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Útdráttur 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er þróun íslenskra öryggismála með áherslu á norðurslóðir. 

Til að varpa ljósi á það var spurt hvernig staða öryggismála hafi verið í kjölfar 

lýðveldisstofnunar og hvaða þróun hafi orðið síðan þá. Lagt er fram stutt ágrip af sögu íslenskra 

öryggismála og þeim breytingum sem hafa orðið eftir brottför herstöðvar Bandaríkjamanna  

árið 2006. Fram að þeim tíma höfðu íslensk öryggismál að miklu leyti verið undir forsjá 

Bandaríkjanna og NATO. Eftir 2006 varð hinsvegar breyting á þeim málum, tengsl Íslands og 

Bandaríkjanna minnkuðu á þessu sviði. Þess vegna hefur Ísland þurft að leita á önnur mið hvað 

varðar öryggismál ríkisins. Í því samhengi hefur áhersla íslenska ríkisins á norðurslóðir aukist. 

Sú hugmynd að Ísland sé „ríki á norðurslóðum“ er hinsvegar ný, þrátt fyrir að það hafi í raun 

alltaf verið innan norðurslóða. Áhersla ríkisins á norðurslóðir er þó langt frá því að vera einstök 

enda verður hún til vegna aukins áhuga á norðurslóðum á alþjóðavísu. Í ljósi kenningaskóla 

frjálslyndisstefnunnar og smáríkjafræða bendir niðurstaða ritgerðarinnar til þess að áhugi 

heimsins á norðurslóðum sé enn að aukast og samhliða því aukist áhersla íslenskra yfirvalda á 

öryggismál. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til B.A. prófs í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Hún er 

metin til 12 eininga (ECTS) af 180 eininga námi og var skrifuð haustið 2018 vegna útskriftar í 

júní 2019. Leiðbeinandi minn var Dr. Silja Bára Ómarsdóttir og vil ég þakka henni fyrir 

aðstoðina  og leiðsögnina, frá upphafi til enda námsins.  

 Ég vil þakka foreldrum mínum fyrir allan stuðningin í gegnum árin sem og yfirlesturinn 

á þessari ritgerð. Sömuleiðis vil ég þakka kærustunni minni, Kristínu Hálfdánardóttur, fyrir 

þolinmæðina og hvatninguna á meðan skrif þessarar ritgerðar fóru fram. Stuðningur hennar 

hefur reynst ómetanlegur. Að lokum vil ég þakka samstarfsmönnum mínum í Hringborði 

norðurslóðanna fyrir tækifærið sem fólst í starfsnámi þar. 
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1. Inngangur 

Ísland verður seint talið hernaðarlegt stórveldi. Þrátt fyrir að aldrei hafi verið her á vegum 

íslenska ríkissins hefur ríkið oft verið álitið hernaðarlega mikilvægt. Ástæða þessa er 

staðsetning landsins í miðju Norður-Atlantshafinu en lega þess er talin hernaðarlega 

eftirsóknarverð. Það kom skýrt í ljós í síðari heimsstyrjöld þegar Ísland varð á milli 

Bandamanna og Öxulveldanna og landið var tekið undir verndarvæng Breta og síðar 

Bandaríkjamanna. Með vaxandi spennu í alþjóðastjórnmálum eftir stríðið og auknum átökum 

á milli Sovétríkjanna og Bandaríkjanna varð hernaðarlegt mikilvægi landsins æ ljósara. Og enn 

á ný fer spenna á milli Norður-Atlantshafsbandalagsins (NATO) og Rússlands vaxandi. 

Staðsetning Íslands sem „ósökkvandi flugmóðurskip“ getur því enn og aftur komist í 

sviðsljósið. 

 Stefna Íslands í öryggismálum hefur hingað til að mestu leyti verið byggð í kringum  

það að verja landið fyrir hugsanlegri árás. Sú stefna hefur síðan byggst á víðtækari markmiðum 

um öryggi í Norður-Atlantshafinu. Á undanförnum áratugum hafa áherslur þó breyst með 

vaxandi þunga á að skilgreina Ísland sem ríki á norðurslóðum. Ástæða þess að hér er notað 

hugtakið norðurslóðir í stað norðurskautsins er sú þrönga merking sem hugtakið norðurskautið 

hefur enda byggist það einungis á landfræðilegum mörkum. Hugtakið norðurslóðir hefur 

hinsvegar víðari merkingu og nær yfir töluvert stærra svæði.1 Eins og sjá má á kortinu hér að 

neðan ná landfræðileg mörk Íslands vart að mörkum norðurheimskautsbaugsins.  
Mynd 1. 
Skilgreining á 
norðurslóðum.2  

                                                
1 Alþingi, „1148/139 þál. í heild: stefna Íslands í málefnum norðurslóða“ (2011), 
https://www.althingi.is/altext/139/s/1148.html. 
2 Forsætisráðuneytið, „Hagsmunir Íslands á norðurslóðum Tækifæri og áskoranir“, 2016, 
https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/Skyrslur/HAGsmunamat_Skyrsla-LR-.pdf. 
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Því er þörf á öðrum skilgreiningum á hinu ysta norðri sem hafa bæði víðari landfræðileg mörk 

og víðari skilning á afmörkun svæðissins, nánar verður farið út í skilgreiningu á norðurslóðum 

í síðari kafla. Með aukinni áherslu Íslands á norðurslóðir breytist jafnframt afstaða íslenskra 

stjórnvalda til öryggismála landsins. Stefnan á vissulega margt sameiginlegt með stefnumörkun 

öryggi á Norður-Atlantshafinu en er líka ólík. Til dæmis hafa loftslagsbreytingar mun meiri 

áhrif á norðurslóðum: ísinn er að bráðna! Þær breytingar geta skapað tækifæri en einnig miklar 

hættur. Í ljósi þessa er meginspurning þessarar ritgerðar að kanna hvort og þá hvaða breytingar 

hefðu orðið og væru fyrirhugaðar á öryggismálum Íslands hvað varðar norðurslóðir í ljósi 

kenningarskóla frjálslyndisstefnu og smáríkjafræða.  

 Spurningin vaknaði þegar ég sat fyrirlestur vorið 2017 um NATO og Norður-

Atlantshafið í tilefni útgáfu Royal United Services Institute (RUSI) bókar um nýjar 

öryggisáskoranir í Norður-Atlantshafinu. Þar var fjallað um mikilvægi þess að færa 

norðurslóðir aftur inn í sviðsljósið hjá NATO. Vissulega væru líkur á því að átök ættu sér stað 

á svæðinu ekki miklar en hugmyndin var sú að mikilvægt væri að vera viðbúin því versta. Sú 

hugmynd að fjalla um þetta efni, stefnumótun hvað varðar norðurslóðir, festist svo í huga mér 

meðan ég var í starfsnámi hjá Hringborði norðurslóða haustið 2018. 

Þessi ritsmíð er í formi heimildaritgerðar og byggist á fræðilegum greinum og bókum 

um efnið og auk þess skýrslum og opinberum gögnum. Megintilgangur ritgerðarinnar er að 

svara þeirri spurningu hvert Ísland stefni í öryggismálum á norðurslóðum og á hvaða grundvelli 

sú stefna er byggð. Áhersla verður lögð á svokallað „hart öryggi“, þ.e. hernaðarlegt, með öðrum 

orðum hina hefðbundnu sýn á öryggismál. Þó verður tekið tillit til ýmissa annarra þátta, svo 

sem breyttra aðstæðna í ferða- og loftslagsmálum. Þar að auki verður rætt um hvers vegna 

ákveðið var að fjalla um norðurslóðir frekar en norðurskautið svo og muninn á þessum tveimur 

hugtökum. 

Ritgerðinni er skipt í þrjá meginkafla, fræðilegan kafla, efnislega umfjöllun og að 

lokum greiningu á grundvelli kenninga. Fræðilegi kaflinn skiptist svo aftur í tvo hluta, eftir 

þeim kenningum sem þar er fjallað um: Fyrst verður fjallað um einn af aðal kenningarskólum 

alþjóðastjórnmála, frjálslyndisstefnu. Því næst verður farið yfir kenningar smáríkjafræða til 

þess að fá betri mynd af aðstæðum smáríkja í alþjóðakerfinu. Að fræðilegri umfjöllun lokinni 

verður svo kafað í viðfangsefni ritgerðarinnar sjálfrar. Þeim kafla er skipt í þrjá undirkafla þar 

sem fyrst er farið yfir öryggismál Íslands og norðurslóða. Því næst er stuttlega fjallað um sögu 

öryggismála Íslands til þess að fá ákveðinn grunn að stöðu mála í nútímanum, sem er einmitt 

síðasti undirkaflinn. Sá kafli er að mestu byggður á skýrslum og opinberum yfirlýsingum 

íslenskra stjórnvalda. Á þeim eru þó ákveðnar takmarkanir sökum þess að ekki eru allar 
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upplýsingar um þessi efni aðgengilegar. Það er  vegna þess að efnið snertir ekki einungis öryggi 

Íslands heldur einnig öryggi bandamanna þess og nágranna.  

Í síðasta kaflanum verður þróun íslenskra öryggismála varðandi norðurslóðir útskýrð 

með hliðsjón af kenningum fræðilega hluta ritgerðarinnar. Að lokum verða helstu niðurstöður 

teknar saman í lokaorðum verksins.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Frá því snemma á 20. öld hefur Ísland tengst átökum stórvelda á ýmsa vegu, í fyrri 

heimsstyrjöldinni, í þeirri síðari og svo í kalda stríðinu. Eftir lok kalda stríðsins hefur Ísland 

svo þurft að finna sér nýtt hlutverk í alþjóðakerfinu, hlutverk sem virðist eiga að grundvallast 

á stöðu þess sem ríki á norðurslóðum, eins og nánar verður farið í síðar. Til þess að kanna  

viðfangsefnið verður notast við tvo kenningarskóla sem henta vel til greiningar á þróun 

öryggismála Íslands. Annars vegar er það frjálslyndisstefna (e. liberalism) sem nýtist vel til 

þess að útskýra mikilvægi samvinnu og stofnana í þessu samhengi, og til greiningar á stöðu 

öryggismála Íslands. Hinsvegar eru það smáríkjakenningar. Þær eru afar gagnlegar við að 

greina stöðu smáríkja eins og Íslands. Hér verður fyrst kafað í kenningaskóla 

frjálslyndisstefnunnar auk frjálslyndrar stofnanahyggju. Í kjölfar þess verður fjallað um 

smáríkjafræðin og skjólskenningar innan þeirra fræða. 

2.1. Frjálslyndisstefna 

Frjálslyndisstefna hefur lengi verið talin einn af helstu kenningaskólum alþjóðastjórnmála. 

Grunnur þessa skóla er leiðsögn um það hvernig best er talið að leysa ágreining ríkja. Á meðan 

raunhyggja (e. realism) grundvallast í þeirri trú að átök séu viðvarandi ástand alþjóðakerfisins 

er frjálslyndisstefnan á þveröfugri skoðun, ef svo má segja. Frjálslyndisstefnan telur átök vera 

með sístu leiðum til þess að komast að niðurstöðu í deilumálum.3 Að því leyti er undirstaða 

frjálslyndisstefnunnar meðal annars trú á batnandi heimi. Gengið er út frá því að von sé um 

frið í alþjóðkerfinu, jafnvel þótt heimurinn hafi vissulega ekki verið án átaka á þeim tíma sem 

frjálslyndisstefnan var í mótun. Þessi hugsjón lifði því af þá svartsýni sem var algeng um og 

eftir síðari heimsstyrjöldina og var þessi stefna undirstaða Sameinuðu þjóðanna.4 

 Bjartsýnin sem lýst hefur verið, vonin um að heimurinn geti batnað, er því eitt helsta 

einkenni frjálslyndisstefnunnar. Borgarar ríkja heimsins eru annað grundvallaratriði hennar. 

Gengið er út frá því að jafnrétti borgaranna sé til staðar, frjálsir fjölmiðlar og almenn menntun. 

Mikilvægt atriði er að stjórnvöld reki vald sitt beint til þegnanna, og láti af völdum ef þau missa 

stuðning almennings. Grunnur frjálslyndisstefnunnar  byggir auk þess á eignarrétti einstaklinga 

og leggur áherslu á að frjáls markaður sé besta leiðin að góðum hag fólks. Út frá þessum gildum 

frjálslyndisstefnunnar, sem vissulega fjalla mikið um innri mál einstakra ríkja, má sjá 

mikilvægi lýðræðis í hugmyndum kenningaskólans. Hinsvegar er líka mikilvægt að athuga að 

                                                
3 Tim Dunne, „Liberalism“, í The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 
ritstj. Steve Smith og Patricia Owens John Baylis, 6. útg. (Oxford: Oxford University Press, 2014), 115–16. 
4 Dunne, 116–19. 
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ríkin eru ekki einu gerendurnir í alþjóðakerfinu samkvæmt frjálslyndisstefnunni, en þar greinir 

hana mjög á við kenningarskóla raunhyggjunnar.5 

Frjálslyndissinnar eru sammála raunhyggjusinnum um óreiðuna í alþjóðakerfinu en 

ósammála þeim um að óreiðan sé upptök átaka eins og raunhyggjumenn tala um. Því hafna 

frjálslyndissinnar, enda telja þeir að hægt sé að hafa áhrif á óreiðuna, koma einhvers konar 

reglu á  hana. Kenningar frjálslyndisstefnunnar fjalla því meðal annars um að átök eigi uppruna 

sinn í ólýðræðislegum stjórnarháttum ríkja. Þeir stjórnarhættir auki líkurnar á milliríkjaátökum 

á meðan lýðræðisleg ríki séu ólíklegri til þess að lenda í átökum sín á milli. Sú kenning ber 

heitið lýðræðislegur friður. Hún á grunn sinn hjá kenningum Immanuels Kant (1724-1804) um 

„eilífan frið“. Kant talar um að ef lýðurinn fái að kjósa hvort ríki þeirra fari í stríð eða ekki 

muni lýðurinn forðast átök. Einnig ræðir hann um nauðsyn þess að byggja upp friðarbandalag 

milli ríkja sem á endanum eigi að ná yfir öll ríki. Þar af leiðandi myndi skapast eins konar 

heimsborgarasamfélag (e. cosmopolitan community) sem útilokar stríð.6 

Kenning Kants um lýðræðisleg ríki hefur þó talsverða annmarka. Lýðræðisleg ríki eru 

í raun og veru ekkert ólíklegri til að fara í átök við ólýðræðisleg ríki. Rétt eins og Kant talar 

um þá liggur valið hjá borgurum lýðræðislegra ríkja hvort eigi að fara í stríð eður ei.7 Hvernig 

stendur þá á því að lýðræðisleg ríki fari í stríð? Hér koma aðrar útskýringar 

frjálslyndishyggjunnar sér vel m.a. þær sem varða íhlutanir ríkja sem trufla valdajafnvægi 

alþjóðakerfisins. Fleiri útskýringar styrkja einnig kenninguna um lýðræðislegan frið. 

Lýðræðisleg ríki eru til dæmis flest öll nokkuð vel stödd efnahagslega og því eru minni hvatar 

til þess að koma af stað átökum, þau hafa meiru að tapa en lakar stæð ríki. Enn annað sem 

styður þessa kenningu eru svo þær nánu tengingar sem eru milli lýðræðislegra ríkja. Tengingar 

þeirra á milli eru gríðarmikil sem og fjölbreytileg. Þau sambönd geta verið efnahagsleg, 

samfélagsleg, menningarleg o.s.frv. Átök gætu leitt til þess að þau sambönd leystust upp með 

tilheyrandi kostnaði og skaða.8 

Hlutverk frjálsa markaðsins kemur þarna í ljós, með auknum alþjóðlegum viðskiptum 

hefur svokallað víxlhæði (e. interdependence) ríkja aukist, og í leiðinni minnkað líkur á átökum 

milli ríkja í viðskiptum. Þetta dugði þó ekki til varðandi fyrri heimsstyrjöldina þar sem átök 

brutust út milli Breta og Þjóðverja sem áttu þó í heilmiklum viðskiptum. Af þessu má sjá að 

jafnvel þótt ríki séu að einhverju leyti víxlháð er greinilegt að átök geta brotist út.  

Sú þróun sem fylgdi í kjölfarið var að mörgu leyti í anda hugmynda Kants um 

friðarbandalag. Boðberi þeirra að þessu sinni ekki síst Woodrow Wilson Bandaríkjaforseti sem 

                                                
5 Dunne, 114–15. 
6 Dunne, 116. 
7 Dunne, 116. 
8 Dunne, 116–17. 
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boðaði alþjóðlegt samstarf með bandalagi sem fékk nafnið Þjóðabandalagið (e. League of 

Nations). Samkvæmt Wilson var ætlunin að koma reglu á óreiðuna í alþjóðakerfinu. Til þess 

að eiga möguleika á því áleit hann að bandalagið þyrfti að hafa hernaðarlegt vald til að tryggja 

sameiginlegt öryggi (e. collective security) meðlima bandalagsins. Í því fólst að ef öryggi eins 

ríkis innan bandalagsins væri ógnað þá væri það orðið málefni allra ríkjanna innan bandalagins 

að leysa.9 

Þessi hugmynd endurspeglast í nútímanum í fimmtu grein stofnsáttmála NATO.10 Sú 

grein byggir í grunninn á sömu hugmyndum frjálslyndishyggjunnar. - Þessi fyrsta atrenna að 

alþjóðlegu bandalagi fór þó ekki betur en svo að Bandaríkin kusu að ganga ekki í bandalagið 

sem forseti ríkisins stakk upp á. Að lokum leið bandalagið endanlega undir lok árið 1936 með 

innrás Hitlers inn í Rínarland. Staða þeirrar hugmyndafræði sem boðaði samvinnu, lýðræði og 

frelsi leit því ekki vel út þegar síðari heimsstyrjöldin hófst. Hún varð þó grunnur þeirrar stefnu 

sem var byggt á þegar Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar árið 1945 sem hið nýja alþjóðlega 

friðarbandalag. Fyrir tilstilli Sameinuðu þjóðanna tókst að koma á tengslum á milli 

heimsveldanna, þó án þess að sameiginlegu öryggis væri komið á. Þess í stað var sú leið farin 

að styrkja samvinnu þátttökuríkja Sameinuðu þjóðanna með margvíslegu samstarfi.11 Á grunni 

þessara hugmynda varð síðar til svokölluð nýfrjálslyndisstefna sem einmitt byggir á þátttöku í 

og starfsemi stofnana sem leiðinni að friði og velgengni. Af þessari ástæðu er 

nýfrjálslyndisstefna einnig oft þekkt sem frjálslynd stofnanahyggja.12 

2.1.1. Frjálslynd stofnanahyggja 

Frjálslynd stofnanahyggja telst til nýlegri kenninga í alþjóðastjórnmálum. Grunnur 

kenningaskólans er fólgin í stefnumótun sem kom fram um og eftir fimmta áratug síðustu aldar 

um samruna eða samþættingu. Hugsunin var sú að samfélög yrðu tengd með því að ríki opnuðu 

fyrir aðgang að auðlindum sínum og gæfu jafnvel eftir hluta af sjálfræði sínu til þess að 

hámarka hag allra innan samfélagsins. Mikilvægur hluti af þessum kenningarskóla er vitneskja 

um það hversu gerendur óháðir ríkjum (e. non-state actors) eru orðnir valdamiklir í 

alþjóðakerfi nútímans. Ríki eru enn mikilvægir gerendur en þó ekki þeir einu, ólíkt því sem 

raunhyggjan segir. Í stuttu máli má segja að gerendur óháðir ríkjum hafi haft æ meiri áhrif í 

alþjóðasamskiptum. Þá hafa samskiptaleiðir í heiminum breyst og samskipti margfaldast.  

                                                
9 Dunne, 117–19. 
10 NATO, „Collective defence - Article 5“, 2018, https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_110496.htm#. 
11 Dunne, „Liberalism“, 118–19. 
12 Steven L. Lamy, „Contemporary mainstream approaches: neo-realism and neo-liberalism“, í The 
Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, ritstj. S. John Baylis, 6. útg. 
(Oxford: Oxford University Press, 2014), 132. 
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Samkvæmt frjálslyndri stofnanahyggju eru ógnir við öryggi ríkja í samtímanum ekki í 

samræmi við túlkun frjálslyndisstefnunnar. Út frá hugmyndum hennar eru ríki eina ógn annarra 

ríkja. Frjálslynd stofnanahyggja er á öndverðum meiði og telur þann tíma liðinn.13 Nú hafi 

aðrar ógnir við öryggi ríkja einnig umtalsverð áhrif. Bent er á hryðjuverkasamtök, 

borgarastyrjaldir og jafnvel umhverfisbreytingar sem ógni öryggi ríkja. Þessar óhefðbundnu 

ógnir, ef svo má segja, styrkja enn frekar rökin fyrir mikilvægi alþjóðlegra stofnana og samtaka 

til þess að takast á við umræddar ógnir, enda hafa þær áhrif á flest ef ekki öll ríki.14 

Viðurkennt er að flest ríki telja samvinnu í alþjóðlegum stofnunum mikilvæga en það 

er þó ekki það eina sem þau sækjast eftir fyrir tilstilli þeirra.15 Lögmæti er annað sem ríki leggja 

áherslu á. Fræðimaðurinn Robert Keohane  fjallaði t.d. um árásirnar á Bandaríkin árið 2001 í 

þessu samhengi. Þar færir hann rök fyrir mikilvægi lögmætis fyrir aðgerðum ríkja sem 

alþjóðlegar stofnanir geta veitt. Með því að fara í gegnum valdamikil alþjóðleg samtök, svo 

sem Sameinuðu þjóðirnar, geta ríki fengið viðurkenningu fyrir aðgerðum sínum og/eða 

stefnu.16 Með lögmæti fæst samþykki fyrir því að rétt leið hafi verið farin. Fáist ekki 

viðurkenning/lögmæti eiga ríki á hættu að verða beitt refsiaðgerðum. Líkur eru einnig til að 

lögmæti stefnu eða aðgerða leiði til þess að meiri stuðningur fáist meðal almennings við 

stefnumörkunina. Í þessu lögmætingarferli má sjá meginhugsunina á bakvið alþjóðlegar 

stofnanir. Ein af grundvallarhugmyndum að baki þeirra er sú viðleitni að hafa áhrif á 

margvíslegan kostnað við stefnubreytingar ríkja, samanber hugmyndir Keohane um lögmæti.17 

 Þrátt fyrir þessa miklu áherslu frjálslyndrar stofnanahyggju á samvinnu má hér einnig 

sjá glitta í ákveðna raunhyggju enda kenningarnar nátengdar.  Þessi kenningaskóli áttar sig á 

því að alþjóðakerfið byggist ekki eingöngu á samvinnu heldur einnig á samkeppni. Í 

fjölmörgum tilvikum er það í hag ríkja að vinna saman að tilteknum markmiðum þrátt fyrir að 

þau sækjast samhliða eftir því að hámarka algildan ávinning (e. absolute gain) sinn í þeirri 

samvinnu. Gæta þarf þó vel að hvernig staðið er að slíkri samvinnu, enda geta misfellur leitt til 

vantrausts ríkja innan samstarfsins. Svindl eða vanefndir á samningum geta orðið til þess að 

samvinna mistakist.18 

                                                
13 Lamy, 132–33. 
14 Lamy, 132–33. 
15 Lamy, 132–33. 
16 Robert Keohane, „The globalization of informal violence, theories of world politics, and the “liberalism of 
fear”“, í Power and Governance in a Partially Globalized World, 1. útg. (London: Routledge, 2003), 278–80, 
https://doi.org/10.4324/9780203218174-20. 
17 Keohane, 280. 
18 Lamy, „Contemporary mainstream approaches: neo-realism and neo-liberalism“, 132–33. 
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2.2. Smáríkjafræði 

Stærð eða smæð ríkja hefur ýmis áhrif. Þar skipta völd miklu máli og smáríki eru yfirleitt 

áhrifaminni en stærri nágrannar þeirra.19 Erfitt getur því verið að útskýra hegðun smáríkja út 

frá kenningum sem byggðar hafa verið með stór ríki eða jafnvel stórveldi í huga. Þar koma 

smáríkjafræðin inn. Smáríkjafræði leitast meðal annars við að útskýra hvernig smáríki viðhalda 

tilveru sinni og leita áhrifa. Það að skilgreina smáríki getur þó verið hægara sagt en gert. Oftar 

en ekki er hugmyndin um smáríki í raun og veru spurning um samanburð. Vissulega er auðvelt 

að horfa til margra smárra ríkja, svo sem til Íslands, og segja að það sé augljóslega smáríki. Þó 

er ekki alltaf ljóst hvaða eiginleikar ríkis geri það að smáríki.20 Það getur verið freistandi að 

líta einkum á tölfræði, t.d. íbúafjölda eða yfirráðasvæði og skipta ríkjum á þann hátt í annars 

vegar stórveldi og hinsvegar smáríki. Stórveldi einkenndust þá af miklu bolmagni: mikilli 

vergri landsframleiðslu, miklum fólksfjölda, stóru yfirráðasvæði og öflugu hernaðarlegu valdi. 

Vöntun á þessu geri ríki þá einfaldlega að smáríki.21 Svona nálgun er þó einföldun. Spurning 

er við hvað er miðað og ekki síður hvernig ríkið notar bolmagn sitt.  Eitt er þó víst: Ísland á 

heima undir hugtakinu smáríki.  

 Kenningar smáríkjafræðinnar eru að mörgu leyti samblanda margs konar eldri 

kenningarskóla sem er síðan beitt á smáríki. Samkvæmt þeim kenningum er litið svo á að smæð 

ríkjanna leiði til veikburða stöðu þeirra, minni getu og færri úrræða en stór ríki hafa. Þá 

veikleika leitast smáríkin eftir að bæta upp með ýmsum hætti, ekki síst fyrir tilstilli 

alþjóðastofnana. Raunhyggjumenn innan smáríkjafræða hafa þó efasemdir um þann valkost 

fyrir smáríki. Samkvæmt kenningarskóla þeirra getur innganga í alþjóðastofnun leitt til missis 

á sjálfræði og glati þar með möguleikum til sjálfstæðrar ákvarðanatöku.22 Raunhyggjumenn 

innan smáríkjafræðanna hvetja því fremur til þess að búa til milliríkjabandalög eða halda 

hlutleysi.23 

 Alþjóðastofnanir hafa ýmsa kosti fyrir smáríki. Með þátttöku í slíkum stofnunum hafa 

þau sóst eftir því að auka áhrif sín í alþjóðasamfélaginu. Þar hafa smáríki getað fundið önnur 

ríki með sambærileg markmið og unnið með þeim.24 Vissulega fylgir inngöngu í 

alþjóðastofnun ákveðinn missir á sjálfsákvörðunarrétti en vitaskuld á hið sama við um öll önnur 

                                                
19 Baldur Þórhallsson, „A small state in world politics: Iceland’s search for shelter“, Stjórnmál og Stjórnsýsla 1, 
tbl. 14 (2018): 61–82, https://doi.org/10.13177/irpa.a.2018.14.1.3. 
20 Tom Long, „It’s not the size, it’s the relationship: from ‘small states’ to asymmetry“, International Politics 
54, tbl. 2 (14. mars 2017): 144–60, https://doi.org/10.1057/s41311-017-0028-x. 
21 Tom Long, „Small States, Great Power? Gaining Influence Through Intrinsic, Derivative, and Collective 
Power“, International Studies Review 19, tbl. 2 (19. desember 2016): 186–87, 
https://doi.org/10.1093/isr/viw040. 
22 Long, 189–90. 
23 Long, 188. 
24 Long, 190–92. 
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þátttökuríki. Í flestum alþjóðastofnununum eru öll aðildarríki jöfn hvað varðar reglur og 

viðurlög, séu reglur brotnar.25 Slík staða er því freistandi fyrir smáríki: að láta rödd sína heyrast 

nánast á sama grunni og framlög sumra af stórveldum jarðar. Það er því margt sem bendir til 

þess að smáríki hafi mikil áhrif innan alþjóðastofnana, sérstaklega ef miðað er við stöðu þeirra. 

Um það má finna fjölmörg dæmi innan ESB þar sem smáríki geta haft áhrif langt umfram stærð 

sína. Þannig hafa smáríki jafnvel haft áhrif á stórveldi eins og Bandaríkin fyrir tilstilli aðildar 

þeirra að ESB sökum þess mikla bolmagns sem bandalagið hefur.26 Það gerist í krafti fjöldans 

þar sem smáríki ná að láta rödd sína heyrast. 

Umfjöllunin í þessum kafla sýnir fram á það hve mikilvæg alþjóðasamskipti eru í raun og 

veru fyrir smáríki eins og Ísland. Kostirnir eru gríðarlegir og spurningin ætti í raun fremur að 

vera við hverja ríki eiga mest samskipti við frekar en hvort þau ættu að fara fram. - Í eftirfarandi 

kafla verður litið til skjólskenningarinnar (e. shelter theory) innan smáríkjafræða til þess að 

ræða nánar stöðu Íslands í alþjóðasamfélaginu. 

2.2.1. Skjólskenningin 

Smáríki hafa í grunninn ákveðna veikleika sem eru tilkomnir fram vegna smæðar þeirra eins 

og fjallað hefur verið um. Þau eru einfaldlega minni og búa ekki yfir sama bolmagni og stærri 

nágrannar. Einhvern veginn lifa þau þó af í alþjóðakerfinu eins og sést á þeim fjölda smáríkja 

sem nú eru til í heiminum: Þau halda áfram tilvist sinni án þess að missa sjálfstæði sitt. 

Sögulega hafa smáríki yfirleitt stutt sig við stærri ríki eða alþjóðastofnanir til þess að halda 

sjálfstæði sínu. Vegna þessa stuðnings hafa smáríkin oftar en ekki orðið háð þeim aðila sem 

veitir þeim skjól. Skjólskenningin byggir á þeirri stöðu sem smáríki hafa sögulega leitast við 

að ná hjá stórveldum í grennd við sig.27 

 Skjólskenningunni má skipta í þrjá hluta, eftir hvers konar skjóli er leitast eftir. Í fyrsta 

lagi er talað um efnahagslegt skjól sem smáríki getur komist í hjá ríkjum eða alþjóðastofnunum. 

Opinn markaður, hagstæð lán eða jafnvel beinn fjárhagslegur styrkur geta öll talist til aðstoðar 

sem smáríki sækja til efnahagslegs skjólsveitanda. Í öðru lagi er talað um félagslegt skjól sem 

tengist menningarlegum gildum. Það getur birst í ýmsu formi, t.d. tungumáli, hugmyndafræði 

eða öðru. Í þriðja og síðasta lagi er stjórnmálalegt skjól. Innan þess er hvers konar hernaðarleg 

aðstoð, pólitísk aðstoð innanlands, og diplómatískur stuðningur tengdur alþjóðasamtökum, 

                                                
25 Long, 192; Baldur Þórhallsson og Anders Wivel, „Small States in the European Union: What Do We Know 
and What Would We Like to Know?“, Cambridge Review of International Affairs 19, tbl. 4 (22. desember 
2006): 655, https://doi.org/10.1080/09557570601003502. 
26 Long, „Small States, Great Power? Gaining Influence Through Intrinsic, Derivative, and Collective Power“, 
191. 
27 Baldur Þórhallsson, „A small state in world politics: Iceland’s search for shelter“, 64. 
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m.a. varðandi reglur samtaka og viðmið þeirra.28 Í þessum kafla verður sjónum beint að þessari 

þriðju tegund skjóls, enda á það helst við umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. 

 Pólitískt skjól skiptist í þrjár undirtegundir eins og fyrr var nefnt og verður fyrst fjallað 

um hernaðarlega aðstoð sem smáríki þiggja. Sú tegund telst með hinum mikilvægustu, enda er 

það vandamál sem smáríki eiga oft við að stríða, ef svo má segja. Hernaðarlegur styrkur þeirra 

er skiljanlega yfirleitt lítill.29 Sem svar við því hafa smáríki sóst eftir því að ganga í 

varnarbandalög til þess að bæta fyrir vöntun á öryggi og vörnum en það er veikleiki sem slík 

bandalög geta unnið gegn. Þá geta slík bandalög orðið til þess að ríki innan þeirra lenda síður 

í átökum og diplómatísk og efnahagsleg sambönd styrkjast. Samvinnan leiðir jafnframt til þess 

að ríki ná að sérhæfa sig innan bandalagsins og geta þar með dregið úr útgjöldum til öryggis- 

og varnarmála með því að deila kostnaði með öðrum innan bandalagsins.30 Þrátt fyrir þessa 

kosti eru smáríki samt sem áður háð skjólsveitendum sínum. Engu að síður geta þau haft 

töuverð áhrif á þau ríki sem veita þeim skjól, sér í lagi ef smáríkið hefur hernaðarlegt mikilvægi 

fyrir skjólsveitandann. Vegna hernaðarlega mikilvægis geta smáríki t.d. krafist undanþága sem 

eru jafnframt tiltölulega kostnaðarlitlar fyrir skjólsveitanda. Slíkar undanþágur geta jafnvel 

birst sem hlutdrægni af hálfu skjólsveitanda sem kemur á þann hátt til móts við sérstaka stöðu 

smáríkis.31 

 Stjórnsýsla smáríkja á við ýmis vandamál að stríða vegna smæðarinnar og helstu 

pólitísku vandamál þeirra innanlands verða iðulega til vegna hennar. Smæð og mannfæð leiðir 

til þess að fjöldi hæfs fólks er takmarkaður; t.d. hefur það fólk sem er í utanríkisþjónustu 

þessara ríkja oft frekar takmarkaða þekkingu á fjölda efna en síður mikla sérfræðiþekkingu.. 

Mannfæð og lítil fjölbreytni getur jafnframt leitt til þess að lýðræði í smáríkjum hefur verið 

ofmetið. Það er stundum reynt að bæta með samvinnu við önnur ríki og alþjóðastofnanir. 

Fólksflutningur í og úr smáríkjum og menntun erlendis hafa einnig jákvæð áhrif á lýðræði 

smáríkja.32 

 Diplómatísk aðstoð byggist á því að smáríki hafa lítið bolmagn til þess að reka 

utanríkisþjónustu. Með þátttöku í alþjóðastofnunum og aðstoð sem þær veita fæst aukinn 

stöðugleiki, samanborið við þá óvissu sem annars ræður ríkjum í alþjóðakerfinu. 

Alþjóðastofnanirnar veita upplýsingar, minnka viðskiptakostnað og bæta tengsl almennt séð.33 

Þetta fyrirkomulag styrkir einnig lýðræði og jöfnuð á milli ríkja með ójafna stöðu: smáríkin 

                                                
28 Baldur Þórhallsson, 64. 
29 Baldur Þórhallsson, „A theory of shelter“, í Small States and Shelter Theory (Routledge), 26, sótt 19. 
desember 2018, https://doi.org/10.4324/9780429463167-3. 
30 Baldur Þórhallsson, 27. 
31 Baldur Þórhallsson, 28–29. 
32 Baldur Þórhallsson, 32–35. 
33 Baldur Þórhallsson, 29–31. 
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reyna að bæta fyrir veika stöðu með því að leita eftir stuðningi annarra. Með því vinna þau að 

valdeflingu sinni og að fá viðurkenningu í alþjóðakerfinu; viðurkenning er fyrsta skrefið að því 

að fá stöðu í alþjóðakerfinu og telst því lífsnauðsynleg.34 

Sögulega hefur Ísland notið skjóls frá ýmsum aðilum. Eftir lýðveldisstofnun má helst nefna 

Bandaríkin, NATO (North Atlantic Treaty Organisation) og Evrópska efnhagssvæðið, EES (e. 

European Economic Area). Þessir aðilar hafa veitt Íslandi allar þrjár tegundir skjóls sem ræddar 

hafa verið hér að framan.35 Nánar verður fjallað um kringumstæðurnar þegar þetta skjól hefur 

verið veitt og form þessa í síðari köflum; einkum verður fjallað um tengslin við Bandaríkin og 

NATO sem skjólsveitendur Íslands, enda mikilvægt vegna umræðu um pólitískt skjól.  

Fyrir lok síðari heimsstyrjaldarinnar sóttust smáríki einna helst eftir skjóli hjá öðrum 

ríkjum, enda ekki aðrir möguleikar til staðar. Að lokinni styrjöldinni jókst margliða samvinna, 

ekki síst í tengslum við alþjóðastofnanir. Vegna þeirrar breytingar fóru fjölmörg smáríki að 

leita skjóls hjá slíkum stofnunum þó að ekki öll hafi haldið þá leið í fyrstu eins sjá má í dæmi 

Íslands en Ísland varð lýðveldi og þreifst í fyrstu einkum í skjóli Bandaríkjanna.36 Þetta 

breyttist þó að einhverju leyti með inngöngu í NATO árið 1949.  Þá voru skjólsveitendurnir 

orðnir tveir sem var svo staðfest með tvíhliða samningi við Bandaríkin um varnir tveim árum 

síðar.37 Raunin hefur því orðið sú að flestöll smáríki Evrópu hafa farið þá leið að leita skjóls í 

hjá fleiri en einum aðila, t.d. hernaðarlegt skjól hjá NATO og efnahagslegt og félagslegt skjól 

hjá ESB.38 

  

                                                
34 Baldur Þórhallsson, 31–32. 
35 Alyson J.K. Bailes, Baldur Þórhallsson, og Rachael Lorna Johnstone, „Scotland as an Independent Small 
State: Where would it seek shelter?“, Veftímaritið Stjórnmál og stjórnsýsla 9, tbl. 1 (15. júní 2013): 5, 
https://doi.org/10.13177/irpa.a.2013.9.1.1. 
36 Bailes, Baldur Þórhallsson, og Johnstone, 5. 
37 Baldur Þórhallsson, „A small state in world politics: Iceland’s search for shelter“, 65–67. 
38 Bailes, Baldur Þórhallsson, og Johnstone, „Scotland as an Independent Small State: Where would it seek 
shelter?“, 1–2. 
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3. Þróun í öryggismálum Íslands 

Staða öryggismála á Íslandi hefur verið breytingum háð. Við stofnun íslenska ríkisins árið 1918 

var lýst yfir hlutleysi, en sú staða entist þó ekki lengi. Til þess að skýra hvernig öryggismál 

landsins hafa þróast er nauðsynlegt að átta sig á gangi mála sögulega. Því verður farið í stuttu 

máli yfir sögu öryggismála allt frá fullveldi til dagsins í dag og tengingar þeirra við stöðu 

alþjóðamála. Í framhaldinu verður farið nánar yfir stöðu öryggismála á Íslandi nútímans. 

Byrjað verður á því að fara yfir tengingu Íslands og norðurslóða auk þess að fara yfir 

kringumstæður öryggismála þessa svæðis. 

3.1. Ísland og norðurslóðir 

Norðurslóðir eru gríðarlega mikilvægt svæði fyrir Ísland. Landið fellur að mestu innan marka 

norðurslóða og stór hluti hafsvæða þess39 en þau eru landinu gríðarlega mikilvæg. Sögulega 

hefur umfjöllun um Ísland ekki alltaf verið tengd málefnum norðurslóða en þau tengsl hafa 

vissulega aukist í síðustu árum og áratugum. Jafnframt hafa loftslagsbreytingar gert það að 

verkum að styttist í að siglingarleiðir meðfram norðurskautinu verði reglulegar að sumri til. 

Þegar þetta er skrifað eru ekki nema nokkrir mánuðir síðan fyrsta gámaskipið fór 

norðaustursiglingaleiðina (e. Northern Sea Route).40 Enn í dag er staðan sú að leiðin er of 

hættuleg þess að hægt sé að halda uppi reglulegum siglingum. Þessi nýja siglingaleið opnar þó 

dyr að fjölda tækifæra en jafnframt fylgja ýmsar hættur.41  

Norðurslóðir eru tiltöluleg nýtt umfjöllunarefni á Íslandi og hugtakið er nýtt. Raunin er 

sú að það var ekki fyrr en 2011 sem stjórnvöld í ríkinu settu fram stefnu í þessum efnum. 

Tilgangur þeirrar stefnu samkvæmt þingsályktun um stefnu Íslands í málefnum norðurslóða 

var meðal annars eftirfarandi:  
 
Að tryggja stöðu Íslands sem strandríkis innan norðurskautssvæðisins hvað varðar áhrif 
á þróun og alþjóðlegar ákvarðanir um málefni svæðisins á grundvelli lagalegra, 
efnahagslegra, vistfræðilegra og landfræðilegra raka. Í því efni verði m.a. byggt á þeirri 
staðreynd að þar sem norðurhluti efnahagslögsögu Íslands er innan 
norðurskautssvæðisins og nær til Grænlandshafs við Norður-Íshafið á Ísland bæði land 

og rétt til hafsvæða norðan heimskautsbaugs.42 

 
                                                
39 Forsætisráðuneytið, „Hagsmunir Íslands á norðurslóðum Tækifæri og áskoranir“. 
40 L.G., „What is the Northern Sea Route? - The Economist explains“, The Economist, september 2018, 
https://www.economist.com/the-economist-explains/2018/09/24/what-is-the-northern-sea-route. 
41 Instituite for the Study of Diplomacy, „The New Arctic: Navigating the Realities, Possibilities, and Problems“ 
(Washington DC., 2018), 25–26, https://isd.georgetown.edu/. 
42 Alþingi, 1148/139 þál. í heild: stefna Íslands í málefnum norðurslóða. 
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Í þessum hluta þingsályktunarinnar má jafnframt sjá þann mun sem eru á hugtökunum 

norðurslóðir og norðurskautssvæði. Strangt til tekið er lítill hluti yfirráðasvæðis Íslands innan 

norðurskautssvæðisins. Hugmyndin um norðurslóðir er því sköpuð af yfirvöldum sem tenging 

við norðurskautssvæðið; í stefnumörkun norskra stjórnvalda er rætt um „nordområdene“ (e. the 

High North) og Kanadamenn tala einfaldlega um „the North“.43 Þessi hugmynd er svo staðfest 

í þriðju grein ályktunarinnar þar sem segir að efla eigi skilning á því að norðurslóðir séu ekki 

einungis norðurskautið heldur einnig sá hluti af „Norður-Atlantshafssvæðinu sem er nátengdur 

því.“ Þessi hugtök miða ekki einungis á landfræðilega sýn heldur „víðtækt svæði í 

vistfræðilegum, efnahagslegum, pólitískum og öryggistengdum skilningi“44. Markmiðið með 

hugtakagreiningunni er einmitt að ná til mun stærra svæðis en það sem er skilgreint sem 

norðurskautssvæðið.45 Norðurslóðir eiga því í vissum skilningi að vera óljóst hugtak, eitthvað 

sem ekki er alveg skýrt afmarkað en fólk á þessum slóðum getur tengt við fremur en hið 

fjarlæga norðurskaut. Aðalatriðið hér er þó sú skilgreining að Ísland tilheyri norðurslóðum og 

hefur sú afmörkun verið að styrkjast á undanförnum árum. 

Athyglin sem málefni norðurslóða fá birtist meðal annars í skýrslu 

forsætisráðuneytisins sem var gerð árið 2016 um hagsmuni Íslands á norðurslóðum. Skýrslan 

byggir að hluta til á fyrrnefndri stefnu Íslands í málefnum norðurslóða og er þar ítrekuð sú 

skoðun að Ísland eigi að beita sér gegn hervæðingu norðurslóða, enda í samræmi við stefnu 

hinna ríkjanna í Norðurskautsráðinu.46 Umrædd skýrsla var einmitt gerð í tilefni af tuttugu ára 

afmæli Norðurskautsráðsins en mikilvægi þess varðandi málefni norðurskautsins hefur orðið 

stöðugt skýrara undanfarið.47 Tilgangur Norðurskautsráðsins felst í að treysta samvinnu 

meðlima ráðsins, hinna átta ríkja sem teljast norðurskautsríki, auk sex samtaka sem eru fulltrúar 

innfæddra hópa innan norðurskautssvæðissins. Frá upphafi hefur Norðurskautsráðið kosið að 

fjalla ekki um hernaðarlegt öryggi og tekur því ekki afstöðu í þeim málaflokki. Sú málefnalega 

umfjöllun sem hefur orðið innan ráðsins hefur því einkum orðið á sviði umhverfismála og 

félagslegra málefna. Árið 2019 tekur Ísland yfir formennsku ráðsins sem ætti að stuðla að enn 

frekari umræðu um mikilvægi norðurslóða á Íslandi.48 Í þeirri stöðu gefst Íslandi tækifæri til 

að koma sínum áhersluatriðum á framfæri og stýra umræðum Norðurskautsráðsins. 

Alþjóðasamfélagið virðist nokkuð samstíga um aukinn áhuga á norðurslóðum. 

Bandaríkin virðast þó hafa snúið frá stefnu sinni varðandi norðurslóðir með tilkomu núverandi 

                                                
43 Ingrid A Medby, „Articulating state identity: ‘Peopling’ the Arctic state“, Political Geography 62 (2018): 
119–20, https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2017.10.008. 
44 Alþingi, 1148/139 þál. í heild: stefna Íslands í málefnum norðurslóða. 
45 Medby, „Articulating state identity: ‘Peopling’ the Arctic state“, 119–20. 
46 Forsætisráðuneytið, „Hagsmunir Íslands á norðurslóðum Tækifæri og áskoranir“, 11. 
47 Forsætisráðuneytið, 9–11. 
48 Forsætisráðuneytið, 9; Arctic Council, „About Us“, 2018, https://arctic-council.org/index.php/en/about-us. 
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forseta Bandaríkjanna. Í forsetatíð Obama var mikill áhugi á svæðinu en sú áhersla virðist fara 

mjög minnkandi hjá núverandi Bandaríkjastjórn. Áhersla NATO á svæðið virðist því ekki ná 

til Bandaríkja Trump-stjórnarinnar, enda stefna NATO þveröfug við áherslur Trumps á 

svæðinu. Er sú stefna í samræmi við stefnu hans í loftslagsmálum.49 Sömuleiðis hefur hann lýst 

yfir áhuga á olíulindum á norðurslóðum sem gæti leitt til hagsmunaárekstra en er einnig 

áhyggjuefni fyrir svæðið í heild sinni.50 Sé litið til austurs, til Rússlands, má aftur á móti sjá 

mikinn áhuga á norðurslóðum. Fyrir utan norðaustursiglingaleiðina sem er nær eingöngu 

meðfram rússnesku yfirráðasvæði eru einnig aðrir gríðarmiklir hagsmunir. Þeir varða m.a.  

orkumál, matvælaframleiðslu og önnur málefni. Þess utan hefur hernaðarmáttur Rússa aukist 

mjög á svæðinu og er sú aukning hin mesta síðan í kalda stríðinu. Ekki má þó gleyma því að 

þrátt fyrir aukinn viðbúnað er staða Rússa í hernaðarmálum enn fjarri því sem hún var í kalda 

stríðinu.51 Svipaða áherslu má sjá hjá NATO á norðurslóðum þar sem fjöldinn allur af 

hernaðaræfingum hefur farið fram á undanförnum missirum, meðal annars á og við Ísland. 

Vegna vaxandi umsvifa, bæði Rússlands og NATO, virðist spenna á norðurslóðum því vera að 

aukast. Innan NATO hefur til dæmis komið fram mikill fjöldi tillagna þess efnis að auka 

viðbúnað NATO á norðurslóðum. Sú hugmynd hefur m.a. komið fram að stofna „öryggislið“ 

á Íslandi til þess að mæta þörf fyrir að svara nýjum ógnum.52 

3.2. Ágrip af sögu öryggismála á Íslandi  

Með fullveldisyfirlýsingu Íslands frá 1918 var lýst yfir ævarandi hlutleysi landsins. Þetta var 

hægt þá, í ljósi legu landsins í Norður-Atlantshafi.53 Landið var enn einangrað og þurfti í raun 

ekki að hafa miklar áhyggjur af öryggi ríkisins fyrst um sinn. Þessi staða kom skýrt í ljós á 

meðan fyrri heimsstyrjöldin stóð yfir, þar sem Ísland var algjörlega utan átakasvæðisins.54 

Staðsetning landsins var ekki sama vörn á tímum síðari heimsstyrjaldarinnar. Þá höfðu 

tækniframfarir orðið það miklar að Ísland var ekki jafn einangrað og áður, til dæmis hafði flug 

auðveldað ferðir til landsins. Þetta hafði í för með sér að auðveldara varð fyrir erlenda heri að 

nálgast landið. Í styrjöldinni var hætta á yfirtöku Þjóðverja á landinu, enda leið einungis 

mánuður frá hernámi þeirra á Danmörku þangað til Bretland hernam Ísland þann 10. maí 

                                                
49 Instituite for the Study of Diplomacy, „The New Arctic: Navigating the Realities, Possibilities, and 
Problems“, 21. 
50 Instituite for the Study of Diplomacy, 25. 
51 Instituite for the Study of Diplomacy, 21. 
52 Robert Wheelersburg, „The NATO West Nordic Security Zone 2025“, 2018, http://ams.hi.is/wp-
content/uploads/2018/06/The-NATO-West-Nordic-Security-Zone-2025-2.pdf. 
53 Gunnar Gunnarsson, „Continuity and Change in Icelandic Security and Foreign Policy“, The Annals of the 
American Academy of Political and Social Science 512 (1990): 142, https://www-jstor-
org.ezproxy.library.ubc.ca/stable/1046893?pq-origsite=summon&seq=3#metadata_info_tab_contents. 
54 Gunnar Gunnarsson, 142. 
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1940.55 Á þennan hátt kom hernaðarlegt mikilvægi landsins í ljós. Um leið glataði Ísland þó 

hlutleysi sínu. Með hernámi Breta komst Ísland í hernaðarlegt samband við bandamenn. Síðar 

færðist hervernd Íslands til Bandaríkjanna en það gerðist formlega að beiðni íslenskra 

yfirvalda, ári eftir komu Breta, 1941. Með viðkomu á Íslandi urðu ferðir milli Bandaríkjanna 

og Evrópu auðveldari,56 enda varð landið þekkt sem ósökkvanlegt flugmóðurskip frá og með 

síðari heimsstyrjöldinni, og í kalda stríðinu.57 Mikilvægi þess kom svo enn betur í ljós með 

áhuga Bandaríkjamanna á herstöð á Íslandi eftir lok síðari heimsstyrjaldarinnar þegar þeir fóru 

fram á 99 ára samning um þau efni. Þeirri beiðni var þó hafnað,58 að hluta til var ástæðan sú að 

íslensk yfirvöld töldu ekki vera næga ógn til staðar til þess að réttlæta herstöð í þessu 

nýtilkomna sjálfstæða ríki. Þar fyrir utan var pólitískur áhugi í landinu þess efnis að endurvekja 

hlutleysi landsins.59 Raunin varð þó sú að hugmyndin um hlutleysi entist ekki lengi.  

Með tilkomu Marshall-aðstoðarinnar kom í ljós hvert Ísland stefndi. Aðstoðin sem 

Ísland fékk frá Bandaríkjunum var gríðarleg, hlutfallslega sú mesta sem Bandaríkin veittu öðru 

ríki í heiminum á sjötta áratug 20. aldar.60 Með þessu styrktist  jafnframt ímynd Bandaríkjanna 

í landinu. Umrædd aðstoð Bandaríkjanna til Íslands varð til þess að samstarf ríkjanna efldist 

mikið. Það styrktist enn þegar Ísland gerðist stofnaðili að NATO árið 1949. Með inngöngunni 

var hinsvegar sett það skilyrði af hálfu Íslands að þar yrðu ekki staðsettir erlendir hermenn eða 

herstöðvar á friðartímum.61 Það kom þó ekki í veg fyrir gerð varnarsamningsins á milli Íslands 

og Bandaríkjanna árið 1951. Hann var gerður að tilstuðlan NATO sem hvatti ríkin, Ísland og 

Bandaríkin, til samningsgerðarinnar, til þess að tryggja öryggi Íslands og nágranna sinna. Þar 

segir að Bandaríkin, fyrir hönd NATO, skuli gera ákveðnar ráðstafanir varðandi varnir Íslands 

vegna þess að „íbúar Íslands geta ekki tryggt varnir sínar með fullnægjandi hætti“.62 Tilgangur 

inngöngunnar í NATO og varnarsamningsins var því að tryggja öryggi Íslands vegna breyttra 

aðstæðna í alþjóðakerfinu.63 Hernaðarlegt mikilvægi Íslands hafði greinilega aukist eftir 

ákveðið logn í þessum málum í kjölfar síðari heimsstyrjaldarinnar. 

                                                
55 Gunnar Gunnarsson, 142. 
56 Gunnar Gunnarsson, 142. 
57 Peter Whiteley, „The northern flank of NATO“, The RUSI Journal 125, tbl. 1 (1980): 9–13. 
58 Gunnar Gunnarsson, „Continuity and Change in Icelandic Security and Foreign Policy“. 
59 Gunnar Gunnarsson, 143. 
60 Gunnar Gunnarsson, 142; Valur Ingimundarson, „Iceland’s security identity dilemma: The end of a U.S. 
military presence“, The Fletcher Forum of World Affairs 31, tbl. 1 (2007): 10, https://heinonline-
org.ezproxy.library.ubc.ca/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/forwa31&id=7&men_tab=src
hresults. 
61 Gunnar Gunnarsson, „Continuity and Change in Icelandic Security and Foreign Policy“, 143. 
62 „the people of Iceland cannot themselves adequately secure their own defenses“, „Defense of Iceland: 
Agreement Between the United States and the Republic of Iceland, May 5, 1951“, Avalon Project, 1951, 
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/ice001.asp.  
63 Gunnar Gunnarsson, „Continuity and Change in Icelandic Security and Foreign Policy“, 143. 
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Hernaðarlegt mikilvægi Íslands minnkaði ekki eftir að síðari heimsstyrjöldinni lauk, 

enda tók kalda stríðið við. Landið mitt á milli þeirra aðila sem áttu í átökum og hernaðarlegt 

mikilvægi hafði því sjaldan eða aldrei verið mikilvægara.64 Bandaríkjamenn höfðu miklar 

áhyggjur af kafbátum Sovétríkjanna en þeir höfðu getu til að skjóta eldflaugum. Þess utan 

höfðu Sovétríkin áhuga á því að auka yfirráðasvæði fyrir flota sinn sem gerður var út frá Kola 

skaganum.65 Það var því gríðarlega mikilvægt fyrir Bandaríkjamenn að tryggja stöðu sína við 

Norður-Atlantshafið og til þess var Ísland fullkominn staður.  Sökum þessara ógna var ákveðið 

að koma upp eftirlitsstöðvum víðsvegar um landið, auk þess að byggja Keflavíkurflugvöll upp 

sem herstöð Bandaríkjamanna á landinu. Ein helst birtingarmynd hernaðarlegs mikilvægis 

Íslands fyrir bæði NATO og Bandaríkin kom í ljós á þessum tíma með þorskastríðunum. Í þeim 

átökum um fiskveiðilögsögu Íslands má sjá skýra mynd af mikilvægi ríkissins fyrir þessa aðila 

þegar íslenskum yfirvöldum tókst í raun og veru að neyða NATO og Bandaríkin til að standa 

með Íslandi í deilum sínum við Bretland. Hótanir íslenskra yfirvalda til NATO og 

Bandaríkjanna leiddu til þess að pressu var beitt á Bretland til þess að sættast við Íslendinga. 

Að lokum fór svo að fiskveiðilögsaga Íslands stækkaði úr 12 sjómílum upp í 200 sjómílur 

vegna þorskastríðanna.66 

Bæði innganga landsins í NATO og ákvörðunin um herstöðvar Bandaríkjanna í landinu 

höfðu mikil áhrif á samfélagið hérlendis. Hvorug ákvörðunin var vinsæl á sínum tíma en hafa 

engu að síður staðist tímans tönn, ef svo má segja.67 Enn er landið innan NATO og það var 

ekki fyrr en 2006, eftir 55 ára viðveru, sem herstöðin í Keflavík var yfirgefin af 

Bandaríkjamönnum. Varnarsamningurinn við Bandaríkin frá 1951 er þó enn í gildi.68  

Endalok herstöðvarinnar á Íslandi voru nokkuð fyrirsjáanleg. Allt frá lokum kalda 

stríðsins var nokkuð ljóst í hvað stefndi. Forgangsröðun Bandaríkjanna hafði breyst töluvert 

eftir að því lauk eins og gefur að skilja. Í raun og veru liðu flestar ef ekki allar ógnir við öryggi 

landsins undir lok með lokum kalda stríðsins.69 Með breyttum kringumstæðum í alþjóðakerfinu 

breyttust jafnframt áherslur Bandaríkjanna í öryggismálum. Ógnin frá austri virtist liðin undir 

lok en jafnframt komu fram nýjar tegundir ógna á 21. öldinni.70 Vegna þeirra breytinga sem 

hafa orðið á þessu sviði, þ.e. að ógnirnar við öryggi ríkisins stafa ekki lengur frá öðrum ríkjum, 

                                                
64 Gunnar Gunnarsson, 144. 
65 Gunnar Gunnarsson, 144; Valur Ingimundarson, „Iceland’s security identity dilemma: The end of a U.S. 
military presence“, 9–10. 
66 Sverrir Steinsson, „Neoclassical Realism in the North Atlantic: Explaining Behaviors and Outcomes in the 
Cod Wars“, 615–16, sótt 6. janúar 2019, https://doi.org/10.1093/fpa/orw062. 
67 Gunnar Gunnarsson, „Continuity and Change in Icelandic Security and Foreign Policy“, 147; Valur 
Ingimundarson, „Iceland’s security identity dilemma: The end of a U.S. military presence“, 10. 
68 Valur Ingimundarson, „Iceland’s security identity dilemma: The end of a U.S. military presence“, 7–10. 
69 Valur Ingimundarson, 8. 
70 Valur Ingimundarson, 9–13. 
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hefur Ísland þurft að finna sér nýjar leiðir til að tryggja öryggi sitt. Lausn Íslands á þessari nýju 

stöðu í öryggismálum hefur meðal annars verið sað leita til nágranna sinna á Norðurlöndunum 

og þá sérstaklega til Noregs. Ástæða þess að Noregur er ræddur sérstaklega er nýleg ítrekun á 

samstarfi ríkjanna tveggja varðandi öryggismál frá árinu 2017, varðandi aukið eftirlit á Norður-

Atlantshafssvæðinu.71 Vissulega fer samstarfið fram með hliðsjón af NATO-aðild ríkjanna 

tveggja en athygli vekur sérstakt samband þessara tveggja ríkja í þessum málaflokki, umfram 

önnur grannríki Íslands. Farið verður nánar út í þær leiðir sem Ísland hefur farið til þess að 

tryggja öryggi sitt í næsta kafla.72 

Samband Íslands og Bandaríkjanna á sviði varnar- og öryggismála hefur verið með 

ýmsu móti á liðnum árum eins og sýnt hefur verið fram á. Þó hefur sambandið lengst af verið 

sæmilega stöðugt, sú breyting sem varð í kringum aldamótin síðustu var því tiltölulega 

óvenjuleg. Fram að því var landið að vissu leyti undir forsjá NATO og Bandaríkjanna á sviði 

varnar- og öryggismála, sérstaklega í ljósi þess að Ísland hefur frá upphafi kosið að hafa engan 

her. Sú afstaða veldur því að nauðsynlegt hefur talist að tryggja öryggi landsins með öðrum 

leiðum, með því að koma á milliríkjasamningum og ganga inn í bandalög.73 Ísland hefur 

sérstöðu innan NATO að því leyti, að það er eina ríkið innan bandalagsins sem er án hers.74 Í 

stað þess að taka þátt með herafla eins og öll önnur ríki NATO gera hefur verið látið duga að 

Ísland veitti bandamönnum sínum óbeinan hernaðarlegan stuðning með margs konar eftirliti, 

aðgengi að landi og fleiru. Samhliða hefur ekki verið íslenskt herlið, sem fyrr segir, eða beint 

hernaðarlegt framlag, líkt og önnur aðilarríki NATO láta í té.75 Eftir sem áður halda stoðir 

öryggismála á Íslandi áfram að vera NATO og varnarsamningurinn frá 1951 við Bandaríkin.76 

3.3. Staða öryggismála á Íslandi nútímans 

Í þessum hluta verður rædd nánar staðan í öryggismálum Íslands eftir að herstöð 

Bandaríkjamanna í Keflavík var yfirgefin. Fjallað verður um viðveru herliðs á landinu síðan 

sú breyting varð auk þess sem farið verður yfir það fjármagn sem hefur farið í varnar- og 

öryggismál síðustu ár. Einnig verður fjallað um þátttöku Íslands í alþjóðlegum öryggismálum, 

samninga þess og sambönd. 

                                                
71 „Joint Declaration between Iceland and Norway on defence cooperation“ (Ósló, 2017), 
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=b49f91f4-3ede-11e7-941a-005056bc530c. 
72 Valur Ingimundarson, „Iceland’s security identity dilemma: The end of a U.S. military presence“, 15–16. 
73 Valur Ingimundarson, 8. 
74 NATO, „Member countries“, 2018, https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52044.htm; Stjórnarráðið, 
„Öryggis- og varnarmál“, sótt 15. september 2018, https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/oryggis-
og-varnarmal/. 
75 Stjórnarráðið, „Öryggis- og varnarmál“. 
76 Valur Ingimundarson, „Iceland’s security identity dilemma: The end of a U.S. military presence“, 9. 
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 Eftir að varnarsamstarfið við Bandaríkin breyttist með brotthvarfi hersins leituðust 

íslensk yfirvöld við að finna leiðir til þess að tryggja öryggi landsins á ný. Ekki leið á löngu 

þar til hafist var handa við samningagerð á milli Íslands og nágrannaríkjanna, sérstaklega hinna 

Norðurlandanna, enda meðal helstu bandamanna landsins. Fljótlega voru gefnar út tvíhliða 

viljayfirlýsingar milli Íslands annars vegar og hinsvegar Danmerkur, Noregs, Bretlands og 

Kanada þar sem staðfestur var pólitískur vilji ríkjanna til aukins samstarfs á sviði öryggismála 

á N-Atlantshafssvæðinu. Þessar viljayfirlýsingar voru gerðar til þess að fylla það tómarúm sem 

hafði myndast við brottför Bandaríkjanna.77 Samstarf Norðurlandanna á sviði öryggismála var 

svo styrkt enn frekar árið 2009 fyrir tilstilli Nordic Defence Cooperation, NORDEFCO, sem 

Ísland var stofnaðili að ásamt hinum Norðurlöndunum. Samstarfið grundvallast á svokölluðu 

„hörðu öryggi“ enda varnarsamstarf, en framlag Íslands innan samningsins byggist á 

borgaralegri þátttöku. Markmið NORDEFCO er að styrkja stöðu þátttökulandanna hvað varðar 

þjóðaröryggi og varnir með því að auka samvinnu á milli þeirra.78 

Um þetta leyti voru gerðar ýmsar aðrar ráðstafanir varðandi öryggismál á Íslandi. Þar 

má geta um hina skammlífu Varnarmálastofnun, sem í stuttu máli var stofnað til að sjá um 

varnarmál Íslands og samskipti þess við NATO. Öllu mikilvægari var hinsvegar skýrsla um 

áhættumat fyrir Ísland frá 2009.79 Í skýrslunni var gerð grein fyrir helstu ógnum sem gætu 

steðjað að landinu. Meðal þeirra aðstæðna sem voru teknar fyrir voru margs konar „mjúkar“ 

ógnir,  m.a. af fjárhagslegum toga, heilbrigðis- og umhverfisöryggi, en jafnframt var fjallað um 

hefðbundnar hættur, svo sem hernaðarlegar ógnir.80 Þá var einnig fjallað um möguleikann á 

spennu á norðurslóðum vegna aukins áhuga alþjóðasamfélagsins á því svæði. Af þeirri ástæðu 

var lagt til að auka viðbúnað vegna þess málaflokks. Í kjölfarið var farið að vinna að því að 

móta stefnu á sviði  norðurslóðamála og var hún sett fram árið 2011.81 Þessi stefnumótun var í 

                                                
77 „Samkomulag um samstarf á sviði öryggismála, varnarmála og viðbúnaðar á milli Noregs og Íslands“ (Ósló, 
2007), https://www.stjornarradid.is/media/utanrikisraduneyti-media/media/Frettatilkynning/MOU_-
_undirritun.pdf; „Samkomulag milli utanríkisráðuneytis íslands og varnarmálaráðuneytis Kanada um samstarf í 
varnarmálum“ (Brussel, 2010); „Yfirlýsing lýðveldisins Íslands og konungsríkisins Danmerkur um samstarf í 
víðari skilningi um öryggis-og varnarmál og almannavarnir“ (Ósló, 2007), 
https://www.stjornarradid.is/media/utanrikisraduneyti-
media/media/Frettatilkynning/Yfirlysing_Islands_og_Danmerkur.pdf; Alyson J.K. Bailes og Kristmundur Þór 
Ólafsson, „Developments in Icelandic security policy“, Stjórnmál og stjórnsýsla. 10, tbl. 2 (15. desember 2014): 
2, http://www.irpa.is/article/view/1621. 
78 Bailes og Kristmundur Þór Ólafsson, „Developments in Icelandic security policy“, 10; NORDEFCO, „The 
basics about NORDEFCO“, sótt 25. nóvember 2018, http://www.nordefco.org/the-basics-about-nordefco. 
79 Bailes og Kristmundur Þór Ólafsson, „Developments in Icelandic security policy“, 3–4; Utanríkisráðuneytið, 
„Áhættumatsskýrsla fyrir Ísland Hnattrænir, samfélagslegir og hernaðarlegir þættir“, 2009, 
https://www.stjornarradid.is/media/utanrikisraduneyti-
media/media/Skyrslur/Skyrsla_um_ahattumat_fyrir_Island_a.pdf. 
80 Bailes og Kristmundur Þór Ólafsson, „Developments in Icelandic security policy“, 4; Utanríkisráðuneytið, 
„Áhættumatsskýrsla fyrir Ísland Hnattrænir, samfélagslegir og hernaðarlegir þættir“. 
81 Bailes og Kristmundur Þór Ólafsson, „Developments in Icelandic security policy“, 4; Utanríkisráðuneytið, 
„Áhættumatsskýrsla fyrir Ísland Hnattrænir, samfélagslegir og hernaðarlegir þættir“. 
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samræmi við s.k. Stoltenberg skýrslu þar sem færð voru rök fyrir samvinnu Norðurlandanna á 

þessu svæði.82 Þar er fjallað um öryggismál á norðurslóðum og segir m.a. að gæta eigi 

„öryggishagsmuna í víðu samhengi á norðurslóðum á borgaralegum forsendum og vinna gegn 

hvers konar hervæðingu norðurslóða.“83 Þessi hluti stefnunnar er lykilatriði og verður fjallað 

síðar um hvernig tekist hefur að fara eftir henni.  

 Þjóðaröryggisstefna Íslands var svo að lokum sett 2016, eftir langan feril sem hófst árið 

2011 með skipun nefndar sem vinna skyldi áhættumat fyrir Ísland 2007, sem vísað var til hér 

að ofan. Hafist var handa við gerð Þjóðaröryggisstefnunnar að hausti 2011, en ekki tókst að 

fullklára verkið fyrr en fimm árum síðar. 84 Í raun er stefnan þó ekki flókin, jafnvel svo að segja 

má að í henni séu að mestu leyti sjálfsagðir hlutir. Þó eru áhugaverð atriði, m.a. friðlýsing 

landsins gagnvart kjarnorkuvopnum og yfirlýsing þess efnis að þjóðaröryggisráð skuli 

stofnað.85 Úr varð að það var gert sama ár, þegar lög um þjóðaröryggisráð voru sett.86 Ekki er 

vafi á því, samkvæmt stefnumörkuninni, að íslensk yfirvöld ætla sér að hafa yfirstjórn með 

málefnum landsins er varða „hart öryggi“. Allt bendir þó til að landið verði ávallt háð öðrum 

ríkjum í framkvæmd þeirrar stefnu. Raunin er sú að bolmagn Íslands í öryggismálum er afar 

lítið og því treystir það á önnur ríki í þeim málaflokki. 

Aukinn viðbúnaður á N-Atlantshafssvæðinu er ekki einungis vegna hagsmuna Íslands, 

enda er áhugi margra ríkja á svæðinu vaxandi. Þessi aukni viðbúnaður hefur birst í því að 

viðvera herliðs hér á landi er vaxandi. Er hún jafnvel töluvert meiri en búast mætti við en 

síðastliðin þrjú ár hefur erlent herlið verið á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Þar að auki 

hafa margar heræfingar farið fram hér á landi, flestar á vegum NATO.87 Nú nýlega (2018) var 

t.d.  Trident Juncture heræfingin en hún er meðal þeirra stærstu sem NATO hefur haldið síðustu 

ár. Í tilefni af æfingunni komu þúsundir hermanna til landsins, en hluti hennar fór fram á 

Íslandi; hér var eins konar upphitun fyrir æfinguna sjálfa sem haldin var í Noregi.88 Þessi aukna 

viðvera herafla hér á landi er meðal annars vegna þess að versnandi horfur eru í öryggismálum 

                                                
82 Thorvald Stoltenberg, „Nordic cooperation on foreign and security policy“ (Oslo, 2009), 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/nordicreport.pdf; Alþingi, 1148/139 þál. í heild: 
stefna Íslands í málefnum norðurslóða. 
83 Alþingi, 1148/139 þál. í heild: stefna Íslands í málefnum norðurslóða. 
84 Bailes og Kristmundur Þór Ólafsson, „Developments in Icelandic security policy“, 5; Alþingi, „1166/145 þál. 
í heild: þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland“, sótt 25. nóvember 2018, 
https://www.althingi.is/altext/145/s/1166.html. 
85 Alþingi, 1166/145 þál. í heild: þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland. 
86 Stjórnarráðið, „Þjóðaröryggisráð“, sótt 25. nóvember 2018, 
https://www.stjornarradid.is/raduneyti/nefndir/nanar-um-nefnd/?itemid=da5c64e2-5542-11e7-941a-
005056bc530c. 
87 Utanríkisráðuneytið, „427/149 svar: viðvera herliðs á Keflavíkurflugvelli | Þingtíðindi“, 2018, 
https://www.althingi.is/altext/149/s/0427.html. 
88 Stjórnarráðið, „Varnaræfingin Trident Juncture 2018 á Íslandi“, 2018, https://www.stjornarradid.is/efst-a-
baugi/frettir/stok-frett/2018/09/19/Varnaraefingin-Trident-Juncture-2018-a-Islandi/. 
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Evrópu, sérstaklega í Úkraínu.89 Ásamt aukinni viðveru herliðs á landinu hefur meira fjármagn 

farið í varnar- og öryggismál á síðustu árum. Þróun sem er einmitt í samræmi við yfirlýsingu 

NATO í kjölfar fundar bandalagsins  í Wales 2014 þar sem farið var fram á að að þátttökuríki  

NATO nýttu að minnsta kosti 2% af vergri landsframleiðslu (VLF) sinni í varnarmál.90 

Varnar- og öryggismál sem hlutfall af VLF91 

 

Mynd 2. Þróun síðustu ára hvað varða aukið hlutfall varnar- og öryggismála af vergri landsframleiðslu. 

Eins og sjá má á meðfylgjandi mynd er töluverð aukning síðustu fimm árin og samkvæmt 

frumvarpi að fjárlögum komandi árs virðist sem enn eigi að bæta við. Samkvæmt þessu hefur 

framlag íslenskra yfirvalda til öryggis- og varnarmál rúmlega fjórfaldast á sex árum.  

Tölurnar sem hér er notast við eru úr fjárlögum áranna 2014-2018 og frumvarpi að 

fjárlögum fyrir árið 2019. Upplýsingar um verga landsframleiðslu eru frá Hagstofu Íslands og 

var notast við nýjustu spár Hagstofunnar til þess að fá mat á VLF ársins 2018 og 2019. 

Athyglisvert er að fjármagn til öryggis- og varnarmála er enn svo lágt að það nær ekki 0,1% af 

                                                
89 Stjórnarráðið, „Loftrýmiseftirlit og loftrýmisgæsla“, sótt 15. september 2018, 
https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/oryggis-og-varnarmal/loftrymiseftirlit-og-gaesla/. 
90 NATO, „Wales Summit Declaration issued by the Heads of State and Government participating in the 
meeting of the North Atlantic Council in Wales“, 2014, 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm. 
91 Alþingi, „Fjárlög fyrir árið 2014“, sótt 5. desember 2018, https://www.althingi.is/altext/pdf/143/s/0497.pdf; 
Alþingi, „Fjárlög fyrir árið 2015“, sótt 5. desember 2018, https://www.althingi.is/altext/pdf/144/s/0801.pdf; 
Alþingi, „Fjárlög fyrir árið 2016“, sótt 5. desember 2018, https://www.althingi.is/altext/pdf/145/s/0703.pdf; 
Alþingi, „Fjárlög fyrir árið 2017“, sótt 5. desember 2018, https://www.althingi.is/altext/pdf/146/s/0087.pdf; 
Alþingi, „Fjárlög fyrir árið 2018“, sótt 5. desember 2018, https://www.althingi.is/altext/pdf/148/s/0144.pdf; 
Alþingi, „Fjárlög fyrir árið 2019“, sótt 28. desember 2018, https://www.althingi.is/altext/pdf/149/s/0632.pdf; 
Hagstofa Íslands, „Þjóðhagsspá að vetri 2018“ (Reykjavík, 2018), 
http://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/2018/20320e12-d490-4682-8bb8-6835457ca540.pdf; 
Hagstofa Íslands, „Landsframleiðslan 2017“ (Reykjavík, 2018), 
https://www.hagstofa.is/media/50997/hag_180309.pdf. 
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VLF. Sé gert ráð fyrir að svipuð aukning á framlögum haldi áfram er samt ljóst að íslenska 

ríkið nær ekki því markmiði NATO að framlög til varnarmála verði 2% af VLF fyrir 2024 eins 

og markmiðið er samkvæmt yfirlýsingu NATO í Wales frá 2014. Einnig vekur athygli að í 

núverandi ríkisstjórn er flokkur sem er þeirrar skoðunar að Ísland eigi að segja sig úr NATO 

og hefur meðal annars borið fram tillögu þess efnis á Alþingi. 

 

 Af þessu yfirliti má sjá að staða Íslands í öryggismálum 

hefur breyst umtalsvert og styrkst ef miðað er við stöðu mála 

stuttu eftir brottför Bandaríkjahers. Fjöldi samninga hefur verið 

gerður við nágrannaríki Íslands eins og fyrr hefur verið farið 

yfir. Þetta veldur því að staða landsins virðist nokkuð sterk á 

þessu sviði. Vert er að hafa í huga að NATO og 

varnarsamningurinn við Bandaríkin eru enn helstu stoðir 

Íslands í öryggismálum. 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um öryggismál Íslands og norðurslóða út frá kenningum 

alþjóðastjórnmála, nánar tiltekið frjálslyndishyggju og smáríkjafræði. Leitast verður við að 

skýra afstöðu Íslands á þessu sviði út frá þeim kenningaskólum.  

                                                
92 Alþingi, Fjárlög fyrir árið 2014; Alþingi, Fjárlög fyrir árið 2015; Alþingi, Fjárlög fyrir árið 2016; Alþingi, 
Fjárlög fyrir árið 2017; Alþingi, Fjárlög fyrir árið 2018; Alþingi, „Fjárlög fyrir árið 2019“. 

 
Fjármagn í varnar- 

og öryggismál á 
Íslandi í m. kr.92 

2014 522,8 
2015 509,1 
2016 1.154,1 
2017 1.357,3 
2018 1.891,7 
2019 2.178,1 
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4. Þróun Íslands í öryggismálum norðurslóða samkvæmt kenningum 

Í þessum kafla verður litið til kenninga frjálslyndisstefnu og smáríkjafræða í 

alþjóðastjórnmálum í tengslum við stöðu og stefnu Íslands varðandi öryggismál norðurslóða. 

Samkvæmt frjálslyndisstefnunni er lögð áhersla á mikilvægi samvinnu fyrir Ísland á þessu 

sviði, og geti sú samvinna komið fram á margs konar formi. Smáríkjafræðin fjalla hinsvegar 

um sérstöðu smáríkja í alþjóðastjórnmálum og verður því einnig litið á gang mála út frá því 

sjónarhorni. Með aðstoð þessara tveggja kenningaskóla verður leitast við að útskýra stöðu mála 

í samtímanum. Eftir þessa umfjöllun verða niðurstöður dregnar saman í lokaorðum 

ritgerðarinnar.  

4.1. Frjálslyndisstefnan 

Ekki er langt síðan norðurslóðir komust í kastljós alþjóðasamfélagsins – og raunar líka Íslands. 

Þetta á ekki síst við á sviði öryggismála. Upphaf þessa ferils má meðal annars sjá með stofnun 

Norðurskautsráðsins árið 1996. Þrátt fyrir margvíslega óreiðu sem ríkir í alþjóðakerfinu lítur 

frjálslyndishyggjan svo á að samvinna og stofnanir séu lykillinn að því að draga sem mest úr 

óreiðu og ójafnvægi og stofnanir eins og Norðurskautsráðið gegni hlutverki á því sviði.93 

Kenningaskóli frjálslyndishyggjunnar hefur því komið sér vel til útskýringar á þeirri þróun sem 

hefur orðið undanfarna áratugi.  

 Sem fyrr segir hefur áhugi heimsins á norðurslóðum aukist mikið á síðustu árum og það 

er ekki tilviljun. Ástæðan liggur í þeim geysimiklu hagsmunum sem ríki á þessum slóðum vilja 

gæta og hefur það leitt til þess að spenna hefur verið hægt og rólega verið að aukast á svæðinu. 

Aukinn áhugi á norðurslóðum hefur birst á margvíslegan hátt, m.a. með aukinni áherslu NATO 

á svæðið. Hún hefur t.a.m. birst í fjölda heræfinga á svæðinu. Loftslagsbreytingar hafa einnig 

kallað á aukna athygli. Með aukinni bráðnun íssins hefur opnast á ýmsa möguleika sem áður 

fyrr voru ekki til staðar eins og fyrr hefur verið minnst á. Hernaðarlegt mikilvægi svæðisins 

hefur sömuleiðis aukist meðfram aukinni athygli alþjóðasamfélagsins á því, og ekki hjálpar 

þegar spenna milli NATO og Rússlands hefur vaxið vegna átaka í Austur-Evrópu. Þessi spenna  

sýnir vel fram á hversu nauðsynlegt er fyrir ríki eins og Ísland að stuðla að því að ekki verði 

stofnað til átaka. Slík átök hefðu í för með sér  að ríkið yrði mitt á milli stórveldanna tveggja 

Bandaríkjanna og Rússlands. Augljóst er að alþjóðleg samvinna ætti að vera lykilatriði 

varðandi íslensk öryggismál. 

                                                
93 Dunne, „Liberalism“, 116–19. 
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Stefna Íslands í norðurslóðamálum var ekki sett fram fyrr en 2011, eins og fyrr segir, 

þrátt fyrir að aukinn áhugi alþjóðasamfélagsins hefði komið fram töluvert fyrr. Með 

stefnuyfirlýsingunni var þó stórt skref tekið í þá átt að skilgreina landið sem ríki innan 

norðurslóða og þar með að tengjast stórveldunum tveimur vestan og austan við landið á þessu 

sviði.94 Stefnuyfirlýsing íslenskra stjórnvalda kom seint fram en sýndi vaxandi skilning og 

áhuga Íslands á norðurslóðum. Í kjölfar hennar var gripið til fjölda aðgerða sem tengdust 

norðurslóðum. Þar á meðal var vinnsla skýrslu um hagsmuni Íslands á norðurslóðum. Í henni 

er lögð áhersla á mikilvægi þess að hindra hervæðingu á svæðinu og rímar þessi stefna við 

afstöðu hinna annarra ríkja í Norðurskautsráðinu. Norðurskautsráðið hefur jafnframt átt mikinn 

þátt í samskiptum ríkjanna þar sem unnið hefur verið að ýmsum sameiginlegum markmiðum, 

án þess að öryggismál hafi komið þar við sögu. Ástæða þess er fyrst og fremst sú að sá 

málaflokkur er ekki hluti af umfjöllunarefnum Norðurskautsráðsins.95 Þess í stað hefur áhersla 

Norðurskautsráðsins verið á óhefðbundnar ógnir á svæðinu, eins og lögð hefur verið áhersla á 

samkvæmt kenningum nýfrjálslyndrar stofnanahyggju.  

Með þátttöku í Norðurskautsráðinu og annarri fjölþjóðlegri samvinnu hafa íslensk  

stjórnvöld unnið að því að stuðla að friðsamlegri sambúð á norðurslóðum. Kenningarrammi 

frjálslyndrar stofnanahyggju gerir ráð fyrir því að með auknum samskiptum ríkja verði til 

víxlhæði þeirra á milli. Það er ástand sem samkvæmt frjálslyndri stofnanahyggju leiðir til þess 

að líkur á átökum ættu að minnka í gegnum aukinn kostnað átaka. Samkvæmt kenningum 

frjálslyndishyggjunnar ætti hin nýlega áhersla Íslands á norðurslóðir að vera leið til þess að 

auka slíkt víxlhæði með auknu samstarfi og samvinnu ríkja á þessum slóðum. Að þessu sögðu 

má vel koma fram að það er yfirlýst stefna allra ríkja Norðurskautsráðsins – og vitaskuld þeim 

öllum í hag – eins og áður hefur verið greint frá, að koma í veg fyrir hervæðingu norðurslóða. 

Hagur af því að halda svæðinu utan átaka hefur einnig verið staðfestur af öðrum stofnunum 

eins og Sameinuðu þjóðirnar. Sú stofnun hefur einnig getað haft áhrif á vilja ríkja til þess að 

grípa til átaka eða forðast þau; hér má hafa í huga umfjöllun Roberts Keohane í tengslum við 

árásina á Bandaríkin 2001. Þar fjallar hann um hugmyndina um lögmæti aðgerða ríkja; í þessu 

samhengi má efast um að Sameinuðu þjóðirnar gæfu nokkurn tímann heimild, og þar með 

lögmæti, fyrir átökum á þessum slóðum. Ástæðan er m.a. neitunarvald norðurkautsríkjanna 

Rússlands og Bandaríkjanna innan Sameinuðu þjóðunum  en vegna þess eru litlar líkur á að 

lögmæti fengist af þeim vettvangi  fyrir  aðgerðum sem eru öryggislegs eðlis. En eins og Robert 

Keohane hefur rætt um getur lögmæti verið afar mikilvægt vegna refsiaðgerða sem ríki vilja 

beita gegn öðru ríki sem gripið hefur til aðgerða sem ekki samrýmast hagsmunum annarra ríkja 

                                                
94 Alþingi, 1148/139 þál. í heild: stefna Íslands í málefnum norðurslóða. 
95 Forsætisráðuneytið, „Hagsmunir Íslands á norðurslóðum Tækifæri og áskoranir“. 
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á viðkomandi svæði. Lögmæti í slíku samhengi gæti minnkað líkur á vilja ríkja til að stofna til 

átaka.96  

Almennt má segja að Íslandi hafi tekist að tryggja stöðu sína í öryggismálum allvel fyrir 

tilstilli aðildar ríkisins að NATO og með milliríkjasamningum. Með inngöngu Íslands í NATO 

var gengið í bandalag sem byggði á sameiginlegu öryggi meðlima þess. Í fimmtu grein 

stofnsáttmála þess má jafnframt sjá glitta í hugmynd Kant um heimsborgarasamfélag að því 

leytinu til að þar er komið á samfélagi lýðræðislegra ríkja sem hafa komið sér saman um frið 

sín á milli, eins konar öryggissamfélag. Þessi lýsing á NATO er þó langt frá því að vera 

fullnægjandi, enda er seint hægt að tala um NATO sem friðarsamfélag í skilningi Kants. En 

takmarkað öryggissamfélag NATO, eins og hægt væri að lýsa því, tryggir öryggi Íslands í anda 

hugmynda frjálslyndisstefnunnar.97 Stefna Íslands varðandi NATO virðist jafnframt vera sú nú 

um stundir að treysta það samband enn frekar. Til marks um það er linnulítil viðvera herliðs í 

landinu síðustu þrjú árin. Í sömu átt bendir að undanfarin ár hefur auknu fjármagni verið veitt 

til öryggismála og þær heræfingar sem hafa verið landinu undanfarin ár leiða til sömu 

niðurstöðu. Miðað við það hvernig mál þróast nú virðist áhersla íslenska ríkisins á aðildina að 

NATO einungis eiga eftir að aukast. Hér má jafnframt hafa sérstaklega í huga markmið og 

samþykkt NATO frá í Varsjá árið 2014 varðandi það að leggja 2% VLF til varnarmála.  Ef 

íslensk stjórnvöld ætla að ná því marki má ljóst vera að fylgja muni enn aukin tengsl við NATO. 

4.2. Smáríkjakenningar 

Líta má á þróun öryggismála landsins með tilliti til málefna norðurslóða út frá kenningaramma 

smáríkjafræða; þar eru áhugaverðust samskipti smáríkja við stofnanir og bandalög. Ekki virðist 

vafi leika á að öryggismál landsins hafa nánast algjörlega byggst á samböndum við önnur ríki. 

Fyrirferðamestur hefur verið tvíhliða samningur við Bandaríkin en einnig hafa skipt miklu máli 

margs konar tengsl vegna aðildar að NATO. Vegna smæðar þjóðarinnar hafa þessi sambönd 

verið landinu lífsnauðsynleg. Stjórnvöldum hefur tekist ágætlega að nýta sér staðsetningu 

Íslands í Norður-Atlantshafinu, enda er hún eitt mikilvægasta sérkenni landsins, en kenningin 

um landið sem „ósökkvandi flugmóðurskip“ er helsta ástæða þess hve mikla athygli landið 

hefur fengið hvað varðar öryggismál frá Bandaríkjunum og NATO. Íslenskum stjórnvöldum á 

hverjum tíma hefur tekist vel að nýta sér þessa athygli en eins og smáríkjafræðin fjalla um þá 

sækjast smáríki eftir því að draga fram sérstöðu til þess að bæta upp fyrir smæð sína.98  

                                                
96 Keohane, „The globalization of informal violence, theories of world politics, and the “liberalism of fear”“, 
278–80. 
97 Dunne, „Liberalism“, 116–19. 
98 Long, „Small States, Great Power? Gaining Influence Through Intrinsic, Derivative, and Collective Power“, 
186–87. 
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 Stofnanir líkt og NATO hafa samkvæmt kenningarskóla smáríkjafræðanna ýmsa kosti 

fyrir smáríki. Sem aðildarríki NATO hefur íslenska ríkið notið góðs af auknum áhuga og 

breyttum áherslum hjá NATO varðandi norðurslóðir en bandalagið hefur beitt sér fyrir auknu 

eftirliti á svæðinu. Ekki skyldi heldur vanmeta að Íslands hefur átt sæti hjá NATO og hefur því 

haft tækifæri til að láta rödd sína að heyrast hjá stórveldum Evrópu og í Bandaríkjunum. Á 

þennan hátt hefur landið getað haft áhrif á ákvarðanatöku innan áhrifamikils hernaðarbandalags 

en slík áhrif hefði landið aldrei haft ef það hefði staðið utan NATO samkvæmt 

smáríkjafræðunum.99 

Aðild að bandalaginu hefur þó ekki verið „útgjaldalaus“; þrátt fyrir marga kosti aðildar 

Íslands að NATO hefur hún kostað ríkið ýmislegt. Til dæmis hafa möguleikar á íslenskra 

stjórnvalda til ákvarðanatöku á sviði öryggismála verið takmarkaðir. „Kostnaðurinn“ birtist í 

sjálfstæðismissi, ef svo má segja, eins og fræðimaðurinn Tom Long, sem er hvað þekktastur 

fyrir umfjöllun sína um smáríki, hefur fjallað um.100 Sá missir hefur þó tæplega verið 

átakanlegur, enda er ljóst að hversu takmarkað bolmagn Ísland hefur á sviði öryggismála. 

Hinsvegar er beinn kostnaður vegna aðildar að NATO en á síðastliðnum árum hafa kröfur um 

aukin framlög landsins til öryggismála vaxið og útgjöldin allt að því fjórfaldast á síðustu fimm 

árum. Sú aukning er jafnframt ein birtingarmynd þess að stjórnvöld hafa ekki fullt vald til 

ákvörðunar hvað varðar öryggismál vegna þess að sömu reglur eiga að gilda um öll aðildaríki 

NATO; þessi aukning á fjármagni til öryggismála á þó ekki að koma neinum á óvart í  ljósi 

yfirlýsingar NATO sem var gerð í Varsjár 2014 og fyrr hefur verið getið um. Aukin áhersla 

NATO á norðurslóðir er líka rök í málinu og skýtur stoðum undir þá afstöðu að Ísland þurfi 

enn að auka framlög sín. Að þessu sögðu ber þó að hafa í huga að öryggismál landsins hafa að 

mestu verið undir forsjá Bandaríkjanna, fremur en NATO, enda er slíkt fyrirrkomulag í 

samræmi við þá hugmynd raunhyggjumanna innan smáríkjafræða sem ræða um ágæti 

milliríkjabandalaga eða hlutleysi í stað stofnana til þess að reyna að komast hjá þeim 

sjálfstæðismissi sem fylgir stofnunum. 

Samband Íslands og Bandaríkjanna hefur verið náið á liðnum áratugum. Þrátt fyrir að 

það hafi vissulega veikst með lokun herstöðvar Bandaríkjanna árið 2006 má ekki gleyma því 

að stuðningur Bandaríkjanna var að mörgu leyti undirstaða að velgengni Íslands. Rétt eins og 

Baldur Þórhallsson hefur fjallað um hafa Bandaríkin verið einn helsti skjólsveitandi Íslands allt 

frá stofnun lýðveldisins, og gildir það um allar tegundir „skjóla“ sem rædd voru framar í 

ritgerðinni.101 Grenilegt er þó að síðan 2006 hafa íslensk stjórnvöld í vaxandi mæli leitað á 

                                                
99 Long, 192. 
100 Long, „Small States, Great Power? Gaining Influence Through Intrinsic, Derivative, and Collective Power“; 
Long, „It’s not the size, it’s the relationship: from ‘small states’ to asymmetry“. 
101 Baldur Þórhallsson, „A small state in world politics: Iceland’s search for shelter“, 65. 
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önnur mið. Til vitnis um það er aukin áhersla á samstarfið við NATO og hin Norðurlöndin. Í 

nýlegri yfirlýsingu Íslands og Noregs frá 2017 kemur þetta m.a. fram. Þar birtist áhersla beggja 

ríkja á öryggismál Norður-Atlantshafsins og um leið á það svæði sem íslensk stjórnvöld hafa 

skilgreint sem norðurslóðir.102 Vissulega er sú yfirlýsing nátengd NATO enda bæði ríki innan 

bandalagsins. Samt vekur hún sérstaka athygli, enda yfirlýsingin hin eina af þessu tagi  umliðin 

átta ár. 

  

                                                
102 „Joint Declaration between Iceland and Norway on defence cooperation“. 
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5. Lokaorð  

Á undanförnum áratugum hafa öryggismál Íslands grundvallast á tengslum Íslands við önnur 

ríki og bandalög, einna helst Bandaríkin og NATO. Sú staða mála hefur ekki breyst en það hafa 

áherslur gert. Áhugi Bandaríkjanna á Íslandi hefur farið minnkandi og birtist það skýrast með 

lokun herstöðvarinnar. Hinsvegar hefur athygli NATO verið að aukast nánast samhliða 

minnkandi áhuga Bandaríkjanna á norðurslóðum, enda hefur athygli umheimssins almennt á 

svæðinu farið vaxandi. Áhersla íslenskra yfirvalda á norðurslóðir kom tiltölulega seint fram en 

er áhugi þeirra á svæðinu hefur sífellt verið að aukast með síðustu árum, sér í lagi hvað varðar 

öryggismál. 

 Markmið þessarar ritgerðar hefur verið að leita svara við meginspurningu hennar hvort 

og þá hvaða breytingar hefðu orðið og væru fyrirhugaðar á öryggismálum Íslands hvað varðar 

norðurslóðir í ljósi kenningarskóla frjálslyndisstefnu og smáríkjafræða. Samkvæmt 

frjálslyndisstefnunni má meðal annars skýra nýtilkomna áherslu Íslands á norðurslóðir út frá 

aukinni athygli heimsins á svæðið; með því að tileinka sér svæðið hafi Ísland í raun verið að 

leita sér að nýju hlutverki á sviði öryggis, bæði gagnvart öðrum ríkjum og NATO. Að því er 

varðar Norðurskautsráðið má líta á þátttökuna þar sem sem leið til þess að ná „víxlhæði“ ríkja 

á svæðinu.  Þar með minnka líkur á átökum samkvæmt hugmyndum frjálslyndisstefnunnar. 

Kenningar smáríkjafræðanna ganga að vissu marki í sömu átt að því er varðar mikilvægi 

bandalaga en frjálslyndisstefnan hefur fært rök fyrir mikilvægi þeirra. Samhliða beina 

smáríkjafræðin þó sjónum að mögulegum „sjálfstæðismissi“ innan bandalaga eins og NATO. 

Þau viðhorf geta ef til vill að einhverju leyti útskýrt þá áherslu sem íslensk stjórnvöld hafa lagt 

á að gera milliríkjasamninga, lengst af við Bandaríkin og nú nýlega við Noreg.  

 Í umfjöllun hér að framan um kenningaskóla frjálslyndisstefnunnar hafa verið dregnar 

fram þær leiðir sem þessi „skóli“ bendir á til þess að forðast átök við úrlausn deilumála en fara 

fremur aðrar leiðir. Hér að framan hefur einnig verið bent á að athygli heimsins hefur beinst að 

norðurslóðum. Fyrir Íslands hefur orðið mjög brýnt að finna leiðir til að koma í veg fyrir að 

deilur magnist og ekki sjóði upp úr. Í því ljósi ber að líta á þær samskiptaleiðir sem Ísland hefur 

notast í þessu skyni, milliríkjasambönd og stofnanir. Út frá frjálslyndri stofnanahyggju hafa 

þær nýst tiltölulega vel. Ekki er annað unnt að segja en að Ísland hafi komist vel hjá því að 

lenda í beinum átökum. Samkvæmt kenningaskóla frjálslyndishyggjunnar ber að þakka það 

samböndum landsins við önnur ríki, einkum Bandaríkin og hin Norðurlöndin, og stofnunum 

eins og NATO og Norðurskautsráðinu. Samkvæmt frjálslyndisstefnunni hafa samskipti Íslands 

við umheiminn, sér í lagi í við fyrrnefnda aðila, leitt til þess að líkur á átökum hafa minnkað 

umtalsvert. 
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 Smáríkjafræðin eru að mörgu leyti tengd frjálslyndisstefnunni. Að mati 

smáríkjafræðanna er þó litið svo á að varast eigi stofnanir vegna þess að smáríki geti misst völd 

að meira eða minna leyti er kemur að ákvarðanatöku í mikilvægum málum. Dæmi þessa er 

fjármagn til öryggismála og ákvarðanir um framlög Íslands á því sviði;  þar þrýstir NATO á 

um aukin framlög. Fram hjá því verður þó ekki litið að því fylgja miklir kostir fyrir smáríki að 

eiga aðild að alþjóðastofnunum og bandalögum. Ljóst er að möguleikar Íslands til að hafa áhrif 

innan NATO og í samstarfinu við Bandaríkin hafa verið umtalsverð sögulega séð. Bæði NATO 

og Bandaríkin hafa verið skjólveitendur fyrir Ísland, sérstaklega Bandaríkin, eins og sjá má af 

umfjöllun um þróun öryggismála frá lýðveldisstofnun.  

 Eins og sjá má af umfjöllun þessarar ritgerðar hefur stefnumörkun Íslands hvað varðar 

öryggi á norðurslóðum tekið nokkrum breytingum undanfarið. Litlar breytingar virðast verða 

fram um 2006 en eftir það verða nokkur umskipti. Þróun mála bendir til þess að málaflokkurinn 

muni verða stöðugt fyrirferðameiri á komandi árum. Það sem helst bendir til þess er aukning 

fjármagns til öryggismála. Ekki verður heldur litið fram hjá vaxandi athygli heimsins á svæðið 

og sérstaklega áhuga NATO á norðurslóðum, eins og fram hefur komið. Sú athygli hefur meðal 

annars leitt til fjölda heræfinga á eða í kringum Ísland en jafnframt hefur viðvera erlends hers 

hér á landi aukist verulega. Í framhaldi af því hafa jafnvel sprottið upp hugmyndir þess efnis 

að stofna beri öryggislið á Íslandi. Ef til vill er ekki líklegt að það verði að veruleika en fari 

svo hefði slík stofnun í för með sér mjög aukin framlög til öryggismála, og þar með til NATO.  

 Ritgerð þessi er vitaskuld háð sínum takmörkunum. Lengdarmörk valda því til dæmis 

að að margt hlýtur að verða útundan. Ýmsar spurningar geta því komið upp við lesturinn sem 

þessir tveir kenningarskólar sem teknir eru fyrir svara ekki til fullnustu. Til þess að svara þeim 

spurningum hefði þurft að nýta fleiri kenningar en mögulegt hefur verið vegna 

stærðartakmarkana. Fyrrnefndar takmarkanir leiða jafnframt til þess að umfjöllunin verður 

„grynnri“ að einhverju leyti en höfundur hefði óskað. Þá eru ýmsir þættir hvað varðar 

ákvarðanatöku íslenskra stjórnvalda ekki opinberir sökum eðlis öryggismála, sumt er 

einfaldlega trúnaðarmál og því ekki unnt að fá aðgang að því efni.  

 Framlag þessarar ritgerðar til fræðanna liggur einna helst í því að sýna fram á hve 

mikil þróun hefur verið í öryggismálum landsins á norðurslóðum á undanförnum árum. Sú 

þróun birtist sérstaklega vel þegar litið er á málið út frá kenningaskólum 

frjálslyndisstefnunnar og smáríkjafræða. Þau fræði sýna fram á mikilvægi samvinnu en draga 

líka fram í dagsljósið þá kosti og galla sem fylgja inngöngu smáríkja í alþjóðastofnanir og 

tengslum þeirra við stærri ríki. Út frá fyrrnefndum kenningaskólum bendir allt til þess að 

framtíðin beri í skauti sér að treysta enn tengsl Íslands við alþjóðastofnanir og önnur ríki hvað 

varðar öryggismál norðurslóða. Í framhaldi af þessari ritgerð væri áhugavert að kanna hvaða 
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áætlanir NATO hefur fyrir Ísland varðandi norðurslóðir og hvort þær falli að stefnumörkun 

íslenskra stjórnvalda. Vel má ímynda sér þar falli ekki allt saman. Ekki er ólíklegt að 

hugmyndir þessara aðila hvað varðar framtíð Íslands geti verið ólíkar þegar höfð eru í huga 

framlög Íslands til öryggismála og það markmið Norðurskautsráðsins að hervæða ekki 

norðurskautið gæti einnig verið andstætt áætlunum NATO. En nánari athuganir á þessum 

atriðum bíða betri tíma.  
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