
 

Lokaritgerð til BA-gráðu í 

stjórnmálafræði  

Ganga jafnaðarmenn í takt? 

Afstaða Verkamannaflokksins í Noregi og 
Alþýðuflokks/Samfylkingar á Íslandi til inngöngu í 

Evrópusambandið 

Davíð Eldur Baldursson 

Júní 2019 
 
 



 

 

 

 

Ganga jafnaðarmenn í takt? 

Afstaða Verkamannaflokksins í Noregi og Alþýðuflokks/Samfylkingar á Íslandi 

til inngöngu í Evrópusambandið 

 

Davíð Eldur Baldursson 

 

 

 

 

 

 

Lokaritgerð til BA-gráðu í stjórnmálafræði 

Leiðbeinandi: Baldur Þórhallsson 

 

 

 

 

Stjórnmálafræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2019  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganga jafnaðarmenn í takt? 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í stjórnmálafræði.   
Óheimilt er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Davíð Eldur Baldursson, 2019 
111183-3769  

Reykjavík, Ísland, 2019  

  



3 

Útdráttur 

Í þessari ritgerð var reynt að svara þeirri spurningu hverjar stefnur jafnaðarmanna í 

Noregi og á Íslandi hafa verið með tilliti til inngöngu í evrópskt samstarf. Fjallað var um 

kenningar Christine Ingebritsen um vægi leiðandi atvinnuvegi og hvort jafnaðarmenn 

hafi haft heildaráhrif á stefnur ríkjanna. Jafnframt var skoðað hvort þeir höfðu áhrif á þá 

stefnu sem Verkamannaflokkurinn í Noregi og Alþýðuflokkurinn og seinna Samfylkingin 

á Íslandi mótuðu Evrópustefnu sína eftir. Stefna flokkana var síðan metin út frá 

kenningum nývirknihyggjunnar um smitáhrif og hvernig samstarf á einu sviði, pólitísku 

eða virkni, hafi haft áhrif á vilja til samvinnu á öðrum óskyldum sviðum. Einnig var farið 

yfir hvers vegna jafnaðarmenn eru viljugri en meðlimir annarra flokka til að taka þátt í 

alþjóðlegu samstarfi. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að jafnaðarmenn 

hafi tekið tillit til leiðandi atvinnugreina, en á engan hátt látið þær ráða för í 

evrópuleiðangri sínum. Þá var hægt að finna atriði hjá jafnaðarmönnum beggja ríkja sem 

virtust benda til þess að smitáhrif hefðu einhver áhrif á evrópustefnur þeirra.  

 

 

 

 

 



4 

Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA prófs í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Hún er 

metin til 12 ECTS eininga. Vil ég þakka leiðbeinanda mínum Baldri Þórhallssyni fyrir 

þolinmæði, ráðleggingar og samstarfið á þessum tíma síðan að farið var af stað að skrifa 

þessa ritgerð. 

Einnig vil ég þakka verðandi eiginkonu minni, Guðbjörgu Huld Árnadóttur, fyrir að 

hafa gefið sér tíma til að sjá um heimilið þegar ég þurfti að læra. Hún fær einnig bestu 

þakkir fyrir að hafa sýnt hinum ýmsu efnistökum áhuga í samræðum, þrátt fyrir að sá 

áhugi hafi kannski ekki verið til staðar. Verðandi tengdaforeldrar mínir, Árni Gunnarsson 

og Kristín Ástþórsdóttir, sem og faðir minn, Baldur Jóhann Baldursson og kona hans 

Ingibjörg Soffía Sveinsdóttir, fá einnig þakkir fyrir að passa börnin mín til að ég hafi 

getað lesið, skrifað eða mætt. Samstarfsfólk mitt á Körfunni og á 101 fá einnig þakkir 

fyrir að hafa borið harm sinn í hljóði og sýnt oft á tíðum magurri frammistöðu minni í 

vinnunni skilning. 

Ritgerðin er tileinkuð mínum besta vini í þessu lífi, ömmu minni heitinni Ólöfu Björk 

Björnsdóttur. Ég vona að hún sé stolt af mér. 
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1     Inngangur 

Í ritgerð þessari verður afstaða jafnaðarmannaflokka á Íslandi (Alþýðuflokkurinn / 

Samfylkingin) og Noregi (Verkamannaflokkurinn) til inngöngu landanna í Evrópusambandið 

borin saman. Horft verður til þeirra þátta sem Alþýðuflokkurinn/Samfylkingin og 

Verkamannaflokkurinn  leggja til grundvallar Evrópustefnu sinni. Í því skyni að skoða afstöðu 

flokkanna tveggja til þátttöku í Evrópusamvinnunni verður tekið tillit til kenninga um 

smitáhrif (e. spillover) sem og þeirra kenninga sem Christine Ingebritsen setti fram um 

mikilvægi leiðandi atvinnugreina þegar kemur að afstöðu til inngöngu í Evrópusambandið. 

Í fyrstu verður fjallað um kenningu bandaríska fræðimannsins Christine Ingebritsen. 

Samkvæmt kenningunni ræðst afstaða Norðurlandanna til þátttöku í Evrópusambandinu af 

atvinnulífinu. Þannig hafi ólíkir atvinnuvegir áhrif á það hvort ríkin ganga inn í 

Evrópusambandið eða ekki. Kenning Ingerbritsen byggir helst á svokölluðum leiðandi 

atvinnugreinum sem eru misjafnar á milli Norðurlandanna. Leiðandi atvinnugrein er sú 

atvinnugrein er skapar mest verðmæti fyrir ákveðið ríki og hefur sú grein því mikil áhrif á 

hvort ríki gangi í Evrópusambandið eða ekki. Iðnaður er leiðandi atvinnugrein í Svíþjóð, 

útflutningur hrávöru er leiðandi á Íslandi, í Noregi og Danmörku og í Finnlandi er um að ræða 

einhvers konar samsetningu af hvoru tveggja í útflutningi. Samkvæmt Ingebritsen hafa þessir 

þættir áhrif á það hvort viðkomandi ríki er meðlimur í Evrópusambandinu eða ekki.  

Ingebritsen greinir atvinnugreinar í þrjá flokka. Sú fyrsta er leiðandi atvinnugrein (e. 

leading sector) en með því er átt við þær greinar sem skapa mest verðmæti fyrir ríkin. Sem 

dæmi má nefna fiskveiðar Íslendinga og olíu Norðmanna. Þar sem regluverk sambandsins 

gæti haft áhrif á þessar greinar landanna þá hefur viðkomandi atvinnugrein mikið að segja 

um hvaða afstöðu ríkið tekur til inngöngu. Annar flokkurinn er hreyfanleiki atvinnuvega (e. 

sector mobility). Séu Svíþjóð og Noregur borin saman þá hafa stór fyrirtæki í báðum ríkjum 

hótað að fara úr landi gangi löndin ekki í Evrópusambandið. Hreyfanleiki þeirra fyrirtækja 

sem hótuðu slíku áður en Svíþjóð gekk í sambandið er talinn mun meiri en fyrirtækja í 

Noregi. Þar af leiðandi höfðu þessi fyrirtæki mun meiri áhrif í Svíþjóð en í Noregi. Þriðji 

flokkurinn sem hefur áhrif skv. Ingebritsen er pólitísk framsetning (e. political 

representation). Á Norðurlöndunum væru það venjulega flokkar frá vinstri til miðju í 
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stjórnmálum sem tengjast greinum sem háðar eru stofnunum ríkis, á meðan greinar sem 

reiða sig meira á útflutning eiga samhljóm með flokkum frá hægri til miðju í stjórnmálum.1  

Í þeim tveimur ríkjum sem til umfjöllunar eru í þessari ritgerð, þ.e. Íslandi og Noregi, 

hefur útflutningur á hrávöru mest áhrif á inngöngu í Evrópusambandið samkvæmt 

Ingebritsen. Noregur flytur mest út af jarðolíu á meðan útflutningur Íslands tengist að mestu 

sjávarútvegi.2  

Hér verða færð rök fyrir því að hagsmunahópar hafi áhrif á þessar ákvarðanir ríkjanna til 

inngöngu í Evrópusambandið. Í ríkjum þar sem hrávara er að mestu leyti flutt út, líkt og í 

Noregi og á Íslandi, hafa hagsmunahópar þessara leiðandi atvinnuvega barist gegn því að 

ríkið gangi inn í sambandið og haft áhrif á Evrópustefnur ríkjanna. En með aðild að 

sambandinu væri verið að færa vald og ákvarðanir yfir þessum atvinnugreinum frá 

viðkomandi ríki og yfir til sambandsins. Þetta á aftur á móti ekki við um ríki sem flytja að 

mestu út framleiðsluvörur, líkt og Svíþjóð og Finnland. Þar  höfðu forystumenn iðnaðar- og 

stéttarfélaga meiri áhrif inngöngu í sambandið í vil.3 Með tilliti til kenninga Ingebritsens er 

hægt að skoða það hvernig þróun Evrópusamrunans hefur átt sér stað í Noregi og á Íslandi.  

Undirritun Belgíu, Frakklands, Þýskalands, Ítalíu, Lúxemborgar og Hollands um 

Parísarsamkomulagið árið 1951, eða Kola- og stálbandalagið eins og það er kallað, var talin 

koma í veg fyrir frekari stríð í Evrópu. Áratugina á undan hafði álfan gengið í gegnum tvö stór 

stríð og var samkomulaginu ætlað að koma í veg fyrir frekara ójafnvægi með því að ríkin 

hefðu hagsmuna að gæta sín á milli. Þannig myndu smitáhrif koma í veg fyrir frekari 

styrjaldir.4 

Árið 1950 kom út Schuman áætlun Jean-Baptiste Nicolas Robert Schumans, sem var að 

miklu leyti undir áhrifum frá Jean Monnet. Monnet taldi að ef samningar næðust á milli 

landa á einu sviði hefði það hafa áhrif á önnur svið. Þannig myndi samningur Kola og 

                                                       
1 Christine Ingebristen, The Nordic States and European Unity (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998), 37.  
2 Ingebristen, The Nordic State and Europen Unity, 10.  
3 Ingebristen, The Nordic State and Europen Unity, 11.  
4 Ian Bache, Simon Bulmer, Stephan George og Owen Parker, Politics in Europen Union (Oxford: Oxford 
University Press, 2011), 5.   
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stálbandalagsins hafa það í för með sér að ríki myndu sjá sér hag í samvinnu á öðrum 

sviðum.5 

Því mætti segja að hugsjón hafi að einhverju leyti ráðið för þegar kom að frekari 

Evrópusamruna á seinni hluta tuttugustu aldarinnar. Síðustu ár hafa ríki þó í æ meira mæli 

velt upp hagkvæmnisjónarmiðum þegar kemur að Evrópusamrunanum og má vera að 

Norðurlöndin, Noregur og Ísland, falli frekar undir hatt ríkja sem taka mið af hagsmunum 

fremur en hugsjón um friðsæld í Evrópu. Þau taka þátt í Evrópusamrunanum að miklu leyti 

með aðild að Schengen samkomulaginu og þátttöku sinni í Evrópska efnahagssvæðinu. Í 

Noregi hafa verið gerðar fjórar tilraunir til að ganga inn í Evrópusambandið: 1962, 1967, 

1972 og 1994. Í tvö af þessum skiptum hefur inngangan verið felld eftir aðildarviðræður í 

þjóðaratkvæðagreiðslu 1972 og 1994. Stjórnvöld á Íslandi hafa aftur á móti aldrei lokið 

aðildarviðræðum við Evrópusambandið og aðeins einu sinni var þingmeirihluti fyrir 

aðildarumsókn, árið 2009, en sú umsókn var sett á bið af ríkisstjórninni árið 2013. 

Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru eftirfarandi: Hafa jafnaðarflokkar Íslands og 

Noregs haft sömu afstöðu til inngöngu í Evrópusambandið og  á hverju byggist afstaða þeirra 

til inngöngu? Ráða hagsmunir eða hugsjón för? Tilgangur með skrifunum er að kanna hvar 

munurinn liggi í afstöðu flokkanna til inngöngu. Tilgátan er sú að flokkar jafnaðarmanna, 

Alþýðuflokkur og Samfylking á Íslandi og norski Verkamannaflokkurinn, hafi ekki byggt 

afstöðu sína til inngöngu í Evrópusambandið á sömu þáttum. Jafnaðarmenn á Íslandi urðu 

ekki jákvæðir fyrir inngöngu í sambandið fyrr en um miðjan tíunda áratug síðustu aldar en í 

Noregi gerðist það þremur áratugum áður.  Afstaða flokkanna í dag þó nokkuð svipuð. Í 

Noregi er Verkamannaflokkurinn ekki samstíga í afstöðu sinni til inngöngu nema að því leyti 

að flokksmenn vilja að fólkið í landinu hafi endanlega valið um hvort gengið sé í sambandið 

eða ekki.6 Svipað er uppi á teningnum hjá Samfylkingunni. Þó svo að aldrei hafi verið kosið 

um málið á Íslandi, þá vill flokkurinn að það verði lagt í hendur almennings að ákveða hvort 

halda eigi viðræðum áfram eða ekki.7 

                                                       
5 Thomas M. Dunn, „Neo-Functionalism and the Europen Union,“ (28. nóvember 2012), sótt 8. mars 2018, 
https://www.e-ir.info/2012/11/28/neo-functionalism-and-the-european-union/. 
6 Arbeiderpartiet, „EU. Tettere Samarbeid og Inegration i Europa er med på å Sikre et Fredilig Kontinent,“ e.d., 
sótt 3. apríl 2018, https://www.arbeiderpartiet.no/politikken/eu/.    
7 Samfylkingin, „Evrópusambandið,“ 2018, sótt 4 ágúst 2018, https://xs.is/stefna/evropusambandid/.  

https://www.e-ir.info/2012/11/28/neo-functionalism-and-the-european-union/
https://www.arbeiderpartiet.no/politikken/eu/
https://xs.is/stefna/evropusambandid/
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Meginmáli ritgerðarinnar er skipt niður í sex kafla. Fyrsti kafli er þessi inngangur. Í öðrum 

kafla er litið til þeirra kenninga sem eiga við um samruna Evrópu; kenningu Ingebritsen með 

tilliti til atvinnuvega Norðurlandanna, en síðar kenningarinnar um smitáhrif. Í þriðja kafla 

verður afstaða íslenskra jafnaðarmanna til Evrópusambandsins skoðuð og í þeim fjórða 

stefna norskra jafnaðarmanna. Í fimmta kafla verður farið yfir skilgreiningu á 

jafnaðarstefnunni og af hverju það geti verið að jafnaðarmenn hafi meiri vilja til alþjóðlegs 

samstarfs en aðrir.  Í lokahlutanum verða stefnur jafnaðarmanna bornar saman og litið til 

framtíðar út frá því hver staða flokkanna og Evrópuaðildarríkjanna er í dag. 
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2 Kenningar um Evrópusamrunann 

Christine Ingebritsen útskýrir vilja Norðurlandaþjóðanna til inngöngu í Evrópusambandið 

með því að skoða atvinnuvegi hvers ríkis fyrir sig. Samkvæmt Ingebritsen verður hagfræðilegt 

fyrirbæri atvinnuvega að stjórnmálalegu fyrirbæri á þrenna vegu: Í gegnum flokkakerfið, 

hagsmunahópa og félagslegar hreyfingar.8 Í fyrsta lagi er misjafnt hvaða áhrif atvinnuvegirnir 

hafa hvað varðar mikilvægi, hreyfanleika og pólitíska framsetningu innan hvers ríkis fyrir sig. 

Áhrif þeirrar atvinnugreinar sem talin er leiðandi er í þeim skilningi umtalsverð. Væri hægt 

aðtaka sænskt dæmi þar sem líkur eru á því að ef rekja megi 10% af vergri landsframleiðslu 

til Volvo þá sé líklegt að fyrirtækið Volvo hafi eitthvað að segja um það hvort Svíþjóð gangi 

inn í sambandið eða ekki. Því er hægt að segja að fiskiðnaður á Íslandi og olíuframleiðsla í 

Noregi hafi sitt að segja um slíkt hið sama innan ríkjanna. Svíþjóð er að sjálfsögðu hluti af 

Evrópusambandinu í dag á meðan Ísland og Noregur eru það ekki.9 Leiddar eru líkur að því að 

ástæða þess sé að bæði Noregur og Ísland treysti og hafi treyst á einhæfan útflutning 

hrávöru í gegnum tíðina. Noregur með olíu en Ísland með útflutning á fiski. Sem dæmi þá var 

hlutfall fisks í heildarútflutningi Íslands yfir 80% frá 1920 til ársins 1969. Hlutfall sem þó hefur 

lækkað og var í kringum 70% við aldamótin síðustu.10 

Þá geta hagsmunahópar einnig haft áhrif í gegnum hreyfanleika atvinnugreinar. Því meiri 

hreyfanleiki sem er í atvinnugreininni, þeim mun meiri áhrif geta hagsmunahópar 

greinarinnar haft á stefnu ríkis í Evrópusambandsmálum. Þar sem að innan þeirra ríkja sem 

íhuga að ganga í sambandið skiptir máli hvort þau fyrirtæki sem þar séu geti á annað borð 

flutt sig á milli landa. Því ef fyrirtæki innan ríkis eiga auðvelt með að flytja á milli landa þá er 

líklegra að þau geri það ef Evrópusambandsaðild er þeim ekki að skapi. Þannig mætti sjá í 

gegnum fingur sér að Volvo hafi meiri áhrif á það hvort að Svíþjóð gangi í sambandið heldur 

en fyrirtæki innan íslenska fiskiðnaðarins eða norskrar olíu, vegna þess að þeir eiga 

auðveldara með að flytja sig í hagkvæmara ríki innan Evrópusambandsins sjái þeir hag sínum 

                                                       
8 Ingebristen, The Nordic States and European Unity, 157. 
9 Ingebristen, The Nordic States and European Unity, 10-11.  
10 Baldur Thorhallsson, „Approaching the question – Domestic background and conceptual framwork,“ 1 kafli í 
Iceland and European Integration – On the Edge, ritstýrt af Silju Báru Ómarsdóttur (London: Routledge, 2004), 
9-10.   
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betur borgið þar.11 Þriðja leiðin til þess að skýra áhrif hagsmunahópa á inngöngu í 

Evrópusambandið er að skoða pólitíska framsetningu. Innan hvers iðnaðar ríkjanna eru 

hagsmunahópar, stjórnmálaflokkar og önnur öfl sem hafa sitt að segja. Þar sem 

framleiðendur styðja venjulega stjórnmálaflokka frá miðju til hægri, innlendur iðnaður styðji 

stjórnmálaflokka frá miðju og til vinstri og bændur séu venjulega hliðhollir þeim flokkum sem 

skilgreina sig við miðjuna. Þannig getur verið að fyrirferðamikill iðnaður innan hvers ríkis hafi 

mikið að segja um ákvarðanir þess og verði þar af leiðandi valdamikill. Hvort sem það er í 

gegnum stjórnmálaflokka, hagsmunahópa eða aðrar leiðir. Í norður-evrópskum stjórnmálum 

hafa þessir hagsmunahópar og öfl mikið að segja um það hvaða stefnu tiltekið ríki marki 

sér.12 

Í ritdómi sínum um bók Christine Ingebritsens, The Nordic States and European Unity, fer 

Iver Neumann yfir hvað honum þótti vanta upp á til þess að greiningin gæti staðist. Ein 

helstu rök Ingebritsen fyrir því að Noregur sé ekki í Evrópusambandinu er olíuiðnaðurinn. Því 

Norðmenn noti hagnað sem kemur af honum til þess að greiða niður annan iðnað, s.s. 

landbúnað. Því kjósa bændur jafnvel á móti inngöngu, vegna þess þeir njóta góðs af ábata 

olíuiðnaðarins. Segir hún að án olíuiðnaðarins væru pólitískir valkostir Norðmanna færri ef 

að ríkið hefði verið meira í framleiðslu líkt og Svíþjóð. Í Svíþjóð jókst erlend fjárfesting um 

500% frá árinu 1985 til 1990 og er það samkvæmt Ingebritsen ein stærsta ástæða þess að 

ríkið kaus að ganga inn í Evrópusambandið árið 1994. Bendir Neumann á þá staðreynd að 

fyrir kosningarnar um inngöngu í Noregi árið 1972 hafi lítið sem ekkert verið talað um 

olíuiðnaðinn. Ef það var minnst á hann, þá var hann frekar talinn stuðla að inngöngu Noregs í 

Evrópusambandið. Samt felldi þjóðin samninga í bæði skiptin. Árið 1972 án þeirra áhrifa sem 

Ingebritsen telur olíuna hafa en árið 1994 vegna þeirra áhrifa, en það orkar nokkurs tvímælis 

að svo geti hafa verið.13  

Neumann segir Ingebritsen jafnframt vanmeta áhrif sjálfsmyndar Norðmanna. Bæði í 

kosningunum árið 1972 sem og árið 1994 hafi það verið almúginn og bændur sem hafi náð 

að selja sig sem holdgervinga þjóðarinnar. Þar af leiðandi náðu þessir hópar að viðhalda því 

styrkjakerfi sem fyrir var í ríkinu. Enn frekar segir hann Ingebritsen halda því fram í bók sinni 

                                                       
11 Ingebristen, The Nordic States and European Unity, 157-163.  
12 Ingebritsen, The Nordic States and European Unity, 157-163. 
13 Iver Neumann, „The Nordic States and European Unity,“ Cooperation and Conflict 36 (1): 87-94, 
doi:10.1177/00108360121962272. 
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að sumir hagsmunahópar hafi verið sterkari þegar kom að skoðanamyndun þjóðarinnar á því 

hvort ganga ætti inn í Evrópusambandið eða ekki, en hann gagnrýnir hana fyrir að fara ekki 

dýpra og skoða af hverju svo hefði getað orðið. Segir Neumann að skoða þurfi hvernig 

landbúnaður og fiskiðnaður hafi náð að fanga athygli þjóðarinnar þegar mest lá undir. 

Neumann er ósammála mörgu í skrifum Ingebritsen, þó hann segi þau setja nýjan og hærri 

staðal um hvernig fræðimenn ættu að fjalla um Norðurlöndin.14  

Upphaf Evrópusambandsins má rekja allt aftur til heimsstyrjaldanna sem geisuðu í 

Evrópu á fyrri hluta tuttugustu aldarinnar. Reyndar ganga einhverjir svo langt að telja einnig 

til þær styrjaldir sem geisuðu á fyrri öldum sem aðdraganda að stofnun Evrópusambandsins. 

Evrópa var í rústum eftir fyrri og seinni heimstyrjöldina árið 1945 og góð ráð dýr til þess að 

reyna að koma í veg fyrir að frekari styrjaldir myndu brjótast út.15  

Þegar rýnt er í ritaðar heimildir um upphaf Evrópusambandsins eru tveir aðilar nefndir 

oftar en aðrir sem sterkir áhrifavaldar. Franski embættismaðurinn Jean Monnet og fyrrum 

utanríkisráðherra Frakklands, Robert Schuman.  Árið 1949 varð ljóst að Frakkar gætu ekki 

haldið aftur af uppbyggingunni sem var aftur komin af stað í V-Þýskalandi. Monnet var 

höfuðið á áætlanahagnefnd Frakklands (f. Commissariat du Plan) á þeim tíma og fékk hann 

Schuman með sér lið til þess koma hugmyndum þeirra um innri markað í framkvæmd.16 

Schuman setti svo fram yfirlýsingu sína árið 1950 þar sem tekið var fram að Evrópa skyldi 

byggð upp sem ein heild ásamt V-Þýskalandi. Hugðust þeir byrja smátt og lagði hann til að 

byrjað yrði á að stofna til kola- og stálbandalags, en með því væri búið að tengja hagsmuni 

tiltekinna þjóða á því sviði. Þar af leiðandi gæti það komið í veg fyrir vopnuð átök milli þjóða 

sem ættu aðild að samkomulaginu. Þannig myndi samvinna á einu afmörkuðu sviði, smitast 

yfir á önnur svið. Í því samhengi er talað um smitáhrif (e. spillover). Stofnríki Kola- og 

stálbandalagsins árið 1952 voru Belgía, Frakkland, Holland, Lúxemborg, Ítalía og V-

Þýskaland.17 

                                                       
14 Neumann, „The Nordic States and European Unity,“ 87-94. 
15 Auðunn Arnórsson, „Saga Evrópusamrunans," Í Saga Evrópusamrunans: Evrópusambandið og þátttaka 
Íslands,“ ritstýrt af Auðunni Arnórssyni, Baldri Þórhallssyni, Pia Hanson og Tómasi Joensen (Reykjavík: Háskóli 
Íslands, 2015), 15-19. 
16 Bache, Bulmer, George og Parker, Politics in the European Union, 10-11. 
17 Auðunn Arnórsson, „Saga Evrópusamrunans,“ 15-19. 
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Næstu skref í sameiningu Evrópu var svo kjarnorkusamkomulagið, Euratom og stofnun 

Efnahagsbandalags Evrópu (EBE) árið 1958, en samningar beggja voru undirritaðir árið áður í 

Róm, því er oft talað um Rómarsáttmálann í þeim skilningi.18  

Þó upphafleg samvinna þjóða Evrópu hafi verið takmörkuð í byrjun, þá varð samruninn 

æ meiri með tímanum. Mögulega var stærsta skrefið svo sameining innri markaða 

sambandsins og stofnun ESB árið 1992 með staðfestingu Maastricht sáttmálans og loks árið 

2002 þegar sameiginlegur gjaldmiðill svæðisins, Evran, var tekin til notkunar. Ljóst er því að 

sú hugsjón sem uppi var hjá Monnet og Schuman í upphafi, um það að ef að ríkin yrðu 

bundin á einhvern hátt, myndi það koma í veg fyrir að átök brytust út á milli þeirra, hefur 

gengið upp. Því ekkert ríki sem tekið hefur þátt í samrunanum hefur farið í stríð við annað 

ríki sem hefur gert slíkt hið sama. 

Á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar var mikið notast við skýringar Ernest Haas og 

nývirknihyggju til að greina hvað var að gerast í Evrópu á þeim tíma. Samkvæmt þeim mátti 

skipta smitáhrifum í tvo flokka. Annars vegar virkni (e. functional) og hins vegar pólitísk (e. 

political) smitáhrif. Samkvæmt virkni-smitáhrifum voru ríki samsett úr mörgum mismunandi 

geirum sem væru ólíkir en jafnframt tengdir á einhverju sviði. Þannig myndu smitáhrif 

samstarfs á einu sviði leiða til samstarfs á öðrum sviðum. Með pólitískum smitáhrifum var 

gert ráð fyrir því að ef samstarf ætti sér stað á einu sviði, myndi það leiða hagsmunaaðila á 

því sviði til þess að þrýsta á um frekara samstarf. Seinna voru smitáhrif annarra þátta, s.s. 

stækkunar sambandsins, útskýrð með kenningum um ræktuð (e. cultivated) og ytri þátta 

(exogenous) smitáhrif.19 

Líkt og tekið var fram áttu þessar hugmyndir nývirkninnar vel við upp úr miðri síðustu öld 

og var þá talið að þarna væru komin drög að því hvernig ætti að sameina álfuna. Þeir sem 

eru á móti frekari stækkun sambandsins í dag segja þessar hugmyndir þó ekki eiga við enn og 

að stækkunin sé komin úr böndunum þar sem frekari samruni sé farinn að ógna þjóðarvitund 

ríkja.20 

Í þessari ritgerð er leitast við að skoða afstöðu jafnaðarmanna í Noregi og á Íslandi til 

inngöngu í Evrópusambandið. Því er greining Ingebritsen á bæði atvinnuvegum og áhrifum 

                                                       
18 Auðunn Arnórsson, „Saga Evrópusamrunans,“ 15-20.  
19 Bache, Bulmer, George og Parker, Politics in the European Union, 10-11. 
20 Bache, Bulmer, George og Parker, Politics in the European Union, 10-12. 
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hagsmunahópa á inngöngu mikilvæg hvort sem gagnrýni Neumans á rétt á sér eða ekki. Þá er 

einnig mikilvægt að skoða flokkana út frá þeim kenningum sem voru uppi varðandi 

Evrópusamrunann um miðbik síðustu aldar, þ.e. hvort sú stefna sem jafnaðarmenn fylgdu á 

þeim tíma hafi verið í takt við þá nývirknihyggju sem talin var ein af undirstöðum samrunans 

fyrstu árin. 
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3 Jafnaðarflokkar Íslands og vilji til evrópsks samstarfs 

Alþýðuflokkurinn var fyrsti jafnaðarflokkur Íslands, stofnaður þann 12. mars árið 1916. 

Flokkurinn var upphaflega stofnaður á sama tíma og Alþýðusamband Íslands. Fyrst eftir 

stofnun flokksins var hann hvergi nefndur heitinu Alþýðuflokkur, heldur var einungis um að 

ræða pólitískan arm Alþýðusambandsins. Talið er að flokkurinn hafi í upphafi tekið skipulag 

sitt upp eftir norrænum sósíaldemókrataflokkum og jafnvel breska Verkamannaflokknum, en 

einn stofnenda og skipuleggjenda flokksins í upphafi, Jónas frá Hriflu, þekkti vel til þar. Áhrifa 

gætti sérstaklega frá Danmörku, þar sem annar helstu manna flokksins þessi fyrstu ár og 

andlit hans út á við, Ólafur Friðriksson, hafði dvalið við nám og störf á þeim tíma sem mikill 

uppgangur var hjá sósíaldemókrötum. Hann flytur svo heim aftur árið 1914, tveimur árum 

áður en hreyfingin hefur innreið sína á Íslandi. Í millitíðinni stofnaði hann 

Jafnaðarmannafélagið á Akureyri, en það var hið fyrsta þeirrar tegundar á landinu. 

Samkvæmt grein sem Ólafur ritaði í blaðið Norðurland árið 1910 sótti hann meðal annars 

þing Alþjóðasambands jafnaðarmanna á meðan hann bjó í Danmörku, en það þing sóttu allir 

helstu foringjar jafnaðarmanna í heiminum, s.s. Vladimir Lenin, Leon Trotskí, Karl Liebknecht, 

Rósa Luxemborg og fleiri.21  

Ef skoðuð er sú stefna sem jafnaðarmenn höfðu á Íslandi á þessum fyrstu árum er ljóst 

að hún átti margt sameiginlegt með þeirri sósíalísku hreyfingu sem í gangi var í heiminum og 

sé litið til skrifa Ólafs Friðrikssonar í grein hans um jafnaðarstefnuna í Eimreiðinni árið 1926 

er að finna hugmyndir sem eru ekki ósvipaðar þeim er Bernard Crick notar svo seinna til þess 

að skilgreina sósíalisma.22 Í þessari grein Ólafs um jafnaðarstefnuna er lítið að finna um vilja 

hans, eða þeirra, til þess að vera þátttakandi í alþjóðlegu samstarfi eins og Evrópusambandið 

er í dag. Má það þó vera vegna þeirrar staðreyndar að Íslendingar höfðu aðeins nokkrum 

árum áður árið 1918 hlotið fullveldi og einfaldlega vegna þess að slíkt samstarf tíðkaðist ekki 

á milli þjóða Evrópu á þeim árum.  

                                                       
21 Guðjón Friðriksson, Úr fjötrum: Saga Alþýðuflokksins (Reykjavík: Forlagið, 2016), 15-18.   
22 Ólafur Friðriksson, „Stjórnmálastefnur: III, Jafnaðarstefnan,“ Eimreiðin 32, nr. 3 (1926), 193-205, sótt 30. 
mars 2018, http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=4821171. 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=4821171
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Vert er að hafa í huga að á þeim tíma sem Ólafur skrifar um jafnaðarstefnuna árið 1926 

eru ennþá fjögur ár í að kommúnistaflokkur Íslands klofni úr Alþýðuflokknum. Má því gera 

því skóna að árið 1926 hafi flokkurinn verið enn lengra til vinstri heldur en hann var eftir árið 

1930.23 Hugmyndafræðilega komu því bæði Alþýðuflokkurinn og Kommúnistaflokkurinn (sem 

svo seinna átti eftir að verða Sósíalistaflokkurinn) úr sama sósíalíska farvegi. Þróun 

hugmyndafræði Alþýðuflokksins átti þó eftir að vera í takt við þá þróun sem var hjá 

sósíaldemókrataískum flokkum í Vestur-Evrópu á seinni hluta 20. aldarinnar.24 

3.1 Fylgi Alþýðuflokks að stofnun Samfylkingarinnar  

Alþýðuflokkurinn náði ekki manni inn í sínum fyrstu kosningum árið 1916. Í næstu kosningum 

á eftir, árið 1923, ná þeir í fyrsta skipti einum manni inn og bæta við fjórum í þarnæstu 

kosningum árið 1927. Næstu árin á eftir vex fylgi þeirra svo, en árið 1934 náði flokkurinn 

næstmestu fylgi í sögu flokksins, 21,7%, sem þá taldi 10 þingmenn. Í 79 ára sögu flokksins fór 

hann í einungis eitt skipti ofar en það í prósentutölu fylgis. Það var árið 1978 þegar flokkurinn 

mældist með 22% fylgi. Á þessum 79 árum fór flokkurinn lægst í 9,1% fylgi árið 1974 . Að 

mestu var fylgi flokksins á bilinu 12-18% á tímabilinu fram að síðustu kosningum sem hann 

tók þátt í árið 1995, en í þeim var fylgið 11,4%.25 

Fulltrúar Alþýðuflokks hófu árið 1996 viðræður við Alþýðubandalag, Þjóðvaka og 

Kvennalista um stofnun sameiginlegs stjórnmálaafls. Fór svo að í kosningum árið 1999 buðu 

þessir flokkar fram saman undir merkjum Samfylkingar. Hópur, sem aðallega var úr röðum 

Kvennalista og Alþýðubandalags, klofnaði þó úr samstarfinu fyrir kosningarnar og bauð fram 

undir merkjum Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs. Sá klofningur var 

hugmyndafræðilega til vinstri við Samfylkinguna. Sótti Samfylkingin því mikið inn á miðju 

stjórnmála. Voru með markaðssinnaðar áherslur í anda hinnar nýju miðju sem naut fylgis í 

Bretlandi og Þýskalandi á þessum tíma.26 Í fyrstu fjórum kosningum Samfylkingarinnar, frá 

árinu 1999 til ársins 2009 var fylgi flokksins á bilinu 27-31%. Hæst fór það í 31% árið 2003, en 

                                                       
23 Guðjón Friðriksson, Úr Fjötrum: Saga Alþýðuflokksins, 15-18. 
24 Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon, Þingræði á Íslandi: samtíð og saga 
(Reykjavík: Forlagið, 2011), 237. 
25 Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon, Þingræði á Íslandi, 238-245. 
26 Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon, Þingræði á Íslandi, 245-246. 
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síðan árið 2009 hefur fylgið dalað mikið. Flokkurinn fékk 12,9% fylgi árið 2013, 5,7% árið 

2016 og 12,1% í síðustu kosningum, árið 2017.27  

3.2 Stjórnarþátttaka jafnaðarmanna á Íslandi  

Fyrsta óeiginlega stjórnarþátttaka jafnaðarmanna á Íslandi var árið 1927 þegar 

Alþýðuflokkurinn varði minnihlutastjórn Framsóknarflokksins falli til ársins 1931. Gerði 

flokkurinn það án skilyrða um að einhver ákveðin mál yrðu tekin fyrir. Þetta markaði 

upphafið að 14 ára stjórnarbandalagi flokkanna tveggja. Flokkurinn tók þátt í fyrstu 

meirihlutastjórninni eftir kosningar árið 1934, en þá stjórn myndaði flokkurinn með 

Framsóknarflokknum.28 Frá því að flokkurinn varði stjórn falli í fyrsta skipti þangað til að hann 

var lagður niður fyrir kosningar árið 1999 sat hann við stjórn landsins í 37 ár. Þá varði hann 

aðrar minnihlutastjórnir falli í 5 ár.29  

Síðan Samfylkingin tók við af Alþýðuflokknum sem jafnaðarflokkur Íslands árið 1999 

hefur flokkurinn verið þátttakandi í tveimur meirihlutasamstörfum og í eitt skipti verið í 

minnihlutastjórn. Flokkurinn sat samfellt í þessum þremur stjórnum frá árinu 2007 til ársins 

2013.30 

Eftir kosningar árið 2009 mynduðu Samfylking og Vinstri hreyfingin grænt framboð í 

fyrsta og eina skipti vinstri stjórn tveggja flokka. Var stjórnin nefnd Norræna 

velferðarstjórnin. Þrátt fyrir að flokkana hafi greint á um hvort sækja ætti um aðild að 

Evrópusambandinu, samþykkti stjórnin að gera slíkt, þar sem forysta Vinstri grænna féllst á 

að svo yrði gert. Hafði umsókn um aðild að Evrópusambandinu verið á stefnuskrá 

Samfylkingarinnar í þeirri stjórn sem var fyrir kosningarnar 2009, en samstarfsflokkur þeirra í 

ríkisstjórn árið á undan, Sjálfstæðisflokkur, líkt og Vinstri hreyfingin grænt framboð, mælti 

gegn slíku.31 Var málið samþykkt í júlí árið 2009. Hins vegar náðist ekki að klára málið á 

kjörtímabili Norrænu velferðarstjórnarinnar.32 Samfylkingin leiddi viðræðurnar í aðdraganda 

kosninganna árið 2013. Hægt hafði verið á viðræðunum að kröfu samstarfsflokks þeirra í 

                                                       
27 Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon, Þingræði á Íslandi, 246-247. 
28 Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon, Þingræði á Íslandi, 262. 
29 Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon, Þingræði á Íslandi, 304-311. 
30 Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon, Þingræði á Íslandi, 304-311. 
31 Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon, Þingræði á Íslandi, 286-287. 
32 Friðrik Eysteinsson, Dagbjört Ágústa H. Diego og Kári Kristinsson, „Ímynd ESB meðal íslenskra kjósenda og 
mikilvægi áhersluþátta í umræðunni um aðild,“  Stjórnmál & Stjórnsýsla, 9, 2 (desember 2013), 549.  
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ríkisstjórn, Vinstri grænna.33 Stjórnin sem tók svo við árið 2013, stjórn Framsóknarflokks og 

Sjálfstæðisflokks, gerði hlé á viðræðum Íslands við Evrópusambandið, en hvorugur þeirra 

flokka var hlynntur inngöngu landsins inn í Evrópusambandið.34 Lagði þessi sama ríkisstjórn 

Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks til að viðræðum yrði slitið árið 2014, en mættu þá 

mikilli andstöðu þar sem að meðal annars um 22% kosningabærra manna á Íslandi skrifuðu 

undir áskorun til þeirra um að slíta ekki viðræðum. Þá var andstaðan einnig einhver innan 

Sjálfstæðisflokksins um að fara þessa leið.35  

3.3 Afstaða jafnaðarmanna til Evrópusambandsaðildar 

Eftir lok fyrri heimsstyrjaldarinnar fóru ríki Evrópu í meira mæli að stunda fríverslun. Ísland 

tók þó ekki þátt í þeirri þróun. Þrátt fyrir yfirlýsingar stjórnvalda um að þau væru hlynnt 

frjálslyndi, þá héldu þau ríkinu enn í höftum og vildu lítið taka þátt í þeirri fríverslun sem var 

að komast af stað annars staðar í álfunni.36 Það tók Íslendinga langan tíma að losa sig út úr 

jafnvægisleysi eftirstríðsáranna miðað við aðrar þjóðir, þrátt fyrir að efnahagur landsins væri 

ekki sem verstur.37 Ástæðuna á þeim tíma taldi ríkið vera smæð landsins, staðsetningu þess 

og hversu viðkvæmur efnahagurinn var.  Stærra milliríkjamál en að fara í alþjóðlegt samstarf 

fyrir ríkið var að útvíkka fiskveiðilögsöguna, en árið 1952 þegar hún var 4 mílur var 

sjávarútvegur 92,3% alls útflutnings ríkisins. Árið 1957 fór ríkið þó að skoða 

fríverslunarsamstarf sem var fyrir utan Efnahagsbandalag Evrópu (e. European Economic 

Community). Þá höfðu þau ríki sem ekki voru komin í slíkt samstarf farið að ræða sín á milli 

undir forystu Breta. Var það ráðherra Alþýðuflokksins, Gylfi Þ. Gíslason, sem var yfir 

fríverslunarmálum  á þessum árum, en hann var það í raun allt til ársins 1971. Samkvæmt því 

sem hann skrifaði í Alþýðublaðið í febrúar árið 1958 um málið, þá ætti áhrifa samstarfs af 

þessari stærðargráðu að gæta á íslenskan efnahag hvort sem ríkið tæki þátt eða ekki. Til 

skemmri tíma taldi hann að sá iðnaður á Íslandi sem væri varinn, líkt og landbúnaður, myndi 

jafnvel ekki þola samkeppni frá öðrum löndum. Hann ályktaði þó að til lengri tíma væri það 

mikið hagsmunamál að taka þátt í samstarfinu. Gerði hann ráð fyrir að markaðurinn ætti 

                                                       
33 Auðunn Arnórsson, „Saga Evrópusamrunans,“ 119. 
34 Friðrik Eysteinsson, Dagbjört Ágústa H. Diego og Kári Kristinsson, „Ímynd ESB meðal íslenskra kjósenda og 
mikilvægi áhersluþátta í umræðunni um aðild,“ 552.   
35 Auðunn Arnórsson, "Saga Evrópusamrunans, " 119. 
36 Baldur Thorhallsson, „Approaching the Question - Domestic Background and Conceptual Framework,“ 22-25. 
37 Magnús S. Magnússon, „Efnahagsþróun á Íslandi 1880-1990,“ í Íslensk þjóðfélagsþróun 1880-1990, ritstýrt af 
Guðmundi Hálfdánarsyni og Svani Kristjánssyni (Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 1993), 208. 
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aðeins eftir að stækka og styrkjast og væri það því lífsnauðsynlegt fyrir Ísland að hafa jafnt 

aðgengi að honum og aðrar þjóðir. Á þessum tíma var þó talað um að komið yrði betur til 

móts við þarfir minna þróaðra þjóða í samstarfinu, líkt og hjá Írlandi, Tyrklandi, Grikklandi og 

Íslandi.  Á endanum voru það Bretland, Svíþjóð, Noregur, Danmörk, Austurríki, Sviss og 

Portúgal sem gerðu með sér samning um fríverslun í Evrópu (e. EFTA) árið 1959. Ísland átti á 

þeim tíma í eiginlegu stríði, þ.e. Þorskastríðinu, við Bretland um fiskveiðilögsöguna, svo 

ekkert varð úr þátttöku ríkisins í samningnum til að byrja með. Í ríkisstjórnarsamstarfi 

Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks 1959-1971 voru möguleikar Íslands að taka þátt í EFTA þó 

kannaðir. Áðurnefndur ráðherra Alþýðuflokksins, Gylfi Þ. Gíslason, fór fyrir nefndinni um 

fríverslunarmál árið 1961 sem leit til þess hvaða áhrif það myndi hafa á Ísland að taka þátt. 

Farið var í gegnum hvaða áhrif þátttakan myndi hafa á sjávarútveg, aðgengi að mörkuðum og 

fríverslun. Ljóst var að Ísland vildi ekki verða eftir og var vilji fyrir því að ef af inngöngu inn í 

EB yrði, þá yrði það gert með sameiginlegum samningi allra EFTA ríkjanna. Það var þó tekið 

fyrir að svo gæti orðið af hálfu EB, sem kvað hvert og eitt ríki þurfa að semja fyrir sig. Ísland 

gekk í EFTA árið 197038 og gerði svo fríverslunarsamning við EB tveimur árum seinna, árið 

1972.39 Var innganga ríkisins í EFTA og samningurinn við EB talin nauðsynleg forsenda þess 

að vel heppnuð þróun yrði í öðrum greinum en sjávarútvegi sem skilaði einhverju í 

þjóðarbúið.40 

Má því segja að margt hafi gerst í efnahagsmálum Íslands á þessum árum 

Viðreisnarstjórnarinnar, frá 1959 til ársins 1971, þar sem þjóðarbúinu var að einhverju leyti 

stýrt úr farvegi hafta yfir í nútímann. Fræg ræða sem Gylfi Þ. Gíslason hélt á 100 ára afmæli 

Þjóðminjasafnsins árið 1963 var á sínum tíma harðlega gagnrýnd. Í henni segir Gylfi veruleika 

ríkja vera á þann veg að til þess að auka sjálfstæði, þurfi að afsala sér því. Með öðrum orðum 

að til þess að ríki geti notið sem mests ábata, þurfi þau að efla samvinnu, tengjast böndum 

og mynda bandalög. Þannig að til þess að stofna til viðskiptasamninga eða bandalaga með 

öðrum ríkjum, þá yrði að gefa upp einhvern hluta sjálfsákvörðunarréttar.41 Þeir er töluðu um 

að voði væri á ferðum í kjölfar ræðu Gylfa notuðu það gegn honum að aðeins nokkrir 

áratugir væru frá því að ríkið hefði fengið sjálfstæði sitt eftir harða baráttu, en á þessum tíma 

                                                       
38 Baldur Thorhallsson, „Approaching the question - Domestic Background and Conceptual Framework,“ 22-25. 
39 Magnús S. Magnússon, „Efnahagsþróun á Íslandi 1880-1990,“ 209. 
40 Magnús S. Magnússon, „Efnahagsþróun á Íslandi 1880-1990,“ 197. 
41 Guðjón Friðriksson, Úr Fjötrum: Saga Alþýðuflokksins, 339-340. 
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var sjálfstæðisbaráttan fólki ennþá í fersku minni og því auðvelt að æsa hana upp á móti 

hinum ýmsu erlendu áhrifum.42 

Evrópustefna Alþýðuflokksins tók breytingum á árum Viðreisnarstjórnarinnar. Árið 1962 

höfðu þeir Gylfi og Benedikt Gröndal frumkvæði að því að semja nýja stefnuskrá fyrir 

flokkinn, þá fyrstu síðan árið 1937. Í henni var horfið frá hinum vísindalega sósíalisma, eða 

Marxisma. Varð flokkurinn þá að sósíalískum lýðræðisflokki sem hafði það að markmiði að 

byggja upp velferðarríki. Einnig er nefnt í þessari stefnuskrá að Ísland skuli verða ríki sem er 

aðili að alþjóðlegu samstarfi þjóða til varðveislu friðar og frelsis.43 

Í stjórnmálaályktun Alþýðuflokksins frá árinu 1988 segir svo að vegna áhrifa 

Evrópubandalagsins um að innri markaði verði komið á árið 1992 verði Íslendingar að aðlaga 

sig að því. Þeir þurfi að laga sig að þeim breytingum sem óhjákvæmilega verði á stjórnarfari 

Vestur-Evrópu á árunum og áratugunum á eftir. Árið 1989 mælti formaður flokksins, Jón 

Baldvin Hannibalsson fyrir því á Alþingi að Ísland hæfi viðræður við bæði Fríverslunarsamtök 

Evrópu eða EFTA. Ástæður fyrir því að Ísland ætti að gera svo var að hagvöxtur á Íslandi væri 

að staðna og til þess að halda í við önnur ríki þyrfti iðnaður á Íslandi að hafa sama aðgengi að 

mörkuðum og önnur ríki. Ástæður Jóns fyrir áhuga á viðræðum voru því af efnahagslegum 

toga. Sagði hann að efnahagslegur vöxtur áranna á undan hefði mátt rekja til sjávarútvegs og 

útvíkkunar fiskveiðilögsögunnar, en að sá vöxtur væri í rénun. Því yrði annar iðnaður að fá 

sömu aðstöðu og aðgang að fjármagni og mörkuðum annarra landa.44  

Á flokksþingi Alþýðuflokksins árið 1990 breytti flokkurinn um nafn. Fór úr því að heita 

Alþýðuflokkurinn, yfir í að heita Alþýðuflokkur - Jafnaðarmannaflokkur Íslands. 

Nafnabreytingin var þó ekki það eina sem vakti athygli á þessu flokksþingi. Mesta athygli fékk 

þingið fyrir þá stefnubreytingu sem fólgin var í stjórnmálaályktun þingsins um að flokkurinn 

væri opinn fyrir því að Ísland yrði hluti af Evrópubandalaginu. Fyrirvarar voru settir við 

þennan áhuga flokksins. Helst þá um að ef Ísland ætti að verða hluti af bandalaginu, þá yrði 

það að láta af kröfu sinni um aðgang að fiskimiðum Íslands í skiptum fyrir aðgang að 

mörkuðum þess.45 Enginn þingmaður flokksins var á öðru máli en að gengið skyldi til 

                                                       
42 Guðjón Friðriksson, Úr Fjötrum: Saga Alþýðuflokksins, 339-340. 
43 Guðjón Friðriksson, Úr Fjötrum: Saga Alþýðuflokksins,  337-338. 
44 Ólafur Þ. Stephensen, Áfangi á Evrópuför: Evrópskt efnahagssvæði og íslensk stjórnmál (Reykjavík: 
Háskólaútgáfan, 1996), 104-106. 
45 Guðjón Friðriksson, Úr Fjötrum: Saga Alþýðuflokksins, 487. 
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viðræðna við evrópska efnahagssvæðið eða EES af heilum hug. Var Alþýðuflokkurinn því eini 

flokkurinn sem gekk óskiptur til atkvæða þegar kosið var um málið á Alþingi í upphafi 10. 

áratugar síðustu aldar.46  

Stórt skref var tekið í átt að þátttöku í Evrópusamrunanum af samsteypustjórn 

Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks. Fyrir kosningarnar árið 1991 hafði forystufólk flokkanna 

rætt saman á bak við tjöldin um mögulegt samstarf. Sjálfstæðismenn höfðu fyrir það verið 

andsnúnir þátttöku Íslands í Evrópska efnahagssvæðinu. Höfðu þeir frekar séð fyrir sér 

tvíhliða samninga við Evrópubandalagið. Aðrir flokkar sem hefðu getað samið um 

meirihlutasamstarf eftir kosningarnar 1991, Alþýðubandalagið og Framsóknarflokkurinn, 

voru einnig mótfallnir þátttöku Íslands í EES. Sjálfstæðisflokkurinn lét þó af afstöðu sinni 

gagnvart EES í samstarfinu, en kröfur sem uppfylla þurfti til þess að Ísland gæti tekið þátt í 

EES, s.s. minni ríkisafskipti í efnahagslífinu og einkavæðing ríkisfyrirtækja, gekk vel upp 

samkvæmt þeirra stefnu.47 Þegar þarna er komið við sögu er djúp efnahagskreppa í landinu 

sem þessi nýja stjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks, sem fengið hafði nafnið 

Viðeyjarstjórnin, þurfti að ráða úr. Lækka þurfti atvinnuleysi, halda verðbólgu í skefjum og 

heilt yfir koma stöðugleika á í atvinnulífi. Var EES samningurinn hugsaður sem algjört 

lykilatriði í þeirri vegferð.48 Samningurinn var samþykktur á Alþingi með 33 atkvæðum gegn 

23 þann 12. janúar árið 1993. Vigdís Finnbogadóttir, þáverandi forseti Íslands, staðfesti 

samninginn svo þrátt fyrir að á þessum tímapunkti hafi hann verið mjög umdeildur. 

Samningurinn tók svo gildi 1. janúar 1994.49 Í samningnum um EES fólst veigamikil breyting á 

Evrópustefnu hjá íslenskum stjórnvöldum. Samningurinn byggði á fjórfrelsinu svokallaða, það 

er á frjálsu flæði vöru, þjónustu, fjármagns og fólks á milli aðildarríkja. Samningur Íslands var 

þó sértækur að einhverju leyti þar sem ríkið fékk sérsamninga með tilliti til innflutnings á 

landbúnaðarvöru og takmörkun á erlendri fjárfestingu í sjávarútvegi svo eitthvað sé nefnt.50  

Þrátt fyrir að Alþýðuflokkurinn hafi leitt þjóðina inn á evrópska efnahagssvæðið á 

kjörtímabilinu á undan, þá lét flokkurinn ekki þar staðar numið í þátttöku Íslands í samruna 

Evrópu. Á aukaflokksþingi flokksins fyrir kosningar árið 1995 samþykkti hann 

                                                       
46 Ólafur Þ. Stephensen, Áfangi á Evrópuför: Evrópskt efnahagssvæði og íslensk stjórnmál, 107. 
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49 Guðjón Friðriksson, Úr Fjötrum: Saga Alþýðuflokksins, 495. 
50 Auðunn Arnórsson, „Saga Evrópusamrunans,“ 112-113. 
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kosningastefnuskrá þar sem eitt helsta baráttumál þeirra var aðildarumsókn Íslands að 

Evrópusambandinu. Þó sú stjórn Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks sem myndaði meirihluta á 

kjörtímabilinu á undan hafi haldið velli í kosningunum 1995, þá var sá meirihluti tæpur. Þetta 

síðasta kjörtímabil Alþýðuflokksins á þingi mynduðu Sjálfstæðisflokkurinn og 

Framsóknarflokkurinn meirihluta og var flokkurinn því í stjórnarandstöðu þangað til hann var 

lagður niður fyrir næstu kosningar.51  

Samkvæmt íslensku kosningarannsókninni árið 1994 var heildarstuðningur við umsókn 

Íslands um Evrópusambandsaðild í hámarki í mars árið 1994. Þá mældist stuðningur við 

umsóknina á meðal 53% landsmanna, sem var mikið stökk frá afstöðu almennings frá 

árunum 1991 til 1992, þegar á bilinu 20% til 25% voru fylgjandi. Þá hafði óákveðnum einnig 

fækkað, en þeir voru á milli 24% og 27% árið 1994, en á milli 30% og 36% á árunum 1991 og 

1992. Langmestur var stuðningurinn um aðildarumsókn hjá kjósendum Alþýðuflokksins, en 

74% þeirra voru fylgjandi því að Ísland myndi sækja um Evrópusambandsaðild. Minnstur var 

stuðningurinn meðal kjósenda Framsóknarflokksins, þar sem 51% lögðust gegn því að Ísland 

myndi sækja um.52 

3.4 Evrópustefna Samfylkingarinnar 

Upphaflega var Samfylkingin ekki með það á sinni stefnuskrá að Ísland skyldi ganga inn í 

Evrópusambandið. Segja má að vegna þess að flokkurinn var í raun sameining vinstri 

vængsins með aðkomu Alþýðuflokks, Þjóðvaka, Alþýðubandalagsins og Kvennalistans, þá hafi 

þurft að semja um málefnalega niðurstöðu milli flokkanna. Var það því ekki á stefnuskrá fyrir 

þessar fyrstu kosningar flokksins árið 1999 að sækja um aðild vegna þess að 

Alþýðuflokksmenn urðu undir með þá skoðun sína í stefnumótunarvinnu þessa nýja flokks.53  

Á stofnfundi Samfylkingarinnar árið 2000 var hins vegar ákveðið að vinna úttekt á því 

hver samningsmarkmið Íslands væru ef svo færi að sótt væri um aðild að Evrópusambandinu. 

Úttektin kom út ári seinna, árið 2001, en við smíði hennar fóru þrettán sérfróðir einstaklingar 
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yfir 10 álitamál sem snerta Evrópusamvinnuna.54 Ári eftir að úttektin kom út, árið 2002, var 

svo tekin ákvörðun um það af almennum flokksfélögum að setja aðildarumsókn á stefnuskrá 

flokksins. Ástæða þess er talin áhrifaleysi og einstaka milliríkjamál og þar talið ólíklegt að 

hægt yrði að byggja á samningnum um evrópska efnahagssvæðið til frambúðar.55 Undir 

þetta tók formaður flokksins, Össur Skarphéðinsson, í ræðu sinni á landsþingi flokksins árið 

2003. Nefndi hann þar að veikleikar EES samningsins kristallist í því að 25 þúsund manna 

ríkið Liechtenstein geti haldið framtíð hans í gíslingu, allt vegna þræta um eignir gegn 

Tékklandi og Slóvakíu. Sagði hann ennfremur að það væri ótækt að Liechtenstein gæti haldið 

markaðsaðgengi og þar með afkomu Íslands og Noregs í fullkominni óvissu vegna mála sem 

eru ekki skyld þeim sem ríkjum.56 Í úttekt flokksins frá því áður en þessi ákvörðun var tekin 

árið 2002 kemur fram að ætlaði Ísland sér að ná hagstæðri niðurstöðu þyrfti ríkið að ná fram 

góðum samningi í sjávarútvegsmálum.57 Enn frekar kemur fram hjá Má Guðmundssyni í 

úttektinni að þó að inngangan hefði á flestum sviðum lítil eða óviss áhrif í efnahagslegu tilliti, 

þá hefði upptaka evrunnar veruleg áhrif. Sagði hann að ekki væri vænlegt að sækja um aðild 

nema að sótt væri í leiðinni um aðild að Myntbandalagi Evrópu. Sagði hann enn frekar að 

aðild að myntbandalaginu myndi auka stöðugleika og öryggi í íslensku efnahagslífi. Hann 

nefndi sem ástæður að gengisáhætta hyrfi, verðlag myndi haldast stöðugra og hætta á 

gjaldeyriskreppu heyrði sögunni til. Þá sagði hann einnig að aðgangur opnaðist að stórum og 

virkum fjármálamarkaði.58 Fyrir kosningar árið 2007 var þessi afstaða flokksins svo ítrekuð, 

en þar sagði aftur að Ísland skyldi sækja um aðild að Evrópusambandinu.59  

Undir forystu Samfylkingarinnar í ríkisstjórn eftir kosningar 2009 sótti Ísland um aðild að 

Evrópusambandinu. Fyrir þær kosningar var heldur íburðarmeiri kafli um málið í stefnuskrá 

flokksins. Þar sem meðal annars sagði að Ísland ætti að sækja um aðild fyrst, en setja 
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https://xs.is/wp-content/uploads/2016/09/stjornmalaalyktun-samfylkingarinnar-2007.pdf. 
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niðurstöðu samninga síðan í þjóðaratkvæðagreiðslu. Í henni er nefnt að í samningum skuli 

passað upp á að tryggja grundvallarhagsmuni atvinnuvega og þá sérstaklega sjávarútvegs.60 Í 

ályktun fyrir kosningarnar 2013 er svo hamrað á mikilvægi þess að Ísland haldi áfram 

aðildarviðræðum sínum og setji niðurstöðuna svo í þjóðaratkvæði.61 Ef litið er til ástæðna 

sem flokkurinn gaf fyrir vilja sínum til inngöngu í Evrópusambandið fyrir kosningar árið 2013 

er ljóst að hann vildi gera svo til þess að tryggja efnahagslegan stöðugleika ríkisins til 

framtíðar. Grundvallarhagsmunir atvinnuvega skyldu tryggðir, þá sérstaklega íslenskur 

sjávarútvegur, en einnig skyldi undirbúningur fyrir gjaldeyrissamstarf hefjast þá um leið. Taldi 

flokkurinn að upptaka evrunnar á Íslandi myndi vera bæði heimilum og fyrirtækjum landsins 

til hagsbóta með því að matvæli og almenn neysluvara myndi lækka í verði, vaxtakjör yrðu 

betri og verðtryggingin heyrði sögunni til.62   

3.5 Tengsl við íslenskan sjávarútveg  

Að miklu leyti er hægt að segja að hagsmunir sjávarútvegar hafi verið hafðir að leiðarljósi við 

mótun utanríkisstefnu á 20. öldinni. Þar með hvort að og með hvaða hætti Ísland tæki þátt í 

alþjóðlegum samningum eða bandalögum líkt og EFTA, EES eða ESB. Þrátt fyrir að mikilvægi 

sjávarútvegs hafi breyst eftir miðja öldina og að hann hafi ekki lengur verið nánast eini 

atvinnuvegurinn sem skipti máli, þá var hann þó enn meginatriði efnahags ríkisins fram til 

loka 20. aldarinnar. Er sú sérstaða talin hafa mótað utanríkisstefnu ríkisins á tímabilinu. 

Tengsl ráðamanna allra flokka voru bundin við sjávarútveginn alla öldina að í meira mæli 

heldur en við landbúnað eða annan iðnað. Tengsl flokkanna við sjávarútveginn voru þó mest 

á meðal þingmanna Sjálfstæðisflokksins, en hann er sá flokkur sem lengst hefur setið í 

ríkisstjórn á lýðveldistímanum. Þar af leiðandi má gera ráð fyrir að hagsmunaaðilar íslensks 

sjávarútvegs hafi verið í góðri aðstöðu til þess að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Sé 

Alþýðuflokkurinn og seinna Samfylkingin skoðuð í þessu sama ljósi sést að á seinni hluta 20. 

aldarinnar eru tengsl flokksins við sjávarútveg einnig til staðar. Aftur á móti eru þau tengsl 

                                                       
60 Samfylkingin, „Stjórnmálaályktun Samfylkingarinnar 2009,“ 2009, PDF-skjal, sótt 15. nóvember 2018, 
https://xs.is/wp-content/uploads/2016/09/stjornmalaalyktun-samfylkingarinnar-2009.pdf. 
61 Samfylkingin, „Landsfundur Samfylkingarinnar 2013,“ Stjórnmálaáætlun, 2013, PDF-skjal, sótt 15. nóvember 
2018, https://xs.is/wp-content/uploads/2016/09/stjornmalaalyktun-samfylkingarinnar-2013.pdf. 
62 Samfylkingin, „Stjórnmálaályktun Samfylkingarinnar 2009.“  



25 

flokksins fyrst og fremst við sjómenn á meðan að tengsl Sjálfstæðisflokksins eru frekar við 

eigendur eða framkvæmdastjóra fyrirtækja í sjávarútvegi.63 

3.6 Hæg en örugg Evrópuþróun jafnaðarmanna á Íslandi 

Jafnaðarmenn náðu til fólks og hlutu umboð þess til að stjórna eftir að þeir skildu við 

róttækustu anga stefnunnar með því að kljúfa sig frá kommúnistum á fjórða áratug síðustu 

aldar. Vel er hægt að sjá stefnu Alþýðuflokksins og seinna Samfylkingarinnar sem 

sósíaldemókratíska að því leyti að báðir leitast flokkarnir eftir umbótum. Þá má einnig nefna 

áherslu þeirra á að umbótunum sé sinnt með lýðræðislegum hætti, en sé stefna 

Samfylkingarinnar varðandi inngöngu í Evrópusambandið skoðuð er þar tekið fram að á 

endanum skuli samningur Íslands við sambandið vera settur í þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Jafnaðarmenn á Íslandi voru leiðandi í því að ríkið hyrfi frá haftastefnu og gerðist aðili að 

fríverslunarsamningum í Evrópu á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar. Leiddi flokkurinn 

ríkið svo inn í EFTA á áttunda áratugnum og EES á þeim tíunda, sem ef marka má þá stefnu 

sem á eftir kom, voru aðeins frekari skref jafnaðarmanna í átt að samruna Íslands og Evrópu. 

Frá því að áformunum um fjórfrelsið var hrint í framkvæmd undir lok níunda áratugar innan 

ESB voru jafnaðarmenn á Íslandi á því að ríkið ætti að taka frekari þátt í samrunanum. Þrátt 

fyrir að upphaflegur samningur við EFTA hafi verið einn helsti drifkraftur efnahags landsins 

frá byrjun áttunda áratugarins64 þá fannst ráðamönnum á Íslandi sá vöxtur vera í rénun og 

ætlaði ríkið sér að njóta velsældar áfram, þyrfti það að taka frekari þátt í samrunanum.65 

Vert er að nefna að á þessum tíma, undir lok níunda áratugarins, eru hugmyndir um 

breytingu Efnahagsbandalagsins í Evrópusambandið að verða til, en þær eru síðan staðfestar 

með Maastricht samningnum árið 1992. Samkomulag sem hagfræðingar töldu fela í sér 

gríðarlega hagræðingu með tilliti til innri markaðarins, niðurfellingu landamæraeftirlits og 

annars viðskiptakostnaðar. Á þessum tíma óttuðust EFTA ríkin að kjör þeirra myndu versna 

stæðu þau fyrir utan samstarfið.66 Eftir að Alþýðuflokkurinn var lagður niður og Samfylkingin 

                                                       
63 Baldur Þórhallsson, „Íslenskir stjórnmálamenn og þátttaka í samruna Evrópu: Sérstaða eða sérviska,“ Í Ný 
staða Íslands í utanríkismálum: Tengsl við önnur Evrópulönd, ritstýrt af Silju Báru Ómarsdóttur (Reykjavík: 
Háskóli Íslands, 2007), 24-26. 
64 EFTA, „EFTA 1960-2010: Elements of 50 Years of European History,“ (EFTA. Geneva, Brussels: European Free 
Trade Association, (28. apríl 2010), PDF−skjal, sótt 5. apríl 2018, 
https://www.efta.int/sites/default/files/Files/Publications/press-
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65 Eiríkur Bergmann Einarsson, Evrópusamruninn og Ísland, 136. 
66 Eiríkur Bergmann Einarsson, Evrópusamruninn og Ísland, 86. 



26 

bauð fyrst fram árið 1999 liðu nokkur ár fram að því að hún lýsti yfir þeirri stefnu sinni að 

Ísland ætti að sækja um aðild að Evrópusambandinu. Alþýðuflokkur, Alþýðubandalag, 

Þjóðvaki og Kvennalistinn stóðu saman að framboði Samfylkingarinnar, en ástæða þess að 

Alþýðuflokkurinn náði ekki að færa Evrópustefnu sína yfir í stefnuskrá þessa nýstofnaða 

flokks var andstaða hinna flokkana í samstarfinu. Má vera að það skýri af hverju það hafi ekki 

verið á dagskrá Samfylkingarinnar í upphafi að ganga í Evrópusambandið, en Alþýðubandalag 

og Kvennalisti höfði alltaf verið frekar mótfallin því að Ísland færi inn í Evrópusambandið. 

Eftir heildstæða úttekt á málefnum Íslands og sambandsins ákvað Samfylkingin svo árið 2002 

að setja málið í sína stefnu. Helstu ástæðu þess er að finna í úttekt flokksins frá árinu 2001, 

þar sem að hagfræðingurinn Már Guðmundsson ályktar að upptaka sameiginlegs gjaldmiðils 

ESB, evrunnar, væri vænleg fyrir Ísland. Til þess að öðlast aðild að Myntbandalagi Evrópu 

þyrfti Ísland að vera aðili að Evrópusambandinu. Ályktar Már að upptaka evrunnar myndi 

auka stöðugleika og öryggi í íslensku efnahags- og fjármálalífi. Viðskiptakostnaður vegna 

gengisáhættu hyrfi, það yrði meiri stöðugleiki í verðlagi og gjaldeyriskreppur væru úr 

sögunni. Þá nefndi hann einnig að til yrði greiðari aðgangur að virkum og stórum 

fjármálamarkaði.67 Síðan þá hefur það svo verið stefna flokksins að sækja um aðild. Undir 

forystu Samfylkingarinnar í ríkisstjórn árið 2009 sótti Ísland svo um aðild að 

Evrópusambandinu. Frá árinu 2013, þegar að umsóknin var sett á ís af ríkisstjórn 

Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks, hefur það verið stefna flokksins að klára viðræðurnar. 

Frá flokksþingi Alþýðuflokksins árið 1990, þegar fyrstu skrefin eru tekin í átt að samning um 

EES, til dagsins í dag hafa jafnaðarmenn á Íslandi oftar en ekki nefnt mikilvægi fiskiðnaðarins 

fyrir ríkið í sambandi við samninga sína við Evrópu. Telja þeir að góður samningur þurfi að 

nást fyrir sjávarútveginn. Ólíkt öðrum flokkum sem stjórnað hafa síðan, líkt og 

Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki, vill flokkurinn ganga inn í Evrópusambandið þó svo að 

sjávarútvegurinn sé á móti. Greinir Alþýðuflokkinn frá árið 1989, þegar flokksformaður Jón 

Baldvin Hannibalsson taldi að nýting sjávarauðlinda gæti ekki haldið áfram að auka hag 

landsins með sama hætti og að annar iðnaður yrði að vera vaxtarbroddur atvinnulífs 

framtíðarinnar, en til þess taldi hann Ísland verða að hafa jafnan aðgang að mörkuðum og 

önnur ríki.68 Því mætti leiða líkur að því að kenning Christine Ingebritsen eigi ekki við um 

                                                       
67 Eiríkur Bermann Einarsson, Evrópusamruninn og Ísland, 188-189. 
68 Ólafur Þ. Stephensen, Áfangi á Evrópuför: Evrópskt efnahagssvæði og íslensk stjórnmál, 106. 
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afstöðu Alþýðuflokksins og seinna Samfylkingarinnar um inngöngu í Evrópusambandið. Þó í 

heildina sé hægt að segja að hún eigi vel við hjá öðrum flokkum sem stjórnað hafa landinu og 

nefndir eru, Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum. Má vera að sú afstaða byggist að 

einhverju leyti á tengingu flokkanna við sjávarútveg á Íslandi, en bæði Framsóknarflokkur og 

Sjálfstæðisflokkur eru og hafa verið í mun meiri tengslum við sjávarútveg heldur en 

Alþýðuflokkurinn og svo seinna Samfylkingin. Þá eru tengslin líka annars konar þar sem 

tengsl Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins við greinina voru í gegnum 

framkvæmdarstjóra og eigendur, sem dæmi, á meðan að hjá Alþýðuflokknum voru þau í 

gegnum sjómenn.69  
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4 Evrópustefna jafnaðarmannaflokks Noregs 

Jafnaðarmannaflokkur Noregs er Verkamannaflokkurinn, stofnaður þann 21. ágúst árið 1887 

í Arendal í Noregi. Flokkurinn bauð fyrst fram í þingkosningum árið 1894, en náði ekki kjöri 

þar inn fyrr en tæpum áratug seinna, árið 1903. Upp frá því óx flokkurinn statt og stöðugt 

næstu árin. Flokkurinn var einnig hluti af Comintern frá árinu 1919 til ársins 1923, en það 

voru alþjóðasamtök kommúnista sem stofnuð voru af Vladimir Lenin. Skapaði þetta ólgu 

innan flokksins, sem klofnaði og varð til hinn sósíaldemókratíski verkamannaflokkur Noregs, 

sem síðan sameinaðist Verkamannaflokknum aftur árið 1927. Hefur flokkurinn verið 

helgaður sósíaldemókratískum gildum allt frá árinu 1930, en síðan þá hefur slagorð flokksins 

verið að allir eigi að taka þátt. Stefna flokksins verið í áttina að sterku velferðarríki sem 

fjármagnað er með sköttum ríkisins og skyldum þess gagnvart borgurum.70 

Fyrsta ríkisstjórnin sem flokkurinn átti hlut að var mynduð árið 1928, en síðan þá hefur 

flokkurinn aðeins staðið fyrir utan meirihluta í 16 ár. Var flokkurinn með hreinan meirihluta 

frá árinu 1945 til ársins 1961. Mun það vera í eina skiptið sem slíkt hefur gerst í norskum 

stjórnmálum. Upp úr aldamótum hefur flokkurinn hins vegar verið að minnka. Árið 2001 

hlaut flokkurinn sína verstu kosningu til þingsins síðan árið 1924. Jókst fylgi hans aftur á 

árunum eftir, en flokkurinn tapaði svo aftur sætum í síðustu tveimur kosningum; níu sætum í 

kosningum árið 2013 og sex til viðbótar í þeim síðustu árið 2017. 71  

4.1 Verkamannaflokkurinn og upphaf Evrópusamvinnunnar í Noregi  

Noregur hafði lengi metið samband sitt við Bretland mikilvægara heldur en við meginland 

Evrópu. Allt aftur til nítjándu aldarinnar höfðu Bretar varið helstu siglingaleiðir til landsins, 

sem og tekið við góðum hluta af timburútflutningi ríkisins. Sambandið var því bæði byggt á 

öryggi og á hagrænum sjónarmiðum. Sú ákvörðun Noregs að ganga inn í EFTA með Bretlandi 

árið 1960 kom því lítið á óvart. Bæði voru ríkin frekar hlynnt tvíhliða samningum á milli ríkja 

heldur en einhvers konar samstarfi sem fæli í sér framsal á fullveldi til stjórnar annars staðar 

en í landinu sjálfu. Þó skal hafa hugfast að Noregur eyddi fimm árum undir stjórn Þýskalands 

                                                       
70 Arbeiderpartiet, „Om Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet er Norges største politiske parti, og partiets symbol er 
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í heimsstyrjöldinni seinni, því vildu þeir á þessum tímapunkti halda í sem mesta stjórn á 

sínum málum sjálfir. Í því skyni var ákvæði í norsku stjórnarskránni sem bannaði alla tilfærslu 

valds frá ríki til fjölþjóðlegs samstarfs líkt og Efnahagsbandalagið bauð upp á. Var það 

ríkisstjórn Verkamannaflokksins sem barðist hvað harðast gegn því að vald yrði sent úr landi 

á þessum tíma, því samkvæmt þeim þyrftu þeir sjálfir að fá að vinna sig út úr efnahagslegum 

og félagslegum fjötrum stríðsáranna. Stefna stjórnvalda og ríkis fyrir seinni heimsstyrjöldina 

hafði verið að hafa sem minnst afskipti af alþjóðlegu samstarfi til þess að komast sem best 

hjá því að vera notaðir sem peð í tafli stórvelda. Þetta breyttist að einhverju leyti eftir 

hersetu Þjóðverja í seinna stríði. Þá sáu þeir að til þess að ná með sem bestum hætti að 

halda völdum heima við þyrftu þeir að einhverju leyti að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi, þó 

eins og áður var komið að, án þess að framselja valdið beint eitthvert annað.72 

Í stefnuyfirlýsingu flokksins frá árinu 1961, ári eftir að ríkið gerðist aðili að EFTA, er 

sérstaklega tekið fram að flokkurinn og Noregur skuli leitast við að styrkja bönd sín við ríki 

Vestur-Evrópu og Norður-Ameríku enn frekar. Sérstaklega er tekið fram að mikilvægt sé að 

Noregur reyni að gera hvað þeir geta til þess að styrkja þróun fríverslunar og skipaflutninga 

til framtíðar. Segir þar enn frekar að flokkurinn treysti á að þetta samstarf ríkisins við önnur 

ríki Vestur-Evrópu og Norður-Ameríku til þess að tryggja frið á svæðinu og í ríkinu sjálfu.73  

Utanríkisráðherra Noregs fyrir hönd Verkamannaflokksins, Halvard Lange, tók fyrst undir 

það að Noregur þyrfti að fara að huga að því að breyta þessu ákvæði í stjórnarskrá sinni árið 

1952 til þess að geta tekið þátt í hugmynd sem var þá uppi um að Bandaríkin myndu styðja 

við Evrópskt varnarráð, en Norðmenn höfðu áhyggjur af afleiðingum þess ef þeir væru ekki 

þátttakendur í slíku samstarfi. Breytingar á stjórnarskránni voru þó ekki gerðar árið 1952 en 

stuðningur við þær óx ár frá ári. Spurningin komst aftur í brennidepil árið 1956 og vegna þess 

hversu hliðhollir margir þingmenn Verkamannaflokksins voru breytingunum má segja að 

stuðningur hafi aukist jafnt og þétt við þær næstu fjögur árin, bæði innan þeirra eigin raða 

sem og úr öðrum flokkum. Stuðningur kom helst frá Íhaldsflokknum, Frjálslynda flokknum og 

Kristilega flokknum eftir að hann klofnaði frá Miðflokknum.74 Pressan á norsk stjórnvöld um 
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að framkvæma breytingarnar var þó enn lítil, því eins og áður var tekið fram báru þeir sig 

saman við Bretland, sem enn hafði ekki sótt um í Efnahagsbandalagi Evrópu. Staðan breyttist 

verulega þegar Bretland sótti um aðild að sambandinu árið 1961.75 Sáu Norðmenn þá fyrir 

sér að þeirra helsti bandamaður og viðskiptafélagi væri að verða hluti af mun stærri heild, 

sem þeir þyrftu þá að greiða hærri gjöld fyrir að halda sömu viðskiptafríðindum. Það tók 

ríkisstjórn Verkamannaflokksins níu mánuði að fá samþykki fyrir umsókn Noregs í norska 

þinginu. Sá tími er leið á milli þess að Bretland sótti um og ríkisstjórn Verkamannaflokksins 

fékk samþykki þingsins var þó ekki vegna þess að óákveðni hefði gætt, heldur vegna þeirra 

ráðstafana sem þurfti að gera varðandi jafn umfangsmikið mál og að sækja um aðild að 

Efnahagsbandalagi Evrópu. Varnaglar voru settir á umsókn Noregs strax í upphafi um að 

aðalatvinnuvegir ríkisins yrðu ekki lagðir að veði færi svo að ríkið myndi semja við 

bandalagið. 76 Ríkisstjórnin þurfti þó að sannfæra flokksmenn sína og þing um hvaða jákvæðu 

eiginleika aðild ríkisins að EB hefði í för með sér.77 Þegar uppi var staðið hlaut Bretland þó 

ekki inngöngu í bandalagið, þar sem Frakkland nýtti neitunarvald sitt til þess að koma í veg 

fyrir inngöngu þeirra árið 1963. Um leið hætti Noregur við að sækja um aðild.78 

Á þessum tíma var afstaðan ekki flokksbundin. Bæði innan Verkamannaflokksins, sem og 

annarra flokka, líkt og íhalds- og miðjuflokka, skiptust fulltrúar í fylkingar í afstöðu sinni. 

Stærstu fylkingar stuðningsmanna Evrópusamvinnu voru þó innan raða íhaldsmanna og í 

Verkamannaflokknum. Frekar var hægt að sjá línur á milli þess hvernig fulltrúar skiptust í 

afstöðu sinni eftir búsetu. Þeir sem bjuggu afskekkt, á landsbyggðinni eða utan borga voru 

líklegri til þess að leggjast gegn umsókn heldur en hinir. Ástæður þess má að líkindum rekja 

til þess hversu tengd afkoma þeirra einstaklinga var við bæði landbúnað og fiskiðnað ríkisins. 

Þannig að þeir fulltrúar Verkamannaflokksins sem tengdust annað hvort landbúnaði eða 

fiskiðnaði, eða að afkoma kjördæmis þeirra treysti á landbúnað og fiskiðnað, voru líklegri til 

þess að vera á móti inngöngu ríkisins í Efnahagsbandalag Evrópu.79  
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4.2 Bretlandi fylgt á eftir  

Langt er síðan Norðmenn sóttu fyrst um aðild og spurningin hefur verið viðloðandi ríkið allar 

götur síðan. Í heildina hefur Noregur þrisvar sótt um og í tvígang klárað aðildarviðræður, en 

samningur verið felldur í þjóðaratkvæðagreiðslu í bæði skipti. Líkt og fram kom sóttu þeir í 

raun fyrst um árið 1961. Önnur umsóknin sem fór alla leið kom svo árið 1972. Þá sótti 

Noregur um aðild á sama tíma og Danmörk, Írland og aftur Bretland. Þá var um að ræða aðild 

að Efnahagsbandalagi Evrópu, en það er fyrirrennari þess sem við í dag þekkjum sem 

Evrópusambandið. Leiðtogi Verkamannaflokksins og þáverandi forsætisráðherra Noregs, 

Trygve Bratteli, mælti árið 1972 með inngöngu ríkisins í sambandið. Helstu rök fyrir inngöngu 

voru þá að bæði efnahags- og hernaðarlegt öryggi ríkisins væri betur borgið innan 

sambandsins heldur en fyrir utan það.80 Bratteli og Verkamannaflokkur ársins 1972 hafði þó 

ekki jafn gott forskot og sá er talaði fyrir inngöngu tíu árum áður. Árið 1961 kom umsókn 

Breta Noregi nokkuð á óvart og þar af leiðandi var afstaða margra ekki eins hörð þá, hvorki 

kjósendur né stjórnmálamenn höfðu neitt sérstaklega staðfasta afstöðu í málinu. Sú 

togstreita var orðin mun meiri innan Verkamannaflokks ársins 1972. Leiðtogar flokksins og 

áhrif þeirra sömuleiðis mjög ólík, þar sem formaður flokksins upp úr seinna stríði, Einar 

Gerhardsen, hafði óskorað vald yfir stofnunum og stefnu flokksins eftir að hafa leitt hann í 

gegnum þrautir fyrstu áranna eftir stríð. Bratteli naut aftur á móti ekki sama valds eftir að 

hann tók við árið 1965. Ástæðuna má að líkindum rekja bæði til eftirstríðsáranna og 

efnahagslegrar enduruppbyggingar þegar Gerhardsen var við stjórn, en einnig vegna þess að 

mikill munur var á þeim sem persónum og sýn þeirra á leiðtogahlutverkinu.81 Þá er talið að 

Verkamannaflokkur ársins 1972 hafi ekki haft sama tangarhald á norsku þjóðinni og sá er var 

frá lokum stríðs og fram til fyrstu umsóknar þeirra árið 1961.82 

Aftur þurfti Noregur að gera upp hug sinn varðandi inngöngu þegar Bretland sótti á ný 

um aðild árið 1967. Þá var Verkamannaflokkurinn ekki við völd. Líkt og innan 

Verkamannaflokksins voru stjórnmálamenn annarra flokka þó einnig nokkuð skiptir í afstöðu 

sinni til inngöngu. Frá árinu 1965 hafði ríkisstjórn Per Borten verið við völd, en hún 

samanstóð af Miðflokknum, Íhaldsflokknum, Frjálslynda flokknum og Kristilegum 
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Demókrötum. Innan vébanda þeirrar ríkisstjórnar virtist vera skipting á milli þeirra sem 

studdu umsókn og þeirra sem gerðu það ekki, þá voru einhverjir þingmenn sem voru 

óákveðnir eða óljóst hver afstaða þeirra væri. Meirihluti var þó innan ríkisstjórnarinnar fyrir 

því að láta á umsókn reyna.83 Líkt og ríkisstjórn Verkamannaflokksins hafði gert árið 1961 

setti samsteypustjórn þessara ára varnagla við inngöngu Noregs, þ.e. að hún væri háð 

Bretlandi og að aðal atvinnuvegir þeirra yrðu ekki undir í samningnum.84 Að lokum sundraði 

umsóknin samsteypustjórn Per Borten árið 1971, að miklu leyti vegna þess að 

forsætisráðherrann sjálfur lak skjali um Efnahagsbandalagið til fjölmiðla. Við tók þá fyrsta 

ríkisstjórn Tryggve Bratelli, sem hafði verið formaður Verkamannaflokksins frá árinu 1965.85 

Í samningaviðræðum árið 1971 fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild  árið 1972 einblíndi 

Noregur á þrjú meginatriði: landbúnað, fiskiðnað og erlenda fjárfestingu. Báðust þeir undan 

öllum reglugerðum samvinnunnar er vörðuðu landbúnað og fiskiðnað. Að þeirra mati höfðu 

bændur í Noregi ekki sömu kosti á ræktun og þeir sem voru ef til vill sunnar í álfunni. Þar af 

leiðandi væri sem dæmi ótækt vegna veðurfars/landfræðilegrar stöðu að fella bændur í 

Norður-Noregi undir sama hatt og þá er bjuggu við betra veðurfar. Að sama skapi vildu þeir 

að útgerðarmenn í Noregi hefðu einkarétt að miðum Noregs og að fiskiðnaðinum skyldi 

áfram stjórnað af ríkinu. Bæði atriði voru virt í samningunum fyrir kosningarnar árið 1972, en 

þó með fyrirvara um að til endurskoðunar ákvæðanna kæmi eftir 10 ár, árið 1982. Fyrir 

bændur og útgerð var sú klásúla óásættanleg, þar sem þeir báru lítið sem ekkert traust til 

Efnahagsbandalags Evrópu.86 Norðmenn höfnuðu samningnum árið 1972 með 53,5% 

atkvæða gegn 46,5%.87 

Þegar Verkamannaflokkurinn tók aftur við völdum eftir þingkosningarnar árið 1973 lofaði 

flokkurinn því að halda úti því sem kallast gæti virk stefna (e. active policy) í málefnum 

samvinnu Evrópuríkja. Með því var að mestu átt við að flokkurinn myndi beita sér fyrir því að 

hagsmunir Noregs yrðu varðir og að tillit yrði tekið til þeirra í málefnum Evrópu. Sem ríki sem 

stóð fyrir utan samstarfið hafði Noregur lítið að gera með stofnanir og ákvarðanir 

Efnahagsbandalags Evrópu. Þar af leiðandi var raunhæfur möguleiki á að ákvarðanir yrðu 
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teknar sem mikil áhrif hefðu á ríkið, án þess að stjórnvöld fengju nokkuð um það að segja. 

Stuttu áður en formaður Verkamannaflokksins, áðurnefndur Trygve Brattelli, tók aftur við 

embætti forsætisráðherra árið 1973, útlistaði hann stefnuna sem slíka. Að niðurstaða 

kosninganna hefði ekki breytt meginatriðunum. Þá helst hversu nálægt Noregur væri Evrópu 

landfræðilega, hversu efnahagslega háð ríkið væri álfunni og hversu mikilvæg samstaða væri 

meðal vestur-evrópskra ríkja eftir seinni heimsstyrjöldina og til framtíðar.88  

4.3 Ný forysta, nýir tímar 

Árin á eftir, eða á seinni hluta áttunda áratugarins, má segja að Verkamannaflokkurinn í 

Noregi hafi heilt yfir verið mótfallinn inngöngu Noregs í Efnahagsbandalag Evrópu. Ekki voru 

þó allir mótfallnir og skapaði umræðan ákveðna gjá innan flokksins.89 Með tilkomu Gro 

Harlem Brundtland sem formanns flokksins árið 1981 má þó segja að hægt en örugglega hafi 

afstaða flokksins til inngöngu í sambandið aftur farið að breytast. Brundtland var yfirlýstur 

stuðningsmaður þess að Noregur gengi í sambandið og meta mátti sigur hennar í 

formannskjörinu það árið sem sigur þess arms flokksins sem vildi ganga inn.90  

Eftir að kalda stríðinu lauk í kringum árið 1990 fóru aftur af stað alvarlegar vangaveltur 

um hvort ríkið ætti að ganga inn í Evrópusambandið. Danmörk hafði gengið inn árið 1973, en 

öll EFTA ríkin að Íslandi undanskildu voru nú einnig á leið inn í sambandið. Hæst var það 

leiðtogi Verkamannaflokksins og þáverandi forsætisráðherra Noregs, Gro Harlem 

Brundtland, sem talaði fyrir inngöngu ríkisins í sambandið. Svipuð rök voru og áður fyrir 

hvers vegna ríkið ætti nú að ganga inn, þ.e. helst að innan sambandsins myndi ríkið tryggja 

sér frekari stöðugleika í efnahagsmálum. Við þau rök var í þessari atrennu einnig bætt við að 

það væri ábati fyrir ríkið að hafa rödd innan sambandsins vegna þess hversu mikil áhrif 

ákvarðanir þess ættu eftir að hafa á ríkið, hvort sem ríkið stæði innan eða utan þess. Bæði 

Svíþjóð og Finnland höfðu kosið um sína samninga við sambandið áður en Noregur gekk til 

atkvæða um sinn samning. Í Svíþjóð var samningurinn samþykktur með 52,3% atkvæða og í 

Finnlandi með 56,9% atkvæða. Þar af leiðandi yrði Noregur eitt hinna stærri Norðurlanda 

sem stæði fyrir utan sambandið. Í atkvæðagreiðslunni varð útkoman svo næstum 

                                                       
88 Allen, Norway and Europe in the 1970s, 206-207. 
89 Geyer, The Uncertain Union, 1. 
90 Geyer, The Uncertain Union, 53. 



34 

nákvæmlega hin sama og árið 1972; Norðmenn felldu samninginn með 52,2% á móti 

47,8%.91 

4.4 Afstöðumunur kjósenda og þings 1972 og 1994 

Líkt og flokkurinn lýsti yfir sjálfur var samningurinn um evrópska efnahagssvæðið helsti 

samningur Noregs við Evrópusambandið árið 1994. Það var stefna þeirra að ríkið ætti að 

sækjast eftir frekari áhrifum innan Evrópu, en að mati flokksins var ekki víst að EES 

samningurinn nægði til þess. Flokkurinn kvaðst bæði hafa rými fyrir þá sem voru fylgjandi 

inngöngu Noregs í Evrópusambandið, sem og þá sem leggjast gegn því. Ennfremur kvað hann 

að færi svo að ríkið sækti um á nýjan leik yrði því háttað líkt og í þau tvö skipti sem það hafði 

gert það áður, þar sem niðurstaða fólksins yrði að lokum að fullu virt. Samkvæmt 

yfirlýsingunni sagðist flokkurinn ekki einungis huga að því að sækja um aðild að 

Evrópusambandinu á nýjan leik, heldur stefndi hann einnig að því að Noregur væri virkur 

þátttakandi í evrópskri samvinnu.92 Samkvæmt flokknum veitti EES samningurinn Noregi 

efnahagslegt öryggi og gerði hann þegnum ríkisins auðveldara fyrir að búa, læra og vinna í 

öðrum löndum Evrópu. Tryggði samningurinn aðgang ríkis og þegna að mörkuðum Evrópu og 

sæi til þess að innan hans stæðu þeir jafnfætis öðrum ríkjum. Sögðu þeir ríkið hafa hagnast á 

samningnum síðan hann var gerður árið 1994, en um 80% verslunar fyrirtækja í Noregi var 

við ríki Evrópusambandsins og 60% þeirra ríkisborgara sem fluttu þaðan fóru til aðildarríkis. 

Sagði Verkamannaflokkurinn að með EES samningnum hafi ríkið eitthvað að segja með hvað 

gerist á hinum innri markaði Evrópusambandsins.93  

Líkt og komið hefur fram eru Norðmenn skiptir í afstöðu sinni gagnvart 

Evrópusambandsaðild. Það á ekki aðeins við um almenning, heldur einnig innan flestra flokka 

sem sitja á þinginu fyrir utan Miðflokkinn (e. Centre Party) og Íhaldsflokkinn (e. Conservative 

Party). Þessi staðreynd hefur gert stjórnarmyndun í landinu erfiða, en þrjár ríkisstjórnir hafa 

fallið á málefnum Evrópusambandsaðildar, árin 1971, 1972 og 1990.94 Þannig getur verið að 
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málið sé lagt til hliðar við stjórnarmyndun vegna þess hversu skipt afstaðan er á milli flokka 

og innan þeirra. Fyrir flokk eins og Verkamannaflokkinn getur verið lykilatriði að gera einmitt 

slíkt, þ.e. að sleppa því að ræða málið til þess að eiga þess kost að sitja við stjórnartauma 

landsins. Hið sama á einnig við um samstarf eftir að flokkurinn er kominn í stjórn, því í raun 

hefur hann á milli tveggja valkosta að velja; sitja áfram í stjórn og sleppa því að ræða málið 

eða fara af stað með að ræða það og leyfa samstarfi að liðast í sundur. Samkvæmt 

samantekt sem helstu andstæðingar Evrópusambandsaðildar tóku saman um þingmenn 

norska þingsins árið 2005 höfðu þingmenn flokkanna ekki allir sömu afstöðu. Allir 15 

þingmenn Sósíalistaflokksins (e. Socialist Left Party) og 11 þingmenn Miðflokksins voru á 

móti inngöngu í sambandið, 22 þingmenn Íhaldsflokksins voru með inngöngu í sambandið, 

en svar eins þingmanns var ekki ljóst. Hjá öðrum flokkum, þar á meðal 

Verkamannaflokknum, voru þingmennirnir ekki á einu máli. Hjá Verkamannaflokknum voru 

33 þingmenn með aðild, 10 á móti, 4 voru ákveðnir og hjá 14 var svar ekki ljóst. Af þeim sem 

svöruðu vildu aðeins 4 af þessum 33 að Noregur myndi sækja um aðild á því kjörtímabili sem 

var að hefjast, 21 vildi það ekki og 22 voru ekki vissir. Af þeim sem svöruðu vildu 63 

þingmenn þingsins að Noregur myndi sækja um aðild að Evrópusambandinu, en aðeins 59 

voru á móti. Þegar spurt var hvort það ætti að gera það á 2005-09 kjörtímabilinu voru svörin 

önnur. Þá sögðu aðeins 25 að sækja ætti um á kjörtímabilinu (19 úr röðum Íhaldsflokksins), 

en 75 lögðust gegn því.95 

4.5 Samningum hafnað 1972 og 1994 

Bæði þegar Noregur sótti um aðild árið 1972, sem og þegar kosið var um aðild árið 1994, var 

það undir forystu Verkamannaflokksins í ríkisstjórn. Kosningar þessi ár voru þó að mörgu 

leyti ólíkar. Einhver stærsti munurinn var sá að þegar að kosningunum árið 1994 var komið 

var ríkið orðið hluti af evrópska efnahagssvæðinu. Samstarfið í Evrópu var heldur ekki það 

sama. Það efnahagsbandalag sem Noregur kaus um inngöngu í árið 1972 var ólíkt því er ríkið 

var í viðræðum um að ganga inn í árið 1994. Þá má einnig segja að tangarhald 

Verkamannaflokksins á sjálfsmynd Noregs sem þjóðar hafi verið allt annað og minna þegar 

sótt var um 1994 heldur en það var þegar kosið var árið 1972.96 Allt saman eru þetta hlutir 

sem hafa mikil áhrif og þá kannski sérstaklega í ljósi þess hvernig þegnar ríkisins mátu bæði 
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hagsmuni og sjálfsmynd þjóðarinnar innan Evrópusambandsins gegn því að standa fyrir utan. 

Samkvæmt greiningu Clive Archer frá árinu 2005 hafði sjálfsmynd mun meiri áhrif á 

kosningarnar árið 1972, en þegar kosið var 1994 voru það hagsmunir þjóðarinnar sem skiptu 

máli.97  

Eins og fram hefur komið var það Verkamannaflokkurinn sem leiddi ríkisstjórn landsins í 

bæði skiptin sem kosið var um aðild, 1972 og 1994, sem og þegar að ríkið sótti fyrst um árið 

1961.98 1972 gerðu þeir inngöngu að spurningu um traust þegna ríkisins til forystu þeirra í 

stjórn ríkisins. Því neyddist hún til þess að segja af sér og boða til kosninga eftir að samningar 

höfðu verið felldir í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það að stjórnin hafi sagst segja af sér yrði málið 

fellt í kosningunum er einnig talið hafa skipt máli, en talið er að léleg kjörsókn, 79%, hafi mátt 

rekja til þess að kjósendur Verkamannaflokksins hafi verið heima á sófanum í stað þess að 

fara og kjósa gegn sínum eigin flokk.99 

Í kosningunum árið 1994 var, eins og áður kom fram, ríkið þá þegar orðið hluti af 

evrópska efnahagssvæðinu. Samkvæmt flokknum, sem enn var klofinn í afstöðu sinni, voru 

kosningarnar einungis til þess að gefa þegnum ríkisins þann kost að stjórna því nákvæmlega 

hvaða hlut þeir ættu eftir að eiga í samstarfi og samruna Evrópu.100 Flokksforystan og 

forsætisráðherrann voru þó einhuga í því að reyna að aðlaga Noreg að Evrópusambandinu 

allt frá árinu 1988, en það ár sendi Gro Harlem Brundtland út þau skilaboð að lög og reglur 

sem settar væru skyldu vera í samræmi við þær er giltu innan Evrópusambandsins. Ástæðan 

var sameiginlegur markaður Evrópusambandsríkja sem hafði verið í umræðu síðan árið 1984, 

en árið 1990 fór Noregur inn í þær viðræður sem EFTA ríki.101 Ríkisstjórn Brundtland er við 

völd frá 1986 til ársins 1989, svo aftur frá árinu 1990. Í millitíðinni hafði ríkisstjórn 

Íhaldsflokksins, Kristilegra Demókrata og Miðflokksins fallið. Þegar stjórn Brundtland tekur 

aftur við 1991 breyttist stefna flokksins eilítið, frá því að vera beinn stuðningur um inngöngu 

í Evrópusambandið yfir í að það skyldi bíða með það þangað til bæði væri búið að semja um 

evrópskt efnahagssvæði og þangað til opnað yrði aftur fyrir umsóknir um inngöngu í 

sambandið árið 1993. Þetta gerði flokksforystan til þess að lágmarka klofning í flokknum út af 
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málefnunum.102 Meginþorri þingmanna flokksins studdi forystuna í hugmyndum þeirra um 

samruna Noregs og Evrópu. Ekki studdu þó allir innan flokksins þær hugmyndir. Seint á 

níunda áratugnum og fram á upphaf hins tíunda var starfræktur sérstakur hópur sem bar 

yfirskriftina Sósíaldemókratar gegn Evrópusambandinu.103 Innan hópsins voru ekki aðeins 

kjósendur flokksins heldur bættust með tímanum í hann áhrifaríkir þingmenn hans, t.a.m. 

Inge Staldvik árið 1991.104 Fylgdust þeir vel með aðgerðum flokksins þegar kom að því að tala 

fyrir inngöngu í sambandið og neyddi það forystuna til þess að passa sig enn betur varðandi 

stefnu sína og hvernig hún var sett fram. Sem dæmi um þetta má nefna 1. maí skrúðgöngu 

ársins 1992 þegar fyrrgreindur hópur lagðist gegn því að flokkurinn bæri skilaboðafána þess 

efnis að Noregur ætti að ganga inn í Evrópusambandið. Sættust hliðarnar tvær innan 

flokksins á það að á fánunum mætti standa „já við lýðræðislegri Evrópu“. Þetta eru að 

sjálfsögðu ekki þau skilaboð sem forystan vildi senda út, en þurfti samt sem áður að sætta sig 

við.105  

Ein útskýring þess að ríkisstjórnin tapaði kosningunni um Evrópusambandið árið 1994 er 

sú að í aðdraganda þeirra hafi verið gerð nokkur veigamikil mistök. Ein nokkuð óumflýjanleg 

mistök fólust í að hafa ekki sett saman „Já“ herferð fyrr en allt of seint. „Nei“ herferðinni í 

Noregi var ýtt úr vör heilum fimm árum fyrir kosningarnar, en „Já“ herferðin kom aðeins 

nokkru fyrir sjálfar kosningarnar. Líkt og komið hefur fram hengdi ríkisstjórnin traust sitt ekki 

á kosningarnar 1994, líkt og gert var árið 1972. Það voru einnig mistök eftir á að hyggja hjá 

þeim vegna þess að með því að hengja traust á kosningarnar hefði flokkurinn mögulega náð 

að snúa einhverjum kjósendum flokksins sem voru annað hvort efins um inngöngu eða á 

móti henni, eða í það minnsta að halda þeim frá því að mæta á kjörstað og kjósa „nei“. Þegar 

uppi var staðið var munurinn á milli fylgjandi og mótfallinna aðeins nokkur prósentustig. 

Forsætisráðherra landsins, leiðtogi Verkamannaflokksins, reyndi einnig að gera kosningarnar 

að spurningu um öryggismál. Þessi aðferð er að sama skapi talin ein ástæða þess að þjóðin 

kaus „nei“ í kosningunum. Kjósendur litu þessi rök ekki sömu augum og lagt var upp með. 
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Verandi aðilar að Atlantshafsbandalaginu sáu þeir hreinlega ekki hvernig það gæti verið 

spurning um öryggi hvort þeir gengju inn í Evrópusambandið eða ekki.106  

4.6 Verkefni Verkamannaflokksins 

Segja má að þó Noregur hafi verið undir forystu Verkamannaflokksins þegar kosið var um 

aðild að Evrópusambandinu bæði árið 1972 og 1994, þá hafi flokkurinn ekki lagst á eitt um 

að koma þjóðinni þar inn, ekki sama hvað það kostaði. Afstaða flokksmanna var í bæði 

skiptin verulega klofin, bæði árið 1972 og enn frekar árið 1994. Í samanburði við það landslag 

sem flokkur sósíaldemókrata á Íslandi, fyrst Alþýðuflokkur og seinna Samfylking, starfaði við 

má sjá í gegnum fingur sér að í Noregi var afstaða þingmanna og þjóðar ekki bundin við 

flokka líkt og á Íslandi. Fylgi skiptist frekar eftir búsetu og innan hennar að einhverju leyti 

eftir atvinnugreinum. Afstaða flokksins bæði fyrir kosningarnar árið 1972 og 1994 var sú að 

þjóðin fengi að ráða að hvaða leyti ríkið tæki þátt í þessum samruna Evrópu. Samkvæmt 

kenningum Christine Ingebritsen um að leiðandi atvinnuvegir úrskurði um hvort ríki 

Norðurlanda verði hluti af Evrópusambandinu eða ekki er ekki hægt að segja að flokkurinn 

sem slíkur eða afstaða hans hafi byggst á þeim. Líkt og tekið var fram hafði leiðtogi 

Verkamannaflokksins og forsætisráðherra Noregs, Gro Harlem Brundtland, reynt að einblína 

á öryggismál sem leiðandi þátt í hvort ríkið gengi inn í sambandið árið 1994. Aftur kemur þar 

að þeirri spurningu hvort kjósendur velji hagsmuni fram yfir hugsjónir eða öfugt. Spurningin 

um öryggismál í þeim skilningi gæti mögulega fallið til beggja átta. Samkvæmt 

skilgreiningunni sem farið var í gegnum í kenningakafla þessarar ritgerðar var mikilvægt fyrir 

þjóðir Evrópu að bindast efnahagslegum böndum til þess að koma í veg fyrir stríð. Slíkt er 

upphafið að evrópskri samvinnu og sýndi sig með stofnun Kola- og stálbandalagsins árið 

1952. Hugsjón formanns Verkamannaflokksins og forsætisráðherra Noregs, Gro Harlem 

Brundtland, árið 1994 varðandi spurninguna um það hvort Noregur gengi inn í sambandið af 

öryggisástæðum var þó af öðrum meiði. Notaði hún þessa öryggisspurningu til þess að reyna 

að sannfæra kjósendur í Vestur-Noregi fyrir kosningarnar. Svæði sem fyrirfram var vitað að 

væri skeptískt á inngöngu ríkisins í sambandið, þá aðallega vegna þess að aðal iðnaður 

svæðisins voru fiskur og landbúnaður.107 Kom þetta ekki í veg fyrir að þessi sömu svæði kysu 

svo „nei“ í sjálfum kosningunum. Önnur rök forsætisráðherrans og flokksins fyrir inngöngu 

                                                       
106 Archer, Norway Outside the European Union, 58. 
107 Ingebritsen, The Nordic States and European Unity, 107. 



39 

almennt voru þau að Noregur skyldi ekki skilið eftir fyrir utan í þróun Evrópu sem svæðis. 

Væri það gott fyrir Noreg og þegna þess að vera hluti af svæði sem bæri lægri tolla með tilliti 

til atvinnu, iðnaðar og heildarvelferðar ríkisins.108 Enn í dag rúmar Verkamannaflokkurinn 

bæði þá sem eru fylgjandi inngöngu Noregs í Evrópusambandið, sem og þá sem leggjast gegn 

henni. Þó að ríkið hafi ekki sótt um á nýjan leik og kosið síðan árið 1994 hefur 

Verkamannaflokkurinn það í yfirlýstri stefnu sinni að ekki sé loku fyrir það skotið að svo verði 

á nýjan leik. Mikilvægast sé þó fyrir flokkinn að Noregur, sem ríki, sé virkur þátttakandi í 

evrópskri samvinnu. Hvort sem það er í gegnum jafnt aðgengi að mörkuðum Evrópu eða að 

það hafi eitthvað að segja um þær fjölmörgu kvaðir sem fylgi samningi ríkisins um aðild að 

þeim samningi sem það gerði um EES árið 1994. 

Ástæður þess að Noregur gekk hvorki inn í Efnahagsbandalag Evrópu árið 1972 né 

Evrópusambandið árið 1994 eru ekki aðeins talin mistök ríkisstjórnar við kosningaherferð 

eða að það hafi allt að gera með verndun mikilvægra atvinnugeira. Samkvæmt Iver Neuman 

hafði Verkamannaflokkurinn gott hald á þjóðinni upp úr seinna stríði og hefði þá hæglega 

geta komið þjóðinni inn í samstarfið ef ríkið hefði getað gengið inn í sambandið með 

Bretlandi í upphafi 7. áratugarins. Þetta vald þeirra snarminnkaði þó á næsta áratugnum og 

var svo orðið enn minna þegar kosið var árið 1994.109 

4.7 Áhrif stríðsins, sambands við Bretland og leiðandi atvinnugreina  

Verkamannaflokkurinn, líkt og Noregur, vildi halda hlutleysi sínu fram að seinna stríði. Eftir 

það, mögulega helst vegna hersetu Þjóðverja, rann upp fyrir þeim, líkt og svo mörgum öðrum 

ríkjum álfunnar, að hlutleysi gat hreinlega ekki verið kostur til framtíðar. Afkoma og öryggi 

ríkisins yrði að vera tryggt til frambúðar með einhvers konar fjölþjóðlegri samvinnu, aðallega 

þó þessi fyrstu ár í gegnum fríverslun og öryggismál. Vegna áratugalangrar reynslu settust 

þeir í sama bát og Bretland vegna viðskiptatengsla og þeirrar staðreyndar að þeir höfðu 

verndað öryggi þeirra og siglingaleiðir svo árum skipti. Grip Verkamannaflokksins á þegnum 

ríkisins var gríðarlega mikið þessi fyrstu ár eftir stríð og líkt og fram hefur komið hefði 

flokkurinn líklega getað sveigt álit almennings að því að ganga inn í Efnahagsbandalag Evrópu 

árið 1963. Frakkar beittu neitunarvaldi gegn inngöngu Bretlands og þar af leiðandi var málið 

stöðvað og það ekki tekið aftur upp fyrr en tæpum áratugi seinna, þegar Bretland reyndi enn 
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eina ferðina að ganga í bandalagið. Þá hafði grip flokksins á fólkinu í landinu aftur á móti 

minnkað og þrátt fyrir að Bretland fengi inngöngu var því hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu í 

Noregi. Eftir það má segja að spurningin um inngöngu Noregs hafi svolítið verið slegin af 

borðinu þangað til á níunda áratugnum þegar flokkurinn bæði kaus sér formann hliðhollan 

inngöngu í Gro Harlem Brundtland, sem og er sambandið breyttist mikið þannig að eftirspurn 

eftir því að vera með var eitthvað sem ekki bara Noregur, heldur flest ríki álfunnar, þurfa að 

spyrja sig að.  

Samningi Noregs aftur hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1994. Ein af ástæðunum var 

sú að hvorki hafði flokkurinn sömu áhrif á þegna ríkisins þá, t.a.m. samanborið við árin eftir 

seinna stríð, en einnig vegna þess að klofningur innan flokksins sjálfs kom að einhverju leyti í 

veg fyrir að hann gæti fyrir það fyrsta sent þau skilaboð að það væri vilji hans að ganga inn í 

sambandið. Var það þessi tilvonandi sameiginlegi markaður Evrópusambandsríkja, sem var 

stærsta ástæða þess að flokksforysta Verkamannaflokksins vildi að Noregur myndi sækja um 

aðild. 

Sé litið til kenningakafla þessarar ritgerðar og til þess hvort að meginatvinnuvegir hafi 

verið það sem að mótaði afstöðu Verkamannaflokksins gagnvart Evrópusambandinu er að 

einhverju leyti hægt að segja að svo sé. Líkt og tekið hefur verið fram var flokkurinn að 

einhverju leyti skiptur í afstöðu sinni, þar sem að til sveita og utan borga voru kjósendur hans 

frekar mótfallnir heldur en hinir. Í fyrstu tvö skiptin sem sótt er um, árin 1963 og 1972, er 

það í slagtogi með Bretlandi vegna þess að stór hluti iðnaðar í Noregi reiddi sig þá á viðskipti 

við Bretland og hafði gert það svo áratugum skipti áður. Verkamannaflokkurinn setti í bæði 

skiptin sem gengið var að samningaborðinu á sjöunda og áttunda áratugnum varnagla við 

viðræður við efnahagsbandalagið vegna fiskiðnaðar og landbúnaðar. Túlka má það sem svo 

að flokkurinn hafi að einhverju leyti beygt sig og verið að reyna að passa upp á þann samning 

sem stærstu atvinnugreinar landsins fengju svo að lokum, þó svo að það hafi ekki komið í veg 

fyrir áhuga þeirra á að setjast við samningsborðið.  

Stefna flokksins í dag er sú að þó svo að áhrif og vald Noregs sé í gegnum samninginn um 

Evrópska Efnahagssvæðið þá er það samkvæmt honum ekki nóg og væri þjóðinni betur 

borgið innan Evrópusambandsins. Þrátt fyrir það kveðst flokkurinn bæði rúma þá sem taka 

undir þetta viðhorf með þeim, sem og þá sem leggjast gegn því. Flokkurinn muni þó reyna 

hvað hann geti til þess að tryggja áhrif ríkisins, hvort sem er innan Evrópska 
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Efnahagssvæðisins, í gegnum reglugerðir þess eða í framtíðinni mögulega innan 

Evrópusambandsins þar sem Evrópusambandið er stærsti markaður veraldar, með næst 

stærsta gjaldmiðilinn og gefi mest til þróunaraðstoðar.110   
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5 Jafnaðarstefnan, sósíalisminn og samvinnan 

Erfitt er að skoða jafnaðarmannaflokka Íslands og Noregs með tilliti til aðildar að 

Evrópusambandinu án þess að líta til þess bakgrunns sem flokkarnir hafa. Til þess 

sameiginlega þáttar sem þeir kenna sig við, sósíalisma eða jafnaðarstefnu.Þá er einnig vert 

að líta til þess af hverju það geti verið að sósíaldemókratar, í grunninn, trúi frekar á 

alþjóðlegt samstarf heldur en aðrir hópar eða stefnur.  

5.1 Sósíalisminn skilgreindur  

Samkvæmt skilgreiningu Bernard Crick í bók hans In Defence of Politics frá árinu 1963 eiga 

sósíalistar fjögur atriði að öllu sameiginleg. Í fyrsta lagi að þeir yrðu að hafa jákvætt viðhorf 

til náttúru mannsins, að það gæti verið að hegðun mannsins væri breytileg og að sú 

hugmynd að manneskjan væri of sjálfselsk til þess að geta unnið saman væri algjörlega gegn 

þeirra trú. Í öðru lagi að þeir yrðu að trúa því að fólk gæti og ætti að vinna saman. Í þriðja lagi 

að hafa jákvæða skoðun á frelsi og í fjórða lagi að sósíalistar styðji jafnrétti. Með þessum 

fjórum atriðum er því ljóst að skilgreiningin á hvað er og hvað er ekki sósíalismi er ekki 

fullkomlega teygjanleg. Þrátt fyrir að hugtakið geti náð yfir allt frá Pol Pot til Tony Blair að 

einhverju leyti, þá sé ekki hægt að kalla það sósíalisma sé jafnrétti er ekki virt, svo dæmi sé 

tekið.111 

Í upphafi síðustu aldar var hugtakið sósíalismi orðið nokkuð útbreitt. Tók það þó 

nokkrum breytingum upp úr fyrri heimsstyrjöldinni og þá kannski sérstaklega með valdatöku 

Bolsévika í Rússlandi. Segja má að um það leyti hafi sá sósíalismi sem við þekkjum hjá 

jafnaðarflokkum skilið sig frá ákveðinni gerð sem myndi í dag aðeins vera kallað 

kommúnismi. Á þeim tíma fóru þeir sem voru andsnúnir rússnesku byltingunni að kalla sig 

lýðræðislega sósíalista, en það er hugtak sem vel mætti skipta út í dag fyrir það sem kallað er 

sósíaldemókratismi. Samkvæmt þeim snérist sósíalisminn ekki um byltingar sambærilegar 

þeirri er fór fram í Rússlandi, heldur umbætur á því kerfi sem til staðar er í gegnum þingræði. 

Valdið mátti ekki gera upptækt öðruvísi en í gegnum kosningar því sósíalisminn átti að vera 

framkvæmdur af allri þjóðinni, ekki aðeins litlum hluta hennar. Þannig leit þessi lýðræðislegi 
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sósíalismi sig sem allt sem kommúnisminn, eða Marxisminn, var ekki; lýðræðislegan, 

umbótasinnaðan, raunsæjan og með opinn hug.112 

5.2 Alþjóðlegir jafnaðarmenn  

Sósíalisminn sem stefna hefur allt frá upphafi viljað vera yfirþjóðlegur að einhverju leyti. Ekki 

aðeins í ljósi þeirra spurninga sem farið er yfir í þessari ritgerð um vilja jafnaðarflokka Noregs 

og Íslands til þess að taka þátt í evrópskri samvinnu þar sem augljóst er að í báðum tilvikum 

eru það þeir sem eru oftar en ekki drifkraftur ríkjanna í umræðum um inngöngu. Hægt er að 

líta alveg til baka til fyrsta alþjóðlega þings hins vinnandi manns, en það var haldið árið 1864 í 

Bretlandi. Í upphafsræðu þingsins er tekið fram að frelsun hins vinnandi manns sé ekki 

staðbundin eða undir einstöku ríki komin, heldur sé það verkefni allra ríkja þar sem 

nútímasamfélög þrifust.113 Á þeim nótum væri því hægt að færa rök fyrir því að, meðal 

annars, væri sósíalisminn með yfirþjóðlega sýn, eða alþjóðlega köllun. Líkt og tekið hefur 

verið fram eiga Verkamannaflokkurinn norski og Alþýðuflokkurinn íslenski það báðir 

sameiginlegt að vera sprottnir úr viðjum þessarar hreyfingar sósíalisma um þarsíðustu 

aldamót. Báðir gengu þeir einnig í gegnum tímabil á þriðja áratug tuttugustu aldarinnar þar 

sem kommúnískur armur flokksins klofnaði í burtu frá flokknum og eftir stóð 

sósíaldemókratískt stjórnmálaafl. Það þýðir þó ekki að vegferð þeirra í átt að sameinaðri 

Evrópu hafi verið sú sama. Þeim er þó sameiginlegt að líta með jákvæðum augum á 

yfirþjóðlegt vald eða alþjóðlega samvinnu til þess að ná fram sínum hefðbundnu gildum.114 

Samkvæmt inngangi Dr. Sicco L. Mansholt í bók Kevin Featherstones frá árinu 1988 um 

sósíalíska flokka og Evrópusamruna var togstreita þessara flokka um alþjóðlegt samstarf 

einhver á tuttugustu öldinni þar sem þeir hefðu tekið virkan þátt í umræðunni um hvort ríki 

þeirra ættu að taka þátt í Efnahagsbandalaginu/Evrópusambandinu vegna þess að runnið 

hafði upp fyrir þeim að þjóðríkinu yrði æ meira um megn að eiga við vandamál sem komu 

upp og yfirþjóðlegt samstarf væri því nauðsynlegt. Á sama tíma þurftu þeir að gæta þess í 

umræðu og aðgerðum að efnahagslegum hagsmunum, sem og lýðræði þjóðríkisins, yrði ekki 

kastað á bug.115  
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5.3 Samband jafnaðarmanna á Norðurlöndum  

Innan Norðurlandanna er einnig samstarf milli jafnaðarmanna eða sósíaldemókratískra 

flokka. Einn vettvangur slíks samstarfs er samstarfvettvangur norrænu 

jafnaðarmannaflokkanna og heildarsamtaka launafólks, eða SAMAK. Frá Íslandi eru 

Samfylkingin og Alþýðusamband Íslands aðilar, en frá Noregi eru það Verkamannaflokkurinn 

og samband stéttarfélaga þar í landi, LO. Jonas Gahr Støre, formaður Verkamannaflokksins í 

Noregi, er leiðtogi samtakanna. Á fundum þeirra eru svo rædd hin ýmsu málefni, svo sem 

samstarf flokkanna og samvinna Norðurlandaþjóðanna innan Evrópusambandsins, áherslur 

þeirra á velferðarmál og síðustu úrslit kosninga á Norðurlöndum. 

Ljóst er að ríkin ræða afstöðu sína til Evrópusambandsins á þessum fundum. Eftir einn 

slíkan fund árið 2004 sagði þáverandi formaður Samfylkingarinnar, Össur Skarphéðinsson, að 

Ísland ætti að fara sem fyrst af stað með aðildarumsókn inn í sambandið. Þar sem það væri 

Íslandi í hag að vera á undan Noregi að því ætluðu þeir sér að fá betri nálgun en tíðkaðist á 

samning með tilliti til fiskveiðimála. Enn frekar sagði Össur að á fundinum hafi það verið ljóst 

að jafnaðarmenn á Norðurlöndunum teldu það farsælast fyrir framtíðarsamband þeirra að 

öll ríkin myndu ganga inn.116  

Innan SAMAK er sérstakur hópur sem fer fyrir umræðum og vinnu er varðar evrópska 

efnahagssvæðið og Evrópusambandið. Leiðtogi þess hóps er Jeppe Kofod, en hann er 

meðlimur sósíaldemókrata í Danmörku. Aðkoma ríkjanna að Evrópusamstarfi er að 

sjálfsögðu ólík. Danmörk og Svíþjóð eru hluti af Evrópusambandinu, en ekki að 

myntbandalagi evrunnar, þó svo að gjaldmiðlar þeirra, sænska og danska krónan séu tengd 

evrunni í gegnum evrópsku gengisleiðbeiningarnar, ERM 2. Finnland, líkt og Svíþjóð og 

Danmörk, er hluti af Evrópusambandinu, en einnig hluti af myntsamstarfi evrunnar. Þá eru 

það Noregur og Ísland sem bæði eru hluti af evrópska efnahagssvæðinu. Öll eru ríkin svo 

aðilar að Schengen landamærasamstarfinu.  

Í skýrslu sem bar yfirskriftina Norræn ríki og framtíð Evrópu sem gefin var út í janúar árið 

2019 er farið yfir Evrópuafstöðu SAMAK hópsins gagnvart hinum ýmsu málum sem að koma 

Evrópusamvinnunni. Er þar tekið fram að Evrópusamstarfið sem slíkt sé lykillinn að Evrópu og 

                                                       
116 „Leiðtogafundur jafnaðarmanna,“ Vísir, 8. ágúst 2004, sótt 1. september 2018, 

https://www.visir.is/g/2004408080332. 
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að norrænu ríkin verði bæði að athuga að hvaða leyti þeim sé best að koma að því. Að 

ástand dagsins í dag krefjist þess að ríkin, undir forystu sósíaldemókrata og 

verkalýðshreyfingarinnar, stígi upp og samræmi áætlanir sínar þegar kemur að 

Evrópusamvinnu.117  

Tiltekin eru nokkur atriði sem geti stuðlað að því að ríki álfunnar nái að dafna, en til þess 

þurfi þau sameiginlega að taka á nokkrum alþjóðlegum áskorunum dagsins í dag. Þar sem 

vandamálin, jafnvel rétt við landamæri sambandsins, hafi aukist umtalsvert síðastliðin ár. 

Talað er um hnattrænt óöryggi í utanríkisstefnu, öryggismálum og alþjóðlegri verslun. 

Nefndur er flóttamannastraumurinn frá Mið-Austurlöndum og Afríku, þróunin sem á sér stað 

með Norðurheimskautið, efnahagslega stækkun Kína, aukin ýgi Rússlands, skattheimta 

alþjóðlegra fyrirtækja og hlýnun jarðar. Allt eru þetta atriði sem  Evrópuráð SAMAK telur að 

norræn ríki verði að láta sig varða í gegnum evrópska samvinnu.118 

Samkvæmt skýrslunni er einnig talið að sterkari samvinna innan Evrópu styrki stoðir 

norrænna samfélaga og þeirrar samfélagsgerðar sem hefur virkað svo einstaklega vel fyrir 

ríkin. Samkvæmt skýrslunni verður Evrópusambandið að binda ríkin saman og vera 

drifkrafturinn gegn ofaukinni markaðsfrjálshyggju sem fengið hefur að vaða uppi síðastliðna 

þrjá áratugi. Evrópa sem heild verður að finna samhljóm, það gangi ekki aðeins að hafa 

samhljóm innan hvers ríkis fyrir sig, t.d. til þess að geta barist gegn ójöfnuði og vandamálum 

vinnumarkaðarins.119 Þá telur SAMAK evruna hafa verið til góða, ekki aðeins til þess að ríkin 

nytu aukins stöðugleika í gjaldeyrismálum, heldur einnig vegna þess regluverks sem fylgir 

myntsamstarfinu. Þar sem reglurnar geti tryggt stöðugleika í ríkisfjármálum ríkjanna sem 

eiga hlut að og þar með svæðisins í heild. Þannig geti samstarf evrunnar, eitt og sér, 

mögulega komið í veg fyrir hagræn og lýðræðisleg áföll.120  

Líkt og fjallað var um í síðasta kafla þessarar ritgerðar var það tengingin við Bretland sem 

var lykilatriði í fyrstu umsóknum Noregs að Efnahagsbandalagi Evrópu þar sem Noregur 

verslaði mikið við Bretland á þeim tíma. Í þessari skýrslu SAMAK er farið yfir hver áhrif 

útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu verði. Talið er að áhrifanna gæti, fyrst um sinn, 

                                                       
117 SAMAK, „The Nordics and future Europe.,“ A memo for SAMAK´s EU/EEA-group, Oslo: Lo Media, (janúar 
2019): 3−45, PDF−skjal, sótt 15. mars 2019, http://samak.info/wp-content/uploads/2019/01/Norden-og-
fremtidens-Europa-SAMAK-ENG.pdf. 
118 SAMAK. „The Nordics and future Europe.“ 
119 SAMAK, „The Nordics and future Europe.“  
120 SAMAK, „The Nordics and future Europe.“  
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mest í Noregi, þar sem Bretland sé einn stærsti viðskiptaaðili þeirra. Í staðinn, til lengri tíma, 

er þó álitið að nýjum samningum verði komið upp varðandi þau viðskipti, fjárfestingu og 

stofnanir sem ríkin eiga sín á milli.121 

5.4 Jafnaðarmenn vilja alþjóðlega samvinnu 

Eins og komið hefur fram í þessari ritgerð þá hefur margt verið líkt með jafnaðarflokkum 

ríkjanna sem og þróun þeirra inn í alþjóðasamfélagið. Samrunaþróunin var lítil á fyrri hluta 

síðustu aldar, en tók við sér eftir lok seinni heimsstyrjaldarinnar. Að einhverju leyti er hægt 

að segja að um miðja síðustu öld sé hægt að beita kenningu smitáhrifa á það hvernig ríkin 

stigu út á svið alþjóðlegrar samvinnu, það er að samvinna á einu sviði leiði af sér samvinnu á 

öðru óskyldu sviði. Bæði ríki hafa séð ábata sinn í svipaðri samvinnu á hinu alþjóðlega sviði. 

Greinilega ekki einungis vegna þess að þau teljist sem eitt af Norðurlöndunum, t.a.m. á 

annan hátt en Danmörk og Svíþjóð, sem sáu hag sínum best borgið innan 

Evrópusambandsins, mögulega einnig vegna áhrifa leiðandi atvinnugreina og vægis þeirra 

innan ríkjanna. Hægt væri að segja að sú samvinna sem Noregur og Ísland tóku þátt í hafi 

hentað ríkjunum með tilliti til þess útflutnings sem þjóðirnar reiða sig á. Afstaða leiðtoga 

jafnaðarmanna ríkjanna er ekki eins, en lík með tilliti til Evrópusambandsaðildar. Líkt og 

þáverandi formaður Samfylkingarinnar, Össur Skarphéðinsson, komst að orði eftir fund 

SAMAK árið 2004, þá ályktaði samband jafnaðarmanna á Norðurlöndunum að öll ríkin ættu 

að verða aðilar að Evrópusambandinu til að stuðla að sem farsælastri framtíð. Sagði hann 

einnig að það væri hagur Íslands að vera á undan Noregi inn í sambandið, ætluðu þeir sé að 

ná hagstæðari samningum með tilliti til fiskveiða.122  

Sósíaldemókrötum, ekki aðeins í Noregi og á Íslandi, heldur Norðurlöndunum öllum, 

finnst hið norræna samfélagsmódel eiga undir högg að sækja vegna alþjóðlegra áskorana. Til 

þess að ráða úr þeim vandamálum sem fylgja telja þeir að styrking Evrópusamstarfs sé rétta 

leiðin. Vandamálin séu af þeim toga að hvert ríki fyrir sig ætti ekki að eiga við þau einslega, 

heldur verði Evrópa sem heild að koma saman. Efnahagslega sjá þeir þetta nokkuð 

örugglega, þar sem t.a.m. evran og reglur sem fylgja myntsamstarfinu geti tryggt stöðugleika 

ríkja og álfunnar, en einnig geti aukin samvinna leyst alþjóðleg vandamál sem tengjast friðar- 

og öryggismálum, umhverfismálum, og þróun í hnattrænum skilningi.  

                                                       
121 SAMAK, „The Nordics and future Europe.“  
122 „Leiðtogafundur jafnaðarmanna,“ Vísir, 8 ágúst 2004.  
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6 Niðurstöður 

Ýmsar skoðanir hafa komið fram í tengslum við samruna Evrópu frá miðri tuttugustu öldinni 

til dagsins í dag. Í ritgerðinni var farið yfir spurninguna um inngöngu Noregs og Íslands inn í 

Evrópskt samstarf með tilliti til stefnu jafnaðarmanna. Í kafla þrjú í ritgerðinni kom fram að 

íslenskir jafnaðarmenn voru í fararbroddi um afnám haftastefnunnar sem ríkti á 7. 

áratuginum á Íslandi og höfðu frumkvæði að inngöngu í EFTA. Jafnaðarmenn voru einnig 

áhugasamastir af stjórnmálaflokkunum þegar Evrópusambandið kynnti vænta tilkoma 

fjórfrelsisins og innri markaði á seinni hluta níunda áratug síðustu aldar og vildu koma að 

þátttöku í því samstarfi Evrópuríkja og höfðu forgöngu um inngöngu í EES. Árið 1989 taldi 

formaður flokksins að vaxtabroddur nýtingu sjávarauðlinda væri í rénum og að þjóðin yrði að 

hafa jafnan aðgang að öðrum mörkuðum og önnur ríki. Hugmynd sem flokkur hans, 

Alþýðuflokkurinn, staðfesti síðan á næsta flokksþingi árið 1990. Augljóslega er hægt að 

merkja á orðum formannsins að leiðandi atvinnugrein, líkt og sjávarútvegurinn er fyrir Ísland, 

hafði ekki áhrif á stefnu flokksins í Evrópumálum. Því má segja að kenning Christine 

Ingebritsen um að leiðandi atvinnugreinar stýri því hvort norræn ríki gangi í 

Evrópusambandið eigi ekki við um þá ákvörðun Alþýðuflokksins að leggja til að Ísland tæki 

þátt í Evrópska efnahagssvæðinu. Breytingarnar á þessum árum voru miklar, bæði á 

Evrópusambandinu sjálfu, sem og þátttöku Íslands. Samningur ríkisins um þátttöku í 

Evrópska efnahagssvæðinu var veigamikill fyrir þjóðina, en hann tók gildi hér á landi árið 

1994 þegar Sjálfstæðisflokkurinn og Alþýðuflokkurinn voru í ríkisstjórn. Evrópuvegferð 

jafnaðarmanna á Íslandi endaði þó ekki þar. Flokksmenn voru hlynntir aðild að 

Evrópusambandinu árið 1994 og barðist Alþýðuflokkurinn fyrir því máli fyrir kosningarnar 

árið 1995. Alþýðuflokkurinn hætti í stjórnmálum og í staðinn kom Samfylkingin í kringum 

aldamótin. Þrátt fyrir að hafa ekki sett það inn í stefnuskrá sína í upphafi varð það ljóst mjög 

fljótlega að inn í Evrópusambandið vildi Samfylkingin fara með Ísland. Það var bæði yfirlýst 

stefna flokksins sem og tók formaður hans, Össur Skarphéðinsson, sérstaklega fram á 

landsfundinum árið 2002 að ekki væri einungis hægt að byggja á samningnum um Evrópska 

efnahagssvæðið til framtíðar, þar sem hann tryggði ríkinu ekki fullnægjandi markaðsaðgengi. 

Í greiningu flokksins sem útgefin var árið 2001 eru tilteknar ástæður þess að Ísland ætti að 

sækja um aðild að Evrópusambandinu og er þar fjallað um leiðandi atvinnuvegi landsins og 
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tekið fram að með samningunum þurfi að ná hagstæðri niðurstöðu um sjávarútvegsatriði ef 

ríkið ætlaði að sækja um innkomu í Evrópusambandið. Afkoma sjávarútvegsins eða framtíð 

hans var því augljóslega ennþá stórt atriði í stefnu jafnaðarmanna á Íslandi varðandi það 

hvort ríkið ætti að taka þátt í frekara samstarfi með öðrum Evrópuþjóðum, þó að það hafi 

ekki haft áhrif á það hvort flokkurinn hefði viljað sækja um aðild eða ekki. Fyrir kosningarnar 

árið 2009 var, sem áður, skýrt tekið fram í stefnuskrá flokksins vilji hans til að leiða ríkið inn í 

Evrópusambandið með þeim varnöglum að í samningum skyldi hugað vel að leiðandi 

atvinnuvegi þjóðarinnar og þá sérstaklega sjávarútveginum. Ísland sótti í fyrsta skipti um 

aðild að Evrópusambandinu árið 2009 undir forystu Samfylkingarinnar í ríkisstjórn. 

Samningurinn var hinsvegar ekki kláraður og um hann aldrei kosið líkt og lagt hafði verið upp 

með. Ný ríkisstjórn Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins, sem tóku við 

ríkisstjórnarsamstarfi árið 2013, setti umsóknina á bið. 

Fyrir Verkamannaflokkinn í Noregi er sagan eilítið önnur. Ólíkt jafnaðarmönnum á Íslandi 

fékk norski Verkamannaflokkurinn venjulega miklu meira kjörfylgi. Þar af leiðandi voru þeir 

valdameiri en jafnaðarmenn á Íslandi. Stefna Verkamannaflokksins og Noregs fyrir seinni 

heimstyrjöldina var að Noregur skyldi vera hlutlaus á alþjóðasviðinu. Stefnan breyttist eftir 

seinni heimstyrjöldina, þar sem sá möguleiki þeirra virtist gagnslaus eftir að Þjóðverjar höfðu 

hertekið landið undir lok seinni heimstyrjaldarinnar. Noregur fór að skoða samninga við þá 

nýstofnað Efnahagsbandalag Evrópu samhliða vinum sínum og viðskiptafélögum í Bretlandi. Í 

rauninni sá flokkurinn ekki ástæðu til inngöngu í Efnahagsbandalag Evrópu nema ef Bretland 

yrði þátttökuríki. Fyrsta umsókn ríkisins kom árið 1961 en hætt var við hana eftir að ljóst var 

að Frakkland myndi beita neitunarvaldi sínu fyrir inngöngu Bretlands árið 1963. Noregur sótti 

aftur um inngöngu og samningar náðust árið 1972. Þeir samningar voru þó felldir í 

þjóðaratkvæðagreiðslu og málefnið fór í eilítinn dvala, bæði innan Verkamannaflokksins og 

hjá norska ríkinu. Það var ekki fyrr en í byrjun níunda áratugar tuttugustu aldarinnar sem 

Evrópuspurningin fór aftur að vera áberandi í umræðunni í Noregi. Noregur, líkt og Ísland, 

tók þátt í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið árið 1994. Verkamannaflokkurinn, líkt 

og Alþýðuflokkurinn, hélt að mögulega yrði sá samningur ekki nógu veigamikill til þess að 

tryggja ríkinu nægilega mikil áhrif innan Evrópu. Undir forystu Verkamannaflokksins var kosið 

um inngöngu inn í Evrópusambandið árið 1994. Samningarnir voru aftur felldir í 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Í öll þrjú skiptin sem Verkamannaflokkurinn reyndi að leiða Noreg 

inn í Evrópusambandið var settur sá fyrirvari á að í samningaviðræðunum yrði hugað 
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sérstaklega vel að meginatvinnuvegum þjóðarinnar.  Verkamannaflokkurinn hefur eftir árið 

1994 viljað halda úti virkri stefnu í Evrópumálum. Líkt og á Íslandi eru samningar þeirra við 

EES taldir vera mikilvægir, en Verkamannaflokkurinn eins og Samfylking á Íslandi, telur að 

hugsanlega dugi þeir ekki til þegar litið er til framtíðarinnar.  

 Markmið rannsóknar þessarar ritgerðar var að athuga hvernig afstaða jafnaðarmanna í 

Noregi og Íslandi hafi verið til Evrópusambandsaðildar með tilliti til tveggja kenninga. 

Annarsvegar vegna smitáhrifa sem eiga rætur sínar eiga að rekja til stofnunar Kola- og 

stálbandalagsins og hinsvegar kenningar Christine Ingerbritsen um það að á 

Norðurlöndunum hafi það verið leiðandi atvinnuvegir sem réðu því hvort ríkin gengu inn í 

Evrópusambandið eða ekki.  

Sé litið til smitáhrifanna eru pólitísku smitáhrifin nokkuð ljós bæði hjá 

Verkamannaflokknum í Noregi, sem og hjá Samfylkingunni á Íslandi. Skemmst er þá að benda 

á þá virku Evrópustefnu sem að Verkamannaflokkurinn vill halda úti til þess að staðfesta það. 

Verkamannaflokkurinn vill að ríkið hafi sem mest áhrif á þá hluti eða atriði sem varða hag 

landsins. Flokksmenn eru þar af leiðandi reiðubúnir að skoða frekari inngöngu inn í evrópskt 

samstarf eða allavega að skoða valkostina. Þessi smitáhrif eru einnig áberandi bæði hjá 

Alþýðuflokknum á seinni hluta níunda áratugar og byrjun þess tíunda og frá því sem síðar 

kom frá Samfylkingunni um kosti þess að sækja um aðild að Evrópusambandinu. Þar er 

flokkurinn, í bæði skiptin, reiðubúinn til stuðla að inngöngu Íslands inn í fjölþætt samstarf 

Evrópuríkja, þrátt fyrir að það henti betur á einu sviði en öðru. Í úttekt Samfylkingarinnar árið 

2001 á kostum og göllum Evrópusambandsaðildar, ári áður en flokksmeðlimir settu málið á 

stefnuskrá flokksins, er það talið vera Íslandi í hag að ganga að samningum og sækja um aðild 

að Myntbandalaginu, þó að aðrir þættir eða samningar á öðrum sviðum myndu 

óumflýjanlega fylgja. 

Fyrir kenningar Ingebritsen um leiðandi atvinnuvegi á Íslandi með tilliti til 

Alþýðuflokksins og seinna Samfylkingarinnar er ekki hægt að segja það sama. Vissulega 

nefndi formaður Alþýðuflokksins árið 1989 að athuga skuli inngöngu vegna þverrandi 

hagnaðar af sjávarútvegi og Evrópustefna Samfylkingarinnar um að hagstæðum samningum 

skuli náð í fiskveiðimálum ef innganga inn í Evrópusambandið verður til skoðunar. Það er þó 

ekki hægt að segja að þessi leiðandi atvinnuvegur stjórni afstöðu flokkanna til inngöngu inn í 

Evrópusambandið. Hugsanlega hafa hagsmunatengsl jafnaðarmanna á Íslandi einhverju 
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ráðið, en samkvæmt rannsókn Baldurs Þórhallssonar frá árinu 2007 eru aðrir 

stjórnmálaflokkar á Íslandi í öðruvísi og meiri tengslum við þessa leiðandi atvinnugrein 

heldur en Alþýðuflokkurinn var og síðan Samfylkingin. Að sama skapi er að einhverju leyti 

hægt að álykta með Verkmannaflokkinn í Noregi. Þó að leiðandi atvinnuvegir í Noregi hafi 

alltaf verið nefndir sem sérstök samningsatriði í samningum þeirra voru það ekki þeir sem 

réðu því hvort flokkurinn vildi ganga að samningsborðinu.  

Til að svara þeirri spurningu hvort afstaða norskra jafnaðarmanna og þeirra íslensku hafi 

verið sú sama er stutta svarið já. Að því leyti að bæði öflin vildu inngöngu inn í 

Evrópusambandið þrátt fyrir að leiðandi atvinnuvegir hafi verið á móti inngöngunni og það 

sýnir að ríkjandi atvinnuvegir þjóðanna höfðu ekki áhrif á stefnumótun flokkanna. Íslenskir 

og norskir jafnaðarmenn aðhyllast þá hugsjón jafnaðarmanna að ekki sé hægt að eiga við öll 

vandamál innan ríkis heldur þurfi að gera það með alþjóðlegu samstarfi. Flokkarnir byggðu 

Evrópustefnur sínar þó ekki á nákvæmlega sömu þáttum enda ólíkir flokkar þrátt fyrir að 

vera tilkomnir vegna sömu hugsjónar. Verkamannaflokkurinn vildi fá inngöngu inn í 

Efnahagsbandalagið í kjölfar inngöngu Bretlands á sjöunda áratuginum en hætti við þegar 

þeir fengu ekki samning. Á sama tíma var spurningin um inngöngu inn í Efnahagsbandalagið 

lítið til umræðu hjá jafnaðarmönnum á Íslandi. Að einhverju leyti er hægt að benda á að 

aðstöðumunur flokkanna á þessum tímum hafi verið gjörólíkur. Verkamannaflokkurinn í 

Noregi var langstærsti stjórnmálaflokkurinn í Noregi á meðan að jafnaðarmenn á Íslandi 

þurftu að sætta sig við samstarf við stærri flokka ætluðu þeir sér ríkisstjórnarsetu. Þegar 

umræðan hófst aftur í byrjun tíunda áratugarins má segja að þeir hafi verið samræmdari. 

Báðir flokkarnir vildu þá taka þátt í samningum um Evrópskt efnahagssvæði og síðan sækja 

um Evrópusambandsaðild. Á Íslandi náðu jafnaðarmenn meirihluta fyrir aðildarumsókn árið 

2009, en sú umsókn var sett á bið af þeirri ríkisstjórn sem tók við eftir kosningarnar árið 

2013. 

Hagsmunir og hugsjón ráða stefnu jafnaðarmanna beggja ríkjanna. Hugsjónina er hægt 

að sjá í vilja þeirra nú til dags til samstarfs við aðra aðila og stofnanir til að eiga við þau 

hnattrænu vandamál sem steðja að í friðar- og öryggismálum, umhverfismálum og 

þróunarmálum. Í grunninn var það aðgengi að mörkuðum sem var rauði þráðurinn í vilja 

flokkana til samstarfs við aðrar Evrópuþjóðir. Að því leyti er hægt að segja að það hafi verið 

hagsmunir sem réðu að mestu för. Það er ekki hægt að segja að í grunninn hafi ekki verið 
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sömu atriði sem voru lögð til grundvallar í stefnu flokkanna, þó að á Íslandi hafi það átt sér 

stað mun seinna en í Noregi. Aðstæður í ríkjunum voru ólíkar á sjötta og sjöunda 

áratugunum. Á Íslandi var ríkið að hverfa frá meiri haftastefnu heldur en í Noregi. Í Noregi 

var það spurningin um að fylgja Bretlandi, sem höfðu verið þeirra helstu samstarfsaðilar í 

bæði öryggismálum og viðskiptum. Með þessum atriðum er hægt að útskýra af hverju 

munurinn á vilja flokkana til inngöngu inn í Efnahagsbandalagið var með tæplega 30 ára 

millibili. Ísland var einfaldlega einangraðra en Noregur og styttra á veg komið með samvinnu 

af öllu tagi. 
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