 

grundvallarþáttum, eins og fullveldinu, voru áherslur stjórnmálaflokkanna mismunandi. 

Kvennalistinn var sá eini sem tengdi baráttu gegn EES-samningnum við kjör kvenna, en 

jafnframt því var flokkurinn á móti skerðingu á fullveldi landsins með því að færa hluta 

af dóms- og löggjafarvaldinu til Brussel. Auk þess fjölluðu þingmenn Kvennalistans oft 

um sjávarútveginn. Þær töldu að gagnkvæmar veiðiheimildir við Evrópubandalagið 

skapaði slæmt fordæmi sem gæti hæglega leitt til þess að erlendir togarar fengu síðar 

meir fullan aðgang að íslenskri landhelgi. Þannig gæti efnahagslíf Íslands og fullveldi 

þess verið mikin hætta búin í framtíðinni. 

Alþýðubandalagið notaði samskonar rök gegn aðild að Evrópska 

efnahagssvæðinu. Það taldi, eins og Kvennalistinn, að EES-samningurinn myndi leiða 

fyrr eða síðar til þess að erlendir aðilar yrðu ráðandi í íslenskum sjávarútvegi. 

Gagnkvæmu veiðiheimildirnar væru einungis forsmekkur af því sem koma skyldi. 

Einnig færði Alþýðubandalagið rök fyrir því að þótt Ísland hafi fengið varanlega 

undanþágu varðandi eignir erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum hafi slíkt 

hið sama ekki gilt fyrir fyrirtæki sem þjónustuðu íslenskan sjávarútveg. Í kjölfar EES-

samningsins hefðu erlendir aðilar leyfi til að eignast hluta í þeim fyrirtækjum, sem 

Alþýðubandalagið taldi geta leitt til þess að óbein áhrif þeirra yrðu mikil. Þetta gæti leitt 

til þess með tímanum að ríkisstjórnin neyddist til að gefa eftir og leyfa erlendum aðila 

að eignast hluta í íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum. 

Sjávarútvegurinn var veigamikill þáttur í andstöðu Alþýðubandalagsins gegn 

EES-samningnum þótt líta megi svo á að rök þeirra í þeim efnum hafi verið frekar 

langsótt. Aftur á móti gilti ekki það sama um málflutning þeirra varðandi skerðingu á 
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fullveldinu. Ásamt sjávarútveginum notaði Alþýðubandalagið einkum stjórnarskrána til 

að færa rök fyrir því hvers vegna Ísland ætti ekki að samþykkja EES-samninginn. 

Þingmönnum flokksins blöskraði sérstaklega að ríki sem væru hluti af Evrópska 

efnahagssvæðinu, en ekki Evrópubandalaginu yrðu ekki jafn rétthá og þau sem væru í 

EB. Þetta myndi leiða til þess að Ísland gæti ekkert gert við löggjafir frá Brussel nema 

að staðfesta þær eða synja. Vegna afleiðinga þess að synja lögunum sem myndi líklega 

þýða að Evrópubandalagið gæti sagt EES-samningnum upp, gæti Alþingi ekkert gert 

annað en að samþykkja allt það sem kæmi frá Evrópubandalaginu nema það sem var 

undanskilið samkvæmt EES-samningnum. Þetta skerti því tvímælalaust fullveldið.  

Þrátt fyrir þessa orðræðu vekur það athygli að í augum formannsins, Ólafs 

Ragnars þá snerist deilan um fullveldið en ekki um hvort ætti að framselja ætti hluta 

þess eða hvort það væri leyfilegt samkvæmt stjórnarskránni. Niðurstaða 

sérfræðinganefndar Alþingis var sú að EES-samningurinn bryti ekki í bága við 

stjórnarskrána þar sem hún hvorki leyfði né forbauð ríkisstjórninni að framselja hluta af 

fullveldi sínu. Alþýðubandalagið var ekki samþykkt þessari niðurstöðu og hélt því fram 

til þrautar að EES-samningurinn stæðist ekki gagnvart stjórnarskránni. Í staðinn vildi 

flokkurinn freista þess að gera tvíhliða samninga við Evrópubandalagið til að koma í 

veg fyrir áhrif þess á íslenskt fullveldi. Auk þess má geta þess að líkt og Kvennalistinn 

var Alþýðubandalagið eini flokkurinn sem benti á kostnaðinn sem sigldi í kjölfar EES-

samningsins.  

Fyrir utan þetta málefni var Framsóknarflokkurinn nokkurn veginn á sama máli 

og Alþýðubandalagið, en mjög ólíkur Kvennalistanum í áherslum sínum. Eins og 

Alþýðubandalagsmenn minntust Framsóknarmenn ekkert á þau rök að kjör kvenna 

mundu versna í kjölfar EES-samningsins. Framsóknarflokkurinn fjallaði einnig lítið um 

sjávarútveginn. Rök flokksmanna gengu aðallega út á skerðingu á fullveldi Íslands og 

rétt erlendra aðila til jarðeignakaupa á Íslandi ásamt búseturétti erlendra verkamanna. 

Alþýðubandalagið ræddi einnig þó nokkuð um jarðeignamálin en ekki í eins miklum 

mæli og Framsóknarflokkurinn. Kvennalistinn rétt staldraði við þau mál. 

Þar sem Framsóknarflokkurinn taldi sig vera málsvara landsbyggðarinnar og 

bænda þarf ekki að koma á óvart að Framsóknarmenn skyldu beita sér gegn því að  

útlendingar vildu eignast íslenskar jarðeignir. Þeir gætu notað þær til að öðlast auðlindir 

eins og vatnsból Íslendinga, eignast hlut í orkufyrirtækjum landsins eða eignast jarðir til 

að nota sem útivistarsvæði til að komast frá menguninni á meginlandi Evrópu. Ef stór 

hluti íslenskra jarða færi í hlut erlendra aðila væri erfitt að kalla landið sjálfstætt því að 
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það yrði að mestu leyti í eigu útlendinga. Í þokkabót væri sá möguleiki fyrir hendi að 

erlendir aðilar gætu haft óbein áhrif á orkustefnu Íslendinga með eign sinni á 

vatnsbólum og öðrum auðlindum ásamt hlutaeign í orkufyrirtækjum. Síðast en ekki síst 

gagnrýndi Framsóknarflokkurinn ríkisstjórnina harðlega fyrir að hafa ekki að minnsta 

kosti reynt að koma í veg fyrir að erlendir aðilar gætu keypt jarðnæði á Íslandi eins og 

gert var í Danmörku. Danir höfðu náð undanþágu frá þessu ákvæði og 

Framsóknarflokkurinn vildi láta kné fylgja kviði en ekki leggja árar í bát eins og 

ríkisstjórnin gerði að mati Steingríms. 

Búseturéttur erlendra aðila, einkum verkamanna var einnig mjög áberandi 

röksemdafærsla gegn EES-samningnum innan Framsóknarflokksins. Páll Pétursson og 

Ólafur Þ. Þórðarson voru helstu talsmenn þessara raka í flokknum. Páll var fulltrúi 

hinnar opinberu stefnu Framsóknarflokksins í þeim efnum. Rök hans gengu út á 

hættuna á að íslenskir verkamenn misstu störf sín til erlendra verkamanna sem myndi 

stuðla að auknu atvinnuleysis á Íslandi. Ólafur óttaðist einnig að gildi og lífsviðhorf 

Íslendinga breyttust vegna búsetu fjölda útlendinga í landinu. Ísland væri fámennt ríki 

og því væri mögulegt fyrir fjölmennan þjóðflokk eins og múslima að verða áhrifamiklir 

í íslensku samfélagi í krafti fjöldans. Ólafur uppskar mikla gagnrýni fyrir þessi ummæli, 

eins og hér hefur komið fram og fékk ekki stuðning frá Framsóknarmönnum. 

Að ofantöldu má sjá hversu mismunandi andstaða þessa þriggja flokka var. Á 

yfirborðinu má vera að rök þeirra hafi verið nokkuð lík, en þegar er kafað dýpra sést 

hvernig hver flokkur skapaði sína eigin sérstöðu. Hér má einnig geta þriggja 

andstæðinga úr röðum Sjálfstæðisflokksins, en fyrir utan Eyjólf Konráð fóru þeir ekki 

ítarlega út í afstöðu sína. Rök Eyjólfs voru þau sömu og Framsóknarmanna, þótt 

orðræða hans væri  mildari. Afstaða Eggert Haukdals og Inga Björns endurspeglaði 

áhyggjur af skerðingu á fullveldi Íslands. Ekki var nóg með að EES-samningurinn hafi 

leitt til klofnings innan Sjálfstæðisflokksins, sem var flokkur nokkuð þekktur fyrir aga, 

heldur klofnuðu einnig tveir stjórnarandstöðuflokkar í afstöðu sinni gagnvart EES-

samningnum, þ.e. Kvennalistinn og Framsóknarflokkurinn. Einungis Alþýðubandalagið 

stóð heils hugar gegn EES-samningnum. Kvennalistinn stóð upphaflega sameinaður í 

andstöðu sinni, en eftir því sem leið á umræðuna varð orðræða Ingibjargar Sólrúnar í 

garð hans jákvæðari. Í Framsóknarflokknum klofnaði flokkurinn í herðar niður í 

næstum tvær hnífjafnar fylkingar og endurspelgaði það valdabaráttu þeirra Steingríms 

Hermannssonar og varaformannsins, Halldórs Ásgrímssonar. Klofningurinn í 

Sjálfstæðisflokkunum var lítilvægari en í Framsóknarflokknum og jafnvel 
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Kvennalistanum. Fyrir utan þremenningana höfðu tveir í viðbót efasemdir um ágæti 

samningsins en kusu samt sem áður með honum. Líta má svo á að þessi klofningur hafi 

þótt fremur vandræðalegur þar sem flokkurinn var í ríkisstjórn með Alþýðuflokknum og 

þurfti auk þess að bola Eyjólfi Konráð úr formennsku utanríkisnefndar.  

Varla er hægt að halda öðru fram en að efnahagslíf Íslendinga hafi orðið sterkara 

og fjölbreyttara eftir að EES-samningurinn var samþykktur. Sjávarútvegurinn er eign 

íslenskra aðila og atvinnuleysi hefur haldist mjög lítið á Íslandi, að undanskildum  

hrunárunum, en það er tröðla hægt að áfella EES-samninginn fyrir þau. Samt sem áður 

má ekki gleyma að þetta er auðvelt er að segja eftir á. Og það þarf ekkert að vera sum 

rök andstæðinga EES, t.d. um slæm áhrif á kjör kvenna ef Ísland yrði aðili að mun 

stærra bákni eða um aukið atvinnuleysis hefðu ekki átt rétt á sér. Með EES-samningnum 

öðlaðist Ísland efnahagsleg forréttindi aðildaríkja Evrópubandalagsins án þess að þurfa 

að undirgangast pólitísku skuldbindingar þess. Hins vegar bjuggust margir við því að 

næsta skrefið yrði að Ísland færi inn í Evrópubandalagið sem gerðist ekki. 

Fullyrða má að rök um fulleldisskerðingu við EES-aðild hafi staðist að nokkru 

leyti. Hluti af dóms- og löggjafarvaldinu var framselt til Brussel. Hægt er að þræta um 

hvort það gangi gegn stjórnarskránni, en það breytir ekki þeirri staðreynd. Hins vegar 

hafa erlendir aðilar ekki keypt jarðnæði á Íslandi í stórum stíl, eins og andstæðingarnir 

óttuðust. Fjöldi erlends vinnufólks hefur aukist mjög á Íslandi, einkum á 21. öldinni. 

Spár andstæðinga EES-samningsins um að það myndi leiða til lakari kjara fyrir íslenskt 

vinnufólk hefur þó ekki staðist. Ásamt þessu bendir lítið sem ekkert til þess að aukinn 

fjöldi útlendinga á Íslandi hafi leitt til breytinga á gildum og lífsviðhorfa í íslensku 

samfélagi. Vissulega hefur Ísland orðið að fjölmenningarsamfélagi með sína kosti og 

galla, en gildi samfélagsins hafa haldist. 

Í þessari ritgerð hefur verið sýnt fram á að mismunandi forsendur lágu að baki  

klofningi og andstöðu flokkanna gegn EES-samningnum. Fram að þessu hefur fremur 

verið lögð áhersla á að EES-samningurinn mætti mikilli andstöðu á Íslandi. Minna hefur 

verið fjallað um ástæður þess. Fullveldið var rauði þráðurinn í deilunni, en eins og hér 

hefur komið fram voru mörg önnur mál sem einnig réðu því hvers vegna samningurinn 

varð eins umdeildur og raun bar vitni. 
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