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Útdráttur 
Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er hlutlaus ríki í alþjóðakerfinu. Í upphafi 20. 

aldar var hlutleysi mun mikilvægara hugtak en nú er. Síðustu ár hefur umfjöllun 

um hlutleysi verið lítil sem engin og jafnvel talið að það eigi ekkert erindi í 

alþjóðakerfi 21. aldar. Mörg ríki sem áður töldust hlutlaus hafa nú breytt stefnu 

sinni og stefna nú á að standa utan hernaðarbandalaga. Til að hægt sé að greina þá 

þróun sem orðið hefur á hugtakinu hlutleysi verður fjallað um það í sögulegu 

samhengi, og þróun hlutleysisstefnu Alparíkjanna, Sviss og Austurríkis, og 

Norðurlandanna, Svíþjóðar og Finnlands, sérstaklega skoðuð. Einnig verður 

fjallað um hvernig stefna um hlutleysi eða stöðu utan hernaðarbandalaga birtist í 

ræðum leiðtoga ríkjanna og ummælum innan Sameinuðu þjóðanna. Ályktunin, 

sem dregin er af þessari greiningu, er sú að þrátt fyrir að hugtakið hafi breyst 

mikið síðan í upphafi 20. aldar hefur það enn hlutverki að gegna í dag. Ríki halda 

fast í þá stefnu sína að vera hlutlaus eða utan hernaðarbandalaga sem birtist best í 

því að ríkin hafna aðild að Atlantshafsbandalaginu í nánustu framtíð. Samt sem 

áður leggja hlutlausu ríkin mikla áherslu á þátttöku í alþjóðlegri samvinnu. Það er 

því möguleiki fyrir ríki að halda á lofti hlutleysisstefnu og taka þátt í alþjóðlegri 

samvinnu. 
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Abstract 
The subject of this thesis is neutrality of states. Not much has been written about 

neutrality in recent years and some have even claimed that it does not have a place 

in the international system of the 21st century. In the beginning of the 20th century 

the term received more attention. Many states that were regarded as neutral now 

aim for a policy of military non-alignment. In order to analyze how the term has 

developed neutrality in historical context will be covered and special attention 

given to the development of neutrality policy and policy of military non-

alignment in the alpine states Switzerland and Austria and in the Nordic states 

Sweden and Finland. Then I will look into how policy of neutrality and military 

non-alignment is mirrored in the speeches of leaders and delegates within the 

United Nations. The conclusion that is drawn from this analysis is that despite 

changes of neutrality since the beginning of the 20th century it still has a role to 

play in today’s international system. States continue to aim for policy of neutrality 

or non-alignment which can best be seen in their refusal to join NATO in near 

future. However, the states emphasize on participation in international co-

operation. So it is possible for states to aim for neutrality and participate in 

international co-operation. 
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Ritgerðin er unnin sem lokaverkefni í meistaranámi við Háskóla Íslands og gildir 
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1 Inngangur 
Vægi hlutleysis, sem hugmyndafræði í alþjóðakerfinu, hefur minnkað mikið á 

síðustu árum og hlutlaus ríki, sem áður sáu sér ekki fært að gerast aðilar að 

alþjóðastofnunum vegna stefnu sinnar, eru nú ötulir þátttakendur í alþjóðakerfinu. 

Þetta hefur leitt til þess að hlutleysi er lítið rætt meðal fræðimanna eða annarra 

sem valkostur í varnarmálastefnu ríkja. Margir líta jafnvel svo á að hlutleysi ætti 

að heyra sögunni til þar sem slík stefna feli í sér einangrunarstefnu sem ekki á við 

í alþjóðakerfinu í dag. Þrátt fyrir þessi sjónarmið hafa ríki ekki látið af 

hlutleysisstefnu sinni og nokkur ríki halda enn þeirri stefnu í utanríkismálum. 

Nýjasta dæmið um ríki, sem hefur valið leið hlutleysis í alþjóðasamskiptum, er 

Serbía en hlutleysisstefna þess miðar að því að standa utan við hernaðarbandalög. 

Stefnunni er fyrst og fremst beint gegn aðild að Atlantshafsbandalaginu enda hafa 

ríkisstjórnin og almenningur ekki enn gleymt innrás NATO-ríkjanna árið 1999.1 

Val Serbíu og staða hinna hlutlausu ríkjanna sýna að leiðtogar ríkja líta svo á að 

enn þann dag í dag geti hlutleysisstefna gagnast ríkjum í samskiptum sín á milli. 

Mín tilgáta er hins vegar sú að ríki geti ekki haldið á lofti hlutleysisstefnu 

samhliða því að taka þátt í alþjóðlegri samvinnu sem m.a. felur í sér sameiginlega 

öryggisstefnu á borð við stefnu Sameinuðu þjóðanna. 

Miklar breytingar hafa orðið á hlutleysisstefnu ríkja sem lýstu yfir 

hlutleysi á 18. öld, 19. eða í upphafi 20. aldar enda hefur heimurinn tekið miklum 

breytingum síðan þá. Styrjaldir hafa verið háðar og ríki risið og fallið. Nýjar ógnir 

steðja nú að ríkjum heims í formi alþjóðlegra glæpasamtaka, hryðjuverkahópa og 

umhverfisvár. Hlutlausu ríkin í Evrópu hafa breytt stefnu sinni úr því að vera 

hlutlaus (e. neutral) í að standa utan við hernaðarbandalög (e. military non-allied, 

non-participation in military alliances) til að vera betur fær um að takast á við 

hinar nýju ógnir. Munurinn á því að vera fullkomlega hlutlaus eða standa utan 

hernaðarbandalaga felst í því að hlutlaus ríki hafa fyrirfram ákveðið að standa 

alfarið utan við átök sem kynnu að brjótast út. Ríki, sem standa utan hernaðar-

                                                
1 Stefanescu, C. (2008). 
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bandalaga, einblína hins vegar fyrst og fremst á sameiginlegar varnartryggingar 

sem krefjast aðgerða af þeirra hálfu verði eitthvert hinna ríkjanna sem að 

bandalaginu standa fyrir árás. Fjögur af hlutlausu ríkjunum fimm í Evrópu eru 

aðilar að Evrópusambandinu en það eru Austurríki, Finnland, Svíþjóð og Írland. 

Fyrstnefndu ríkin þrjú gerðust aðilar að sambandinu árið 1995 en aðildarviðræður 

hófust eftir að kalda stríðinu lauk. Írar hafa hins vegar verið aðilar að sambandinu 

frá því 1973. Fimmta ríkið er Sviss en Svisslendingar hafa kosið að standa utan 

við Evrópusambandið. Öll ríkin eru aðilar að Sameinuðu þjóðunum en Sviss 

gerðist aðili að samtökunum árið 2002, síðast hlutlausu ríkjanna í Evrípu. Þrátt 

fyrir aukna þátttöku í alþjóðasamvinnu er ekki hægt að segja að ríkin hafi með 

öllu sagt skilið við hlutleysisstefnuna því öll vísa þau til varnarstefnu sinnar sem 

stefnu um hlutleysi eða þátttökuleysi í bandalögum.2 Ekkert ríkjanna hefur gerst 

aðili að Atlantshafsbandalaginu enda slíkt algjört brot á hlutleysisstefnu, sem 

miðar að því að taka ekki þátt í átökum sem brjótast út, en sameiginleg 

varnarstefna skapar einmitt slíka hættu. 

Í fyrirlestrum sínum frá árinu 1970 velti Hans Blix, sem síðar varð 

utanríkisráðherra Svíþjóðar og vopnaeftirlitsmaður Sameinuðu þjóðanna, upp 

þeirri spurningu hvort hlutleysi geti samræmst þátttöku í alþjóðstofnunum. 

Vandamálin sem hlutlaus ríki, og þau ríki sem vilja standa utan hernaðar-

bandalaga, kljást við þegar kemur að þátttöku í alþjóðastofnunum eru tvíþætt. 

Annars vegar miðar hlutleysisstefna að því að halda ríkjunum utan við þátttöku í 

stríði á sama tíma og alþjóðastofnanir krefjast þess að ríki grípi til sameiginlegra 

aðgerða sé heimsfriði ógnað. Á móti ætlast alþjóðasamfélagið til þess að hlutlausu 

ríkin standi við yfirlýsingar sínar um hlutleysi og standi utan við átök. Þessi 

vandamál koma fyrst og fremst fram innan alþjóðlegra stofnana á borð við 

Sameinuðu þjóðirnar en ekki innan svæðisbundinna stofnana eða stofnana sem 

starfa á sviði tækni- og efnahagsmála.3 Aðild að hernaðarbandalögum á borð við 

Atlantshafsbandalagið er talin brjóta gegn hlutleysisstefnu þar sem aðildin felur í 

sér skuldbindingar um hernaðarlegar aðgerðir verði eitthvert hinna ríkjanna fyrir 

árás. Ríki, sem eru aðilar að bandalaginu, eru þannig búin að velja þann sem þau 

standa með komi til stríðs. 

                                                
2 Goetschel, L. (1999). Bls. 116. 
3 Blix, H. (1970). Bls. 41-42. 
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Hlutlaus ríki hafa gjarnan bent á sérstöðu sína innan alþjóðasamfélagsins 

og nýta þá stöðu, sem hlutleysisstefnan gefur þeim, til að hafa áhrif á gang mála.4 

Margir telja að hlutlaus ríki séu betur til þess fallin að leysa deilumál á milli ríkja 

og að friðargæsluverkefni hlutlausra ríkja séu trúverðugri en annarra þar sem ríkin 

eiga engra hagsmuna að gæta í átökunum sem geisa. Staða hlutlausra ríkja utan 

hernaðarbandalaga á borð við Atlantshafsbandalagið er sérstaklega talin skipta 

sköpum í þessu tilliti. Bandalagið hefur á síðustu árum einbeitt sér meira og meira 

að friðargæsluverkefnum og átakastjórnun og slík verkefni skipa stóran sess í 

alþjóðlegri samvinnu á milli ríkja. Stríð er ekki lengur ásættanlegt og því hefur 

verið lögð áhersla á að deilur séu leystar áður en til átaka kemur. Hlutlausu ríkin 

og þau ríki sem standa utan hernaðarbandalaga hafa tekið virkan þátt í slíkri 

samvinnu og jafnvel í samstarfi við Atlantshafsbandalagið. Ríkin leggja þó mikla 

áherslu á að það þýði ekki að þau séu tilbúin til að gerast fullgildir aðilar banda-

lagsins.  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er í anda þeirra spurninga sem Hans Blix 

velti upp í byrjun áttunda áratugarins um hlutleysi ríkja í alþjóðakerfinu. Leitað 

verður svara við spurningunni: Geta ríki haldið á lofti hlutleysisstefnu í 

alþjóðkerfinu í dag en samt tekið þátt í þeirri samvinnu sem þar á sér stað? Er 

hlutleysi mögulegur kostur í öryggis- og varnarmálum ríkja? Ríkin sem fjallað er 

um eru hlutlausu Alparíkin, Sviss og Austurríki, sem eiga ekki aðeins 

staðsetninguna sameiginlega heldur voru bæði ríkin hlutleysisvædd með alþjóða-

samningum auk þess sem hlutleysisstefnan er skráð í stjórnarskrá ríkjanna. 

Munurinn á ríkjunum felst hins vegar í því að Austurríki gerðist aðili að Evrópu-

sambandinu ásamt Svíþjóð og Finnlandi á meðan Sviss hefur valið að gera 

tvíhliða samninga við sambandið. Annað, sem skilur hlutleysi þeirra að, er að saga 

Sviss sem hlutlauss ríkis er löng og sumir rekja hana allt aftur til 16. aldar. 

Austurríki lýsti hins vegar yfir hlutleysi árið 1955 og gerðist aðili að Sameinuðu 

þjóðunum skömmu síðar. Hin ríkin, sem fjallað er um, eru hlutlausu Norður-

löndin, Svíþjóð og Finnland. Auk staðsetningarinnar í Norður- Evrópu fylgja ríkin 

tvö svipaðri hlutleysisstefnu sem ekki hefur verið skjalfest í stjórnarskrá ríkjanna. 

Ríkin, sem hér verður fjallað um, eiga það ekki aðeins sameiginlegt að vera 

hlutlaus eða utan hernaðarbandalaga heldur eru þau öll þróuð, iðnvædd og leggja 

                                                
4 Sama heimild. Bls. 44. 
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mikla áherslu á frelsi markaða.5 Eftir lok kalda stríðsins breyttu norrænu ríkin 

orðalagi sínu um varnarmál og hlutleysisstefnuna og tala nú um þá stefnu að 

standa utan hernaðarbandalaga.  

Uppbygging ritgerðarinnar er á þann hátt að í fyrsta kafla verður fjallað 

um orðræðugreiningu, aðferðafræðina sem verður notuð við að greina stefnu 

ríkjanna sem hér eru til umfjöllunar. Hvernig stefnu ríkja er komið á framfæri 

skiptir miklu máli í alþjóðasamskiptum en tungumálið er mikilvægasti þátturinn í 

því sambandi. Í ræðum og skýrslum reyna leiðtogar og aðrir fulltrúar ríkja að 

koma stefnu ríkisins á framfæri í alþjóðakerfinu og innan alþjóðastofnanna.  

Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður almenn umfjöllun um hugtakið hlut-

leysi og meginþætti hlutleysisstefnunnar. Hugo Grotius er jafnan talinn 

upphafsmaður hugmyndarinnar um hlutleysi þó hugtakið hafi ekki fengið mikið 

rými í greinum hans. Lög um hlutleysi má hins vegar rekja til Haag samninganna 

1899 og 1907 þar sem fyrri samningum um hlutleysi var komið fyrir í einu skjali, 

og réttindi og skyldur hlutlausra ríkja skilgreindar enn frekar. Hlutleysi miðar að 

því að koma jafnt fram við stríðandi aðila í átökum á milli ríkja og forðast að hafa 

áhrif á gang mála. Réttindi hlutlausu ríkjanna er að stefna þeirra sé virt af 

stríðandi aðilum og að ekki sé gripið til aðgerða sem hefta viðskipti ríkjanna. 

Lagahefð hefur einnig myndast í kring um hlutleysisstefnunna en t.a.m. teljast 

aðgerðir, sem njóta samþykkis alþjóðastofnana sem eru öllum opnar, ekki til stríðs 

á milli ríkja. Aðgerðir sem samþykktar eru af Sameinuðu þjóðunum falla því ekki 

undir lög um hlutleysi.  

Í þriðja kafla eru umfjöllun og greining á þróun hugtaksins hlutleysi frá 

15. öld og fram til fyrri heimsstyrjaldar. Þá verður vikið að þróun hugtaksins í 

fyrri heimsstyrjöld og við stofnun Þjóðabandalagsins. Í þessum tveimur köflum 

verður helst stuðst við skrif George Cohn, Philip Jessup, Roderick Ogley og Hans 

Blix. Cohn og Jessup skrifuðu greinar sínar og bækur í upphafi 20. aldar og í 

kringum stofnun Þjóðabandalagsins en skrif Ogley og Blix eru frá áttunda 

áratugnum.  

Í fimmta kafla verða áhrif seinni heimsstyrjaldarinnar og stofnunar 

Sameinuðu þjóðanna könnuð en skrif Mikael af Malmborg, Efraim Karsh og John 

Ross eru áberandi í greiningunni. Að því loknu verður þróun hugtaksins á tímum 

                                                
5 Ross, J. (1989). Bls. 31. 
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kalda stríðsins skoðuð og þau áhrif sem endalok kalda stríðsins hafði á hlutlaus 

ríki og stefnu þeirra. Auk þess verða viðbrögð ríkjanna við stríði gegn hryðju-

verkum skoðuð. Fjallað verður um hlutleysisstefnu ríkjanna fjögurra í sögulegu 

samhengi og breytingar á stefnunni greindar. Í undirköflum sem fjalla sérstaklega 

um hlutlausu Norðurlöndin, Svíþjóð og Finnland, koma helst við sögu erindi sem 

flutt voru á ráðstefnu um sögu hlutleysis. Ráðstefnan var haldin í Finnlandi árið 

1992 en erindin komu út á bók ári síðar. Í undirköflum um Sviss og Austurríki 

verður helst stuðst við skýrslur sem gefnar hafa verið út um hlutleysi í 

alþjóðakerfinu.  

Í umfjöllun um orðræðu um hlutleysi og varnarmál á 21. öld verður 

sérstaklega einblínt á ræður utanríkisráðherra og skýrslur utanríkis- og varnar-

málaráðuneyta Sviss og Svíþjóðar eftir því sem við á auk þess sem ummæli sendi-

nefnda ríkjanna á vettvangi Sameinuðu þjóðanna verða skoðuð. Ræður leiðtoga 

og ummæli sendinefnda ættu að gefa góða mynd af því hvernig ríkin koma 

hugmyndum sínum og stefnu um hlutleysi eða stöðu utan hernaðarbandalaga á 

framfæri. Athygli vekur að stefna hlutlausu ríkjanna felur í sér nú mikla samvinnu 

á alþjóðavettvangi en á tímum kalda stríðsins miðaði stefna þeirra helst að því að 

taka ekki þátt í mikilli samvinnu nema á sviði efnahagsmála. Á þeim tíma tengdu 

margir einangrunarstefnu við stefnu um hlutleysi en á síðari árum hafa ríkin lagt 

mikla áherslu á að einangrun sé ekki nauðsynlegur fylgifiskur hlutleysis. 

Þær miklu breytingar, sem orðið hafa á stefnu ríkja um hlutleysi og stöðu 

utan hernaðarbandalag, sýna að líkt og önnur hugtök í alþjóðasamskiptum hefur 

hlutleysi tekið breytingum samhliða breyttri heimsmynd. Ríki hafa samt ekki 

kosið að hverfa alfarið frá stefnu sinni um að standa utan hernaðarbandalaga. 

Austurríki, Finnland, Sviss og Svíþjóð halda enn fast í þá skoðun að hagsmunir 

þeirra séu betur tryggðir utan Atlantshafsbandalagsins. Leiðtogar Sviss og 

Svíþjóðar hafa lagt ríka áherslu á að aðild að bandalaginu sé ekki á dagskrá í 

nánustu framtíð þó ekki sé lokað algjörlega fyrir þann möguleika. Ríkin taka 

virkan þátt í friðargæsluverkefnum bandalagsins og eru þátttakendur í Partnership 

for Peace áætlun þess. Niðurstaðan er því sú að hlutleysi getur verið valkostur í 

alþjóðakerfinu í dag án þess að ríki girði fyrir möguleika sína til þátttöku í 

alþjóðasamvinnu. Hins vegar er erfitt að segja til um hver áhrif evrópskrar 

öryggis- og varnarmálastefnu ESB verða á hlutleysisstefnu ríkjanna sem eru aðilar 

að sambandinu, en þau hafa reynt að koma sínum sjónarmiðum á framfæri í því 
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ferli sem þar hefur átt sér stað. Ríkin hafa lýst því yfir að þau muni ekki sitja 

aðgerðalaus verði eitthvert ríki Evrópu fyrir árás þó engin formlegur samningur 

liggi fyrir um slíkt. Hvort af hervæðingu Evrópusambandsins verði yfirhöfuð og 

hvaða áhrif hún kemur til með að hafa á hlutlausu ríkin verður hins vegar tíminn 

að leiða í ljós. 
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2 Orðræðugreining 
Orðræða í ræðu og riti gefur ekki aðeins til kynna hugmyndir þeirra sem skrifa 

heldur felur hún einnig í sér efnislega þætti.6 Við orðræðugreiningu er tungumálið 

notað sem greiningartæki til að greina stefnu og breytingar á stefnu. Á síðustu 

árum hefur hún verið notuð í auknum mæli til að greina stefnu stjórnvalda í utan-

ríkismálum.7 Póst-strúktúralismi hefur fengið aukinn meðbyr fræðimanna innan 

aðferðafræðinnar á síðustu árum.8 Hann felur í sér að skilningur einstaklinga á 

hugtökum á borð við ríki, fullveldi og hlutleysi er það sem veitir hugtökunum þá 

eiginleika sem við tengjum við þau, þ.e.a.s. býr þau til.9 Þetta skiptir miklu máli í 

alþjóðasamskiptum enda er það þannig sem hagsmunir ríkja í utanríkisstefnu eru 

skilgreindir. Tungumálið skipar því veigamikinn sess þar sem það gefur hug-

tökum (þ.á m. ríkjum, einstaklingum og efnislegum hlutum) merkingu og þá 

eiginleika sem við eignum þeim.10 Margir fræðimenn, þar á meðal Foucault og 

Derrida, hafa haldið því fram að dulin merking felist í því sem við segjum og 

skrifum en erfitt geti verið að finna hana án þess að nota tungumálið sjálft sem 

greiningartæki.11 Með því að skoða tungumálið sem notað er til að koma á fram-

færi utanríkisstefnu er hægt að greina hvað það er sem ríki telja mikilvægt að 

koma á framfæri og hvernig þau skilgreina hagsmuni sína. Hagsmunir ríkjanna 

birtast í því sem ríki, þ.e. leiðtogar ríkja fyrir þeirra hönd, koma á framfæri í ræðu 

og riti. 

Varnarmálastefna ríkja er stór þáttur af utanríkisstefnu þeirra en Henrik 

Larsen styðst við skilgreiningu White á utanríkisstefnu. White skilgreinir 

utanríkisstefnu sem það svið sem snýr að sambandi ríkja við aðra gerendur, sér-

staklega önnur ríki, í alþjóðakerfinu bæði innan alþjóðastofnana og í tvíhliða 

                                                
6 Hansen, L. (2006). Bls. 17. 
7 Taylor, S. (2001). Bls. 5. 
8 Turfing, J. (2005). Bls. 3. 
9 Halliday, F. (1994). Bls. 40-41. 
10 Hansen, L. (2006) Bls. 18. 
11 Larsen, H. (1997). Bls. 13. 
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viðskiptum.12 Ríki beita tungumálinu mikið í samskiptum sínum og varla hægt að 

finna dæmi um aðgerðir á milli ríkja sem ekki eru orðaðar.13 Orðræða skiptir því 

miklu máli við greiningu á utanríkisstefnu þeirra þó einnig þurfi að taka tillit til 

annarra áhrifaþátta, svo sem staðsetningar, sögu og svo framvegis.14 

Í seinni hluta ritgerðarinnar verður orðræðugreiningu beitt í þeim tilgangi 

að greina utanríkisstefnu Sviss og Svíþjóðar og stefnu þeirra innan S.þ. Ástæðan 

fyrir því að þessi tvö ríki eru valin sem dæmi um hlutlaus ríki er sú að þau hafa 

verið fyrirmyndir annarra ríkja sem aðhyllast stefnu um hlutleysi eða að standa 

utan hernaðarbandalaga. Ríkin eiga einnig langa sögu um hlutleysisstefnu og 

lögðu mikið upp úr því að viðhalda þeirri stefnu. Stefna þeirra nýtur mikils 

stuðning almennings og sterk hefð hefur myndast fyrir henni. Ræður utanríkis- og 

varnarmálaráðherra ríkjanna og skýrslur ráðuneyta verða uppspretta greining-

arinnar en einnig verður stuðst við önnur gögn svo sem ummæli sendinefnda 

ríkjanna tveggja á Allsherjarþingi S.þ. og í öryggisráðinu. Einn ókostur orðræðu-

greiningar er að sá einstaklingur, sem tekur ákvörðunina eða flytur stefnuna, og 

aðrir sterkir leiðtogar verða oft miðpunktur greiningarinnar.15 Ummælin, sem 

notuð eru hér, voru sett fram af sendinefndum ríkjanna innan S.þ. og ættu því að 

endurspegla þá hlutleysisstefnu sem Svíþjóð og Sviss standa fyrir. Ræður, sem 

verða notaðar í umfjölluninni um orðræðu um varnarmál á 21. öld, eru hins vegar 

komnar frá utanríkis- og varnarmálaráðherrum ríkjanna. Leiðtogar ríkja geta oft á 

tíðum verið svo valdamiklir að stefna ríkisins eða flokksins sem þeir stýra fellur í 

skugga skoðana leiðtogans. Skilin á milli stefnu flokksins eða ráðuneytisins og 

skoðana leiðtogans verða þá svo óljós að erfitt er að greina mörkin. Henrik Larsen 

nefnir Margaret Thatcher sem dæmi um sterkan leiðtoga þar sem skilin á milli 

stefnu flokksins eða ráðuneytisins og skoðana leiðtogans voru oft á tíðum óljós. 

Niðurstaða Larsens er sú að þó Thatcher hafi verið áberandi leiðtogi og oft á 

tíðum meira áberandi en ráðuneyti hennar eða flokkur þá hafi ræður hennar endur-

speglað stefnu ráðuneytisins og flokksins.16 Ræður utanríkisráðherranna, sem 

verða skoðaðar hér, ættu því að gefa góða mynd af stefnu ríkjanna í utanríkis-

málum. 

                                                
12 Sama heimild. Bls. 21. 
13 Hansen, L. (2006). Bls. 23. 
14 Larsen, H. (1997). Bls. 22. 
15 Sama heimild. Bls. 6. 
16 Larsen, H. (1997). Bls. 6. 
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Textar, sem snúa að utanríkisstefnu, koma mismikið inn á þá stefnu sem 

hér er til umfjöllunar. Staðsetning ríkja getur einnig haft áhrif á utanríkisstefnu 

þeirra en hér verður orðræðan höfð til grundvallar við greiningu á hlutleysisstefnu 

ríkjanna. Við greiningu á orðræðu um hlutleysisstefnu verður leitað svara við því 

hvernig ríkin hafa náð að koma skoðunum sínum á hernaðarlegum aðgerðum til 

skila og hvaða máli hlutleysisstefnan skiptir í því sambandi. Í þessu samhengi 

verður skoðað hvernig hlutleysisstefna eða sú stefna að standa utan bandalaga 

birtist í ræðum utanríkisráðherra um utanríkis- og varnarmál og hvort hún endur-

speglast í viðhorfi ríkjanna til hernaðarlegra aðgerða. Sameinuðu þjóðirnar eru 

vettvangur ríkja til samvinnu og um leið umræðu um hin ýmsu málefni sem koma 

upp í alþjóðakerfinu. Það er því eðlilegt að skoða þátttöku Svíþjóðar og Sviss í 

þessum umræðum og greina hvernig stefna þeirra um hlutleysi eða stöðu utan 

hernaðarbandalaga birtist. Þá verður einnig fjallað um stefnu Austurríkis og 

Finnlands en auk þess að vera hvort um sig nágrannaríki Sviss og Svíþjóðar hafa 

ríkin litið til nágranna sinna sem fyrirmynda að stefnu um hlutleysi. 
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3 Hugtakið hlutleysi 
Hlutleysi eða neutrality er dregið af latneska orðinu neutralis eða ne uter sem 

merkir „hvorugur af þeim tveimur“.17 Eins og nafnið gefur til kynna snýst hlut-

leysi ríkja um það að taka ekki þátt í stríði eða átökum sem geisa á milli annarra 

ríkja.18 Hugtakið hefur í gegnum tíðina verið hluti af hugmyndum um stríð og 

þróast undir þeim formerkjum. Margir hafa haldið því fram að þar sem hug-

myndin um hlutleysi er nátengd stríði sé ómögulegt fyrir ríki að vera hlutlaus á 

friðartímum. Hugtakið hafi því enga merkingu á friðartímum.19 Í bók sinni Neo-

Neutrality frá 1939 lýsir George Cohn tengslum stríðs og hlutleysis með vísan í 

gang himintunglanna þar sem stríðið er sólin sem lög hlutleysis snúast í kring-

um.20 Cohn taldi að hlutleysi væri veik útgáfa af fullveldishugtakinu og að það 

væri sniðið að hagsmunum stríðandi aðila en ekki hagsmunum hlutlausra ríkja.21 

Þannig voru skyldur hlutlausra, til að styðja ekki málstað eins aðila í stríði fram 

yfir annars, áberandi á meðan réttindi þeirra fengu ekki eins mikla athygli. Full-

veldi snýst um óskorðaðan rétt ríkja, meðal annars til þess að há stríð sé það þeim 

í hag. Hlutleysi er því tæki fyrir ríki til að standa utan við yfirvofandi stríð í stað 

þess að taka beinan þátt í átökunum sé það þeim í hag. Smáríki gripu oft á tíðum 

til hlutleysisstefnunnar þar sem slík stefna var best fallin til að tryggja fullveldi 

þeirra og sjálfsákvörðunarrétt. Það er því ekki undarlegt að hugtakið hafi byrjað 

að þróast á sama tíma og hugmyndin um fullveldi ríkja tók að þróast.22 Skil-

greining enska skólans á hlutleysi er fullkomin óhlutdrægni23 en í lok 19. og 

byrjun 20. aldar var hernaðarlegur máttur mikilvægasti þátturinn til að ríki gætu 

viðhaldið hlutleysi sínu.24 Hlutleysi hefur vitaskuld mikil áhrif á hernaðarstyrk 

                                                
17 „neither of the two“ – Ross, J. (1989). Bls. 3. 
18 Ogley, R. (1970). Bls. 3. 
19 Sama heimild. Bls. 1, Cohn, G. (1939). Bls. 11 og 184. 
20 „War was the sun, about which the law of neutrality was to revolve like a planet.“ 
Cohn, G. (1939). Bls. 9. 
21 Cohn, G. (1939). Bls. 18. 
22 Goetschel, L. (1999) Bls. 119. 
23 Cohn, G. (1939) Bls. 6. 
24 Luntinen, P. (1993). Bls. 109 
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ríkja, þar sem hernaðarstyrkur er mældur í eigin styrk, herstyrk frá öðrum ríkjum í 

gegnum samninga og samtölu þessara tveggja. Í tilfelli hlutlausra ríkja, eða ríkja 

sem standa utan við bandalög, er lánaður herstyrkur frá öðrum ríkjum ekki til 

staðar og því þarf ríkið að treysta alfarið á eigin styrk.25 Það að ríki geti viðhaldið 

hlutleysisstefnu sinni veltur einnig á því að stríðandi aðilar virði hlutleysis-

stefnuna og þannig fullveldi ríkisins.26 Sænski fræðimaðurinn og fyrrum diplóm-

atinn Gunnar Hägglöf hélt því fram að til þess að ríki gætu verið hlutlaus þyrfti að 

ríkja valdajafnvægi í alþjóðakerfinu.27 

Hlutleysi hefur verið tengt neikvæðum gildum og margir fræðimenn fyrri 

tíma hafa tengt hugtakið við heigulshátt. Sumir hafa jafnvel talað um að ríki sem 

fylgja hlutleysisstefnu séu ríki sem vilja láta lítið fyrir sér fara og sleppa við þátt-

töku í alþjóðakerfinu.28 Í seinni tíð ber hugtakið nokkuð jákvæðari blæ en hlutlaus 

ríki hafa verið óþreytandi að réttlæta stöðu sína og benda á mikilvægi hlutlausra 

ríkja í alþjóðakerfinu. Hlutleysi er ekki einungis lagalegt hugtak í alþjóðalögum 

heldur hefur það einnig siðferðislega merkingu fyrir þau ríki sem aðhyllast hlut-

leysisstefnu. Þrátt fyrir miklar breytingar á heimsmyndinni frá fyrstu hugmyndum 

um hlutleysi má segja að megininntak hugtaksins hafi lítið breyst síðan á 

fjórtándu öld.29 Markmið hlutlausra ríkja er að standa utan við vopnuð átök og 

verja þannig hagsmuni sína. Megininntak stefnunnar er að efnahagsleg og við-

skiptaleg samskipti standi óbreytt komi til stríðs.30  

Hlutlaus ríki á 20. öld byggðu réttindi sín og skyldur á reglum Haag sátt-

málanna frá 1899 og 1907, og er slíkt einnig raunin í dag. Skyldur hlutlausra ríkja 

eru að aðstoða ekki stríðandi aðila með vopnum, herliði eða skjóli á meðan réttur 

þeirra er að hlutleysið sé virt af hálfu stríðandi aðila.31 Hans Morgenthau leit 

þannig á að hlutleysi væri svo nátengt stríði að reglur Haag samninganna ættu 

ekki við um hlutlaus ríki á friðartímum.32 Leiðtogar ríkja hafa hins vegar ekki litið 

svo á að ómögulegt sé að halda stefnu um hlutleysi á friðartímum því mörg ríki 

hafa lýst yfir varanlegu hlutleysi jafnt á friðartímum sem ófriðartímum. 

                                                
25 Sundelius, B. (1982). Bls. 90. 
26 Ogley, R. (1970). Bls. 8. 
27 Sama heimild. Bls. 17. 
28 Karsh, E. (1988). Bls. 32. 
29 af Malmborg, M. (2001). Bls. 7. 
30 Sama heimild. Bls. 124. 
31 Blix, H. (1970). Bls. 42. 
32 Ross, J. (1989). Bls 11. 
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Yfirlýsingar um hlutleysi á friðartímum hefur jafnan leitt til spurninga varðandi 

þátttöku hlutlausra ríkja í alþjóðastofnunum. Slíkar spurningar vöknuðu bæði við 

stofnun Þjóðabandalagsins og stofnun Sameinuðu þjóðanna.33 Hvorugur stofn-

sáttmálinn nefndi hlutleysi á nafn en þeir útilokuðu ekki heldur þátttöku hlutlausra 

ríkja.34 Það hefur því verið litið svo á að hlutlausum ríkjum sé ekki meinuð þátt-

taka að alþjóðastofnunum heldur sé það undir ríkjunum sjálfum komið að sam-

ræma stefnu um hlutleysi og þátttöku í alþjóðastofnunum.  

Sviss og Svíþjóð hafa lengi haldið hlutleysi ríkjanna á lofti sem grundvelli 

utanríkisstefnu sinna þó einhver viðsnúningur hafi átt sér stað í tilfelli Svía á 

síðustu árum. Hlutleysi ríkjanna hefur oft verið nefnt hefðbundið hlutleysi með 

vísun í þá löngu hefð sem er fyrir þessari stefnu. Hvorugt ríkið hefur þurft að 

glíma við árás inn á eigið landsvæði síðan á tíma Napóleons.35 Ríkin, ásamt fleiri 

ríkjum í Evrópu, lýstu yfir varanlegu hlutleysi þannig að kæmi til stríðs væru þau 

hlutlaus í því stríði og öðrum stríðum sem fylgdu. Varanlegt hlutleysi er yfirleitt 

stofnanabundið í gegnum innanríkislöggjöf eða með alþjóðasamningum.36 Ríki 

geta einnig gripið til ad hoc hlutleysisstefnu þar sem þau lýsa yfir hlutleysi í til-

teknu stríði.37 Hlutleysisstefna Svíþjóðar er ekki skráð í stjórnarskrá landsins en 

opinber stefna þeirra hefur verið að standa utan við hernaðarbandalög á friðar-

tímum með möguleika á hlutleysi komi til stríðs og hefur sú stefna verið við lýði 

frá því eftir kalda stríðið.38 Á tímum kalda stríðsins voru mörg ríki sem ákváðu að 

standa utan við bandalög (e. non-alignment, neutralism) án þess að vera hlutlaus 

með öllu. Sú ákvörðun að standa utan við blokkirnar, sem mynduðust, var tekin til 

þess að koma í veg fyrir þátttöku í stórstyrjöld þó ríkin hafi jafnvel átt í átökum 

sín á milli.39 Hlutleysi þeirra hefur einnig verið kallað hugmyndafræðilegt hlut-

leysi þar sem ríkin ákváðu að taka hvorki afstöðu með vestrinu né austrinu en 

yfirlýsing um hlutleysi á þessum grundvelli er hvergi bundin í alþjóðalög.40 

                                                
33 Blix, H. (1970). Bls. 43. 
34 Ross, J. (1989). Bls. 17. 
35 Sama heimild. Bls. 22-23. 
36 Karsh, E. (1988). Bls. 27. 
37 Ogley, R. (1970). Bls. 3. 
38 Ferreira-Pereira, L. (2006) kallar stefnuna „1992 formula“ en orðrétt er hún: „non-
participation in alliances at peacetime aiming at neutrality in the event of war“. 
39 Ogley, R. (1970) Bls. 4. 
40 Karsh, E. (1988). Bls. 29. 
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Ástæður þess að ríki velja hlutleysisstefnu geta verið ýmsar en á stríðs-

tímum er líklegt að ríki velji hlutleysisstefnu vegna þess að það á engra hagsmuna 

að gæta í átökunum eða sjái sér jafnvel mestan hag í að raska ekki því jafnvægi 

sem ríkir á milli stríðandi aðila. Hlutleysi er þannig besti kosturinn í stöðunni og 

hagkvæmari en að taka þátt í stríðinu með tilheyrandi kostnaði. Hlutlaus ríki þurfa 

að sannfæra stríðandi aðila um að þau muni ekki halda á lofti hagsmunum annars 

þeirra gegn hinum en einnig að það sé í hag stríðandi aðila að halda viðskiptum 

sínum við ríkin áfram og virða hlutleysisrétt þeirra.41 Fyrir smáríki getur hlut-

leysisstefna einfaldlega verið spurning um að halda í fullveldi sitt og verja sitt 

eigið landsvæði gegn ágangi á meðan stærri ríki velja hlutleysi eftir að hafa velt 

fyrir sér kostnaði og ávinningi. Stærri ríkin hafa jafnframt meiri möguleika á að 

halda í hlutleysi sitt á meðan smærri ríkin þurfa að berjast fyrir hlutleysinu líkt og 

þau þurfa að berjast fyrir því að viðhalda fullveldi sínu.42 

Líkt og með aðrar skuldbindingar sem ríki taka sér á hendur er mikilvægt 

að hlutleysisstefnan sé trúverðug og sannfærandi. Skuldbindingar lýðræðislegra 

ríkja virðast vera fremur stöðugar þegar kemur að utanríkisstefnu en rannsóknir 

hafa sýnt að bandalög á milli lýðræðisríkja endast lengur en bandalög annarra 

ríkja.43 Það má því gera ráð fyrir því að einhliða yfirlýsingar um hlutleysi eða 

hlutleysissamningar lýðræðisríkja séu nokkuð stöðug stefna. Efraim Karsh skil-

greinir tvö atriði sem brjóta gegn hlutleysi, annars vegar utanaðkomandi þætti og 

hins vegar innanríkis þætti. Utanaðkomandi þættir eru t.d. þegar stríðandi aðilar 

virða ekki fullveldi og landamæri hlutlauss ríkis. Innanríkis þættir eru aðgerðir 

hlutlausa ríkisins sjálfs sem brjóta gegn hlutleysisstefnu þess svo sem að skipta 

fremur við annan aðila stríðs en hinn. Hlutlausum ríkjum ber að verja land sitt 

gegn ágangi frá stríðandi aðilum, með herafli ef nauðsyn krefur. Þrátt fyrir að ríki 

brjóti gegn hlutleysisstefnu sinni er ekki þar með sagt að stefnunni hafi verið 

kastað fyrir róða í heild sinni.44  

Hugtakið hlutleysi hefur breyst mikið síðan það var notað fyrst og eftir lok 

kalda stríðsins eru fá ríki sem notast við það hugtak til að lýsa stefnu sinni. Hug-

takið hefur verið tengt við hugmyndafræði kalda stríðsins þar sem hlutlaus ríki 

                                                
41 Ogley, R. (1970). Bls. 13-14. 
42 Karsh, E. (1988). Bls. 4. 
43 Gaubatz, K. T. (1996). 
44 Karsh, E. (1988). Bls. 24. 
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lýstu sig hlutlaus frá þátttöku í stríði á milli stórveldanna skyldi það brjótast út 

auk þess sem þau stóðu fyrir utan hernaðarbandalög á borð við Atlantshafs-

bandalagið. Á síðari tímum hafa ríki frekar lagt áherslu á að fylgja stefnu sem 

miðar að því að þau standi utan við hernaðarbandalög (e. military non-alignment, 

non-membership to military alliances, freedom from alliances).45 Þar er sam-

eiginleg varnartrygging helsta ástæða þess að ríkin hafna aðild enda krefst slík 

þátttaka hernaðarlegra viðbragða af hálfu ríkjanna verði annað aðildarríki fyrir 

árás. Ýmsir fræðimenn, þar á meðal Laurent Goetschel, telja að hlutleysi sé val-

kostur í öryggismálum og hafi ýmislegt fram að færa á 21. öldinni.46 Sem fyrr 

segir er lög um hlutleysi að finna í Haag samningunum frá 1899 og 1907. Þau lög 

taka eingöngu til stríðsreksturs á milli ríkja. Lög um hlutleysi eiga því ekki við um 

átök á milli þjóðahópa innan ríkja. Lagahefðir, sem þróast hafa á síðustu 100 

árum, gera jafnframt ráð fyrir að refsiaðgerðir sem samþykktar eru af Sameinuðu 

þjóðunum falli ekki undir lög um hlutleysi.47 Hlutleysisstefna eru þær aðgerðir 

sem ríki grípur til með það að markmiði að verja hlutleysi sitt, bæði með lögum 

um hlutleysi og öðrum aðgerðum sem eru til þess fallnar að gera stefnuna 

trúverðuga í augum annarra ríkja.48 

Það er einnig mikilvægt að gera greinarmun á hlutleysi sem ríki kjósa sjálf 

að lýsa yfir og hlutleysisvæðingu (e. neutralization) þar sem ríki er hlutleysisvætt 

í gegnum alþjóðasamninga. Bæði Sviss og Austurríki rekja hlutleysisstefnu sína 

til hlutleysisvæðingar en alþjóðasamningar kváðu á um hlutleysi ríkjanna tveggja. 

Ríki sem hafa verið hlutleysisvædd geta bundið enda á hlutleysið með því að 

brjóta gegn skilyrðum hlutleysisins eða með samþykki þeirra ríkja sem standa að 

samningnum.49 Í seinni tíð hefur hlutleysisvæðing verið notuð um þau ríki sem 

ekki velja sjálf að lýsa yfir hlutleysi heldur eru nánast þvinguð til hlutleysis og 

eiga því engan lagalegan rétt á að víkja frá þeirri stefnu.50 Síðustu 100 árin hefur 

aðeins Laos verið hlutleysisvætt í gegn um alþjóðasamninga en það var árið 

1962.51 

                                                
45 Ferreira-Pereira, L. (2006).  
46 Goetschel, L. (1999).  
47 Swiss Government. (2000). 
48 Federal department of Foreign Affairs FDFA. (2006). 
49 Jennings, R. og Watts, A. (1992). Bls. 319 
50 Ogley, R. (1970). Bls. 4. 
51 Karsh, E. (1988). 



21 

Laurent Goetschel skilgreinir hlutleysi út frá „constructivist“ kenningum 

þar sem ímynd ríkja er eitt meginatriðið sem skilgreinir hagsmuni þeirra. Ytri og 

innri þættir koma við sögu í ímyndaruppbyggingu ríkja þar sem saga og menning 

hafa mikið að segja.52 Að mati constructivist kenningasmiða skiptir miklu máli 

hvernig hagsmunir ríkja eru skilgreindir en ekki eingöngu hverjir þeir eru. Ímynd 

ríkja er þar meginþátturinn en ímynd og hlutverk ríkja skapast annars vegar af sýn 

ríkisins, þ.e. íbúanna og leiðtoga, á sjálfa sig og hvernig aðrir gerendur í alþjóða-

kerfinu líta á ríkið.53 Hlutleysi ríkja sem ímynd byggir því á því að ríkin sjálf líti á 

sig sem hlutlaust ríki sem og aðrir gerendur í alþjóðakerfinu.54 Hlutlaus ríki taka 

því oft upp hlutverk innan alþjóðakerfisins sem henta þeirra ímynd sem hlutlaust 

ríki. Hlutlaus ríki hafa af þeirri ástæðu oftar en ekki tekið sér stöðu samninga-

manna í alþjóðlegum deilum.55 Auk þess leggja hlutlausu evrópsku ríkin mikla 

áherslu á virðingu fyrir mannréttindum í utanríkisstefnu sinni. Hlutleysið er að 

miklu leyti falið í sjálfsmynd þjóðarinnar en stefnan nýtur jafnan mikils stuðnings 

meðal almennings í hlutlausu ríkjunum. 

 

Áður en lengra er haldið er mikilvægt að skilja á milli varna og öryggis þar eð 

hlutlaus ríki hafa ekki litið á hlutleysi sem hindrun í samstarfi um öryggismál en 

hins vegar getur það verið raunin þegar kemur að umræðu um varnarstefnu. 

Varnarsamstarf felur í sér samvinnu á sviði vopna, vopnaðs herliðs og heræfinga á 

meðan samvinna í öryggismálum lýtur að samvinnu í baráttunni gegn hryðju-

verkum, þjálfun til að bregðast við hryðjuverkum, stjórnun átaka og friðargæslu.56 

Hlutlaus ríki hafa fyrst og fremst lagt áherslu á það í stefnu sinni að gerast ekki 

aðilar að bandalagi sem felur í sér skuldbindingu um sameiginlega tryggingu um 

varnir. Sameiginleg varnarstefna Atlantshafsbandalagsins felur í sér að öll aðildar-

ríkin bregðist við árás sem gerð er gegn einu eða fleiri aðildarríkjum en við-

brögðin geta falið í sér vopnaða árás.57 

 

                                                
52 Goetschel, L. (1999). 
53 Goetschel, L. (1999), sjá einnig Smith, C. R. (2001). Bls. 209-230 
54 Goetschel, L. (1999). 
55 Karsh, E. (1988). Bls. 40. 
56 Tanner, F. (2005). 
57 sjá 5. grein Norður-Atlantshafssamningsins 



22 

4 Þróun hlutleysis fram að fyrri heimsstyrjöld 
Upphaf notkunar hugtaksins hlutleysis má rekja aftur til skrifa sagnaritarans 

Þúkidídesar um Pelopsskagastríðin árið 431-404 f. Kr. þar sem grísku borgríkin 

tóku upp nokkurs konar hlutleysisstefnu.58 Fyrstu skjalfestu lögin um hlutleysi eru 

hins vegar lög um sjóhernað, Consolato del Mare,59 frá 15. öld. Þar var stríðandi 

aðilum bannað að eyðileggja eignir hlutlausra á hafsvæðum. Túlkun þessara laga 

var í höndum þeirra sem aðhylltust hlutleysi og gat falið í sér allt frá því að standa 

algjörlega utan bandalaga, með fullkomnu hlutleysi og óhlutdrægni í garð stríð-

andi aðila, til leigu á herliði og herbúnaði til annarrar eða beggja fylkinga.60 Í lok 

15. aldar hafði hugtakið birst í nokkrum samningum og sáttmálum og á 17. öld 

var það orðið viðurkennt sem hluti af alþjóðalögum.61 Hugtakið fékk formlegri 

sess í stjórnmálum þegar Hugo Grotius skrifaði um það á 17. öld þar sem það er 

sagt órjúfanlegur þáttur stríðs. Hugtakið var áður fyrr sagt ósiðlegt þar sem þeir, 

sem nýttu sér það, þurftu ekki að færa fórnirnar sem fylgja þátttöku í stríði en nutu 

samt ávaxtanna sem af því hlutust. Machiavelli hefur að öllum líkindum litið á 

hlutleysisstefnu sem núllútkomu (e. zero sum game) þar sem minnsti ávinningur 

andstæðingsins þýðir tap fyrir hinn aðilann.62 Túlkun leiðtoga ríkja á hlutleysi 

hefur því aðallega snúið að viðskiptalegum hugmyndum þar sem reynt var að tak-

marka fjárhagslegt tjón ríkja af þátttöku í stríði eða jafnvel græða með því að 

leigja út herafla eða með því að fá greitt fyrir að standa utan við stríðið. 

Grotius hefur jafnan verið talinn upphafsmaður hugmyndarinnar um hlut-

laus ríki en rétt er að hafa í huga að hann fjallaði ekki náið um hugtakið og í riti 

hans, De Jure Belli ac Pacis, er aðeins fjallað um það í einum kafla.63 Hugmyndir 

hans miðuðust að miklu leyti við það að stríð, og stríðandi aðilar, væru annað 

hvort réttlátir (e. just) eða óréttlátir (e. unjust). Þannig var það hlutverk hlutlausra 

                                                
58 Ross, J. (1989). Bls. 3. 
59 Sama heimild. Bls. 4. 
60 Karsh, E. (1988). Bls. 14. 
61 Sama heimild. Bls. 14. 
62 Sama heimild. Bls. 1 
63 Sama heimild. Bls. 4 
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aðila að forðast allar aðgerðir sem gætu falið í sér eflingu rangláta aðilans í 

stríðinu eða verið hindrun í vegi þess réttláta. Ef ekki var á hreinu hvor stríðandi 

aðila háði réttlátt stríð skyldu hlutlaus ríki vera óhlutdræg í samskiptum sínum við 

stríðandi aðila.64 Samuel Pufendorf notaðist einnig við skilgreiningu á réttlátu og 

óréttlátu stríði í sínum skrifum og lýsti yfir áhyggjum af því að hlutlausu ríkjunum 

væri falið það hlutverk að ákvarða hvort stríð væri réttlát og hvor aðilinn væri í 

rétti.65 Hugmyndir Grotiusar um hlutleysi lutu því ekki að því að hlutlaus ríki 

tækju ekki þátt í stríði heldur að þau ríki, sem stæðu fyrir utan stríðið, myndu 

styðja réttlátan málstað. Þar sem skilgreininguna á réttlátu og óréttlátu stríði var 

ekki að finna í alþjóðalögum var það í höndum ríkjanna sjálfra að taka afstöðu til 

þess. Hugmyndir hans voru þó lítið annað en hugmyndir og fá dæmi eru um að 

ríki hafi haldið á lofti hlutleysisstefnu í raun og veru. Liége, lítið ríki við landa-

mæri Hollands og Frakklands, er hins vegar dæmi um ríki sem hélt á lofti hlut-

leysisstefnu á 15. öld. Liége lýsti yfir hlutleysi þegar stríð braust út á milli 

Lúðvíks XI og Maximilian frá Búrgúndí árið 1477. Hlutleysisstefna ríkisins hélst í 

26 ár eða þar til Liége gerði varnarsamkomulag við Hollendinga.66  

Einn skýrasti hlutleysissamningur þessa tíma er líklega tvíhliða samningur 

Svíþjóðar og Danmerkur árið 1691. Sá samningur miðaði að því að tryggja 

viðskipti ríkjanna tveggja sem hlutlausra ríkja. Ríkin sömdu um að grípa til sam-

eiginlegra ráðstafana væri hlutleysi þeirra ógnað eða skaði unninn gegn öðru 

hvoru ríkinu, jafnvel þó slíkt myndi þýða að þau drægjust inn í stríð. Slíkir 

samningar hafa verið kallaðir vopnað hlutleysi (e. armed neutrality).67 Samkvæmt 

Cohn áttu viðskiptasambönd og pólitísk tengsl milli ríkja stóran þátt í því að lög 

um hlutleysi fengu stöðu í alþjóðakerfinu á miðöldum auk þess sem ríkjum hafði 

fjölgað mikið. Hlutleysisstefna ríkja gat jafnvel verið viðskiptafyrirkomulag frá 

rótum þar sem hlutlaus ríki leigðu út herlið eða fengu greitt fyrir að standa utan 

við stríðið og viðhalda hlutleysi.68  

Emerich de Vattel studdist einnig við aðgreiningu á réttlátu og óréttlátu 

stríði í sinni skilgreiningu á hlutleysi og taldi hlutlaus ríki ekki hafa skyldum að 

gegna í óréttlátu stríði en þegar réttlátt stríð væri háð bæru þau skyldu til að koma 

                                                
64 Ross, J. (1989). Bls. 4 og Karsh, E. (1988). Bls. 14 
65 Ross, J. (1989). Bls. 5 
66 Knight, W. S. M. (1920). 
67 Karsh, E. (1988). Bls. 16, Cohn, G. (1939). Bls. 21 og Jessup, P. (1976). 
68 Cohn, G. (1939). Bls. 12-13 
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fram við stríðandi aðila á jafnan hátt, t.d. með því að heimila herliðum stríðandi 

aðila að ferðast yfir hlutlaust svæði.69 Vattel virðist ekki gera skýran greinarmun á 

lagalegum skilningi hugtaksins hlutleysi og siðferðilegum skilningi því um leið og 

hann staðhæfir að hlutlaus ríki eigi ekki að taka þátt í stríðinu á nokkurn hátt tekur 

hann fram að hlutlaust ríki megi ekki styðja þann aðila sem heyr „sannanlega 

óréttlátt stríð“. Cornelius von Bynkershoek (1737) hafnar skilgreiningum fyrri 

fræðimanna um réttlát og óréttlát stríð og dregur upp nútímalegri mynd af stríði 

sem samkeppni á milli tveggja fullvalda aðila og þar með væri misvísandi að vísa 

til annars aðilans sem réttlátari en hins. Skylda hlutlausra í stríði væri því að koma 

fram við báða aðila á óhlutdrægan hátt.70 

Árið 1780 sameinuðust níu evrópsk ríki að undirlagi Rússa og stofnuðu 

bandalag vopnaðra hlutlausra ríkja (e. The First League of Armed Neutrality). 

Bandalagið átti að tryggja hlutleysi þessara ríkja, með beitingu valds ef þyrfti. Þau 

ríki sem áttu aðild að bandalaginu voru: Rússland, Svíþjóð, Noregur, Danmörk, 

Holland, Prússland, Austurríki, Portúgal og Sikiley. Þau beindu athygli sinni fyrst 

og fremst að því að tryggja sjóleið hlutlausra ríkja og beindu orðum sínum að 

Bretum sem oft höfðu brotið gegn hlutleysi ríkjanna á sjó.71 Sum þessara ríkja 

héldu lengi í hlutleysisstefnu sína þó bandalagið hafi ekki haldið lengi. Tuttugu 

árum seinna var annað bandalag stofnað með sama markmið og hið fyrra en til 

viðbótar við fyrri reglur var skylda stríðandi aðila að tilkynna um hafbann og veita 

hlutlausum ríkjum friðhelgi frá leit í skipum.72 Þrátt fyrir að hvorugt bandalagið 

hafi enst auðnaðist þeim að leggja grunninn að Parísaryfirlýsingunni árið 1856 um 

leið og þau styrktu hugmyndina um hlutleysi í sessi. Bretar andmæltu stofnun 

beggja bandalaganna og lýstu yfir áformum um að taka yfir skipaleiðir. Síðara 

bandalagið leið undir lok þegar Alexander keisari tók við stjórnartaumum í Rúss-

landi en hann var fylgjandi stefnu Breta gagnvart hlutlausum ríkjum.73 Philip 

Jessup taldi að dæmin um vopnað hlutleysi frá því fyrir 1800 hafi bent til þess að 

það virki í þeim tilvikum þar sem hlutlausu ríkin hafa yfir að ráða sterkum land- 

og sjóherjum. Þannig fái þau stríðandi aðila til að mæta kröfum þeirra. Væri 

hernaðarmáttur þeirra hins vegar ekki nægilega mikill til að fæla stríðandi aðila 

                                                
69 Cohn, G. (1939). Bls. 15 
70 Ross, J. (1989). Bls. 5 
71 Ross, J. (1989). Bls. 6, Karsh, E. (1988). Bls. 17, Cohn, G. (1939). Bls. 31 
72 Cohn, G. (1939). Bls. 32 
73 Cohn, G. (1939). Bls. 31-32, Ross, J. (1989) Bls. 7 
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frá aðgerðum myndi vopnuð andstaða leiða þau í stríð.74 Hlutleysi virðist því fyrst 

og fremst hafa snúist um að verja efnahagslega hagsmuni ríkjanna sem lýstu því 

yfir þó fræðimenn hafi einnig lagt áherslu á siðferðislegan þátt hlutleysisins.  

Bandaríkin lýstu yfir hlutleysisstefnu í lok 18. aldar sem aftur festi hug-

myndina um hlutleysi enn frekar í sessi í alþjóðakerfinu. Yfirlýsing George 

Washington um hlutleysi Bandaríkjanna þann 22. apríl 1793 fól í sér bæði réttindi 

og skyldur hlutlausra ríkja en fram til þess hafði hlutleysi aðallega snúist um 

skyldur ríkjanna.75 Yfirlýsingin fól í sér að Bandaríkin stæðu utan evrópskra 

stjórnmála76 enda væri hag þeirra best gætt með því. Philip Jessup bendir hins 

vegar á að þetta væri aðeins raunin ef Bandaríkin gætu haldið áfram viðskiptum 

þrátt fyrir valdabaráttu gömlu ríkjanna í Evrópu.77 Afskipti Bandaríkjanna af stríði 

í Evrópu gætu því verið nauðsynleg til þess að viðskipti ríkjanna gætu haldið 

áfram. 

Réttindi hlutlausra ríkja voru brotin hvað eftir annað á tímum Napóleons 

stríðanna. Þegar leið á 19. öldina óx hugtakinu fiskur um hrygg og það fékk laga-

lega og pólitíska stöðu í alþjóðalögum. Valdajafnvægi hafði komist á í alþjóða-

kerfinu en samt sem áður var stríð órjúfanlegur hluti af heimsmyndinni og því 

ekki hægt að líta framhjá hlutleysi sem mögulegum valkosti.78 Viðskipti milli 

ríkja jukust enn meira og sú aukning kallaði eftir aukinni virðingu.79 Í Parísar-

yfirlýsingunni árið 1856 voru settar reglur um hlutleysi á hafi og Washington-

samningurinn frá 1871 setti reglur varðandi löggjöf hlutlausra ríkja.80 Brussel-

ráðstefnan árið 1874 lagði enn frekar grunn að festu hlutleysis í alþjóðalögum en 

friðarráðstefnurnar í Haag árið 1899 og 1907 tóku saman þá samninga sem höfðu 

gilt um hlutlaus ríki og fólu í sér skýr lög um land- og sjóhernað. Fram að þessu 

hafði eingöngu verið tekið tillit til hlutlausra aðila á sjó.81 Enn þann dag í dag er 

stuðst við friðarsamningana sem stofnanavæðingu hlutleysis.82 Meðal þeirra 

réttinda sem hlutlaus ríki nutu samkvæmt samningunum var bann við flutningi 

                                                
74 Jessup, P. (1976). Bls.162 
75 Karsh, E. (1988). Bls. 17 
76 Cohn, G. (1939). Bls. 33 
77 Jessup. P. (1932). 
78 Ogley, R. (1970). Bls. 2, sjá einnig Ross, J. (1989) Bls. 7 
79 Jessup, P. (1932). Bls. 791 
80 Ross, J. (1989) Bls. 8 
81 Cohn, G. (1939). Bls. 35, sjá einnig Ross, J. (1989) Bls. 8 
82 Karsh, E. (1988). Bls. 19 
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herliðs og hergagna stríðandi aðila yfir hlutlaust landsvæði og vötn. Einstaklingar 

frá hlutlausum ríkjum voru taldir hlutlausir en bannað var að refsa þeim verr en 

þeim sem tóku þátt í stríðinu. Stríðandi aðilum var gert að virða fullveldi hlut-

lausra ríkja á láði sem legi og strangt bann var lagt við hvers konar hernaðarlegum 

aðgerðum gagnvart hlutlausu ríki.83 Í 25. grein 13. kafla Haag samningsins er 

fjallað um vopnað hlutleysi. Þar eru réttindi og skyldur hlutlausra ríkja til að beita 

herafli til að verja hlutleysi sitt tíunduð. Friðarsamningarnir í Haag voru að miklu 

leyti í þágu hlutlausra ríkja sem höfðu þó nokkuð svigrúm til aðgerða, jafnvel á 

ófriðartímum.84 Það sem hins vegar einkenndi reglur Haag samninganna og lög 

um hlutleysi var að lögin voru mestmegnis ákveðin af stórveldunum en ekki af 

smáríkjunum sem nýttu sér þau til varnar.85 Stórveldin höfðu fram að þessu ekki 

séð sér hag í því að lýsa yfir hlutleysi. 

Belgía og Sviss voru hlutleysisvædd í gegnum Evrópu konsertinn í byrjun 

19. aldar og voru að mörgu leyti fyrirmyndir annarra hlutlausra ríkja. Stífar reglur 

skilgreindu aðgerðir þeirra en til að ríki gæti talist hlutlaust var mikilvægt að það 

héldi fast í sjálfstæði sitt og að það viðhéldi hlutlausu landsvæði með hernaðar-

mætti sínum.86 Þar sem stríð var talið sjálfsagður hlutur í samskiptum ríkja í 

alþjóðakerfinu reyndu ríki að halda friðinn með fælingarmætti vopna og hernaðar-

aðgerða. Á meðan stóru ríkin mynduðu bandalög til að viðhalda valdajafnvæginu 

reyndu smáu ríkin að standa utan við leikinn. Ein leið til að halda sig utan við átök 

var að lýsa yfir hlutleysi.87 Valdajafnvægið í Evrópu var einmitt forsenda þess að 

ríki gátu tekið upp hefðbundna hlutleysisstefnu þar sem ekki var þrýst á um að 

ríkin tækju afstöðu með einhverju stórveldanna. Hlutleysið var bundið lagalegum 

samningi hlutlausra ríkja og stríðandi aðila þar sem hinir fyrrnefndu lýstu yfir 

hlutleysi við upphaf ófriðar.88 

Frederik Fromhold von Martens orðaði fyrstur hugmynd að hlutleysi 

Skandinavíu árið 1889. Hann taldi farsælast að ríkin myndu sjálf lýsa yfir 

hlutleysi þó hlutleysisvæðing þeirra af hálfu Rússlands, Englands og Þýskalands 

kæmi einnig til greina þar sem öll ríkin, stór og smá, gætu með því eflt stöðu sína 
                                                
83 Hague Convention 1907 í Ogley, R. (1970). Bls. 36-38, sjá einnig Ross, J. (1989) Bls. 
8-9 
84 Ross, J. (1989) Bls. 9 
85 Donald, D. (2003). 
86 Luntinen, P. (1993). Bls. 110 
87 Sama heimild. Bls. 107 
88 Ross, J. (1989) Bls. 11 



27 

í valdabaráttunni sem háð var í Evrópu. Johan Henrik Deuntzer, sem þá var 

forsætis- og utanríkisráðherra í Danmörku, leist vel á hugmyndina og taldi hana 

góða leið til að takast á við annars vonlausa stöðu varnarmála í Danmörku gegn 

stórveldunum þremur. Hugmyndir Norðmanna og Dana voru aðrar en þær sem 

lágu að baki hlutleysi Belgíu og Sviss. Ráðamenn á Norðurlöndunum töldu að 

hlutleysi væri leið til að komast hjá kostnaði við utanríkis- og varnarstefnu þar 

sem hægt væri að sniðganga alþjóðastjórnmál með öllu. Slík hugmynd féll afar 

vel að hugmyndum friðarsinna í ríkjunum sem voru þeirrar skoðunar að til þess að 

halda friðinn væri farsælast að taka ekki þátt í alþjóðastjórnmálum. Hugmyndir 

þeirra voru því að miklu leyti svipaðar hugmyndum Bandaríkjanna um hlutleysi 

en þau höfðu lítinn áhuga á að blanda sér í stjórnmál Evrópulandanna og völdu 

því leið hlutleysis. Bretar voru mótfallnir hlutleysisstefnu ríkja og neituðu að 

skrifa undir hlutleysi Noregs þegar farið var fram á að það yrði tryggt á alþjóða-

vettvangi enda töldu Bretar ótækt að framfylgja þeirri stefnu.89 Bretar litu svo á að 

hlutleysi væri siðferðislega rangt þar sem slíkt gæti aðstoðað andstæðinga á annan 

hátt en hernaðarlega. Þrátt fyrir þessa andstöðu höfðu Bretar átt þátt í að styrkja 

hugtakið í sessi með Parísaryfirlýsingunni í lok 19. aldar og Lundúna-

yfirlýsingunni árið 1909 þó hvorug yfirlýsingin hafi síðar verið fullgilt af breska 

þinginu.90 

 

                                                
89 Luntinen, P. (1993). 
90 Salmon, P. (1993). Bls. 117-118 
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5 Fyrri heimsstyrjöldin og stofnun 
Þjóðabandalagsins 

Upphaf tuttugustu aldar markaði breytingar í alþjóðakerfinu. Stríð voru ekki 

lengur eingöngu háð milli landherja og sjóherja heldur náðu þau til óbreyttra 

borgara og höfðu meiri áhrif á samfélag ríkjanna en áður hafði þekkst.91 Slík stríð 

kröfðust annars konar viðbragða af hálfu ríkja en áður. 

Í fyrri heimsstyrjöldinni tók mikilvægi hlutleysis að minnka. Stórveldin 

réðu yfir öllum sjóleiðum og margir töldu að hlutleysisstefna væri með öllu ónot-

hæf í nútíma hernaði. Sú staðreynd að ríki héldu í hlutleysi sitt þrátt fyrir stríð og 

mannfall sýndi hins vegar að hlutleysi var ennþá virt af sumum ríkjum.92 Noregur, 

Svíþjóð og Danmörk héldu í hlutleysi sitt í fyrri heimsstyrjöldinni upp að ákveðnu 

marki.93 Svíþjóð þurfti að láta af hendi hluta af fullveldi sínu og sjálfsákvörðunar-

rétti til þess að geta haldið friðinn við stórveldin. Ríkisstjórn Bretlands setti á fót 

fyrirtæki undir nafninu Transito í Svíþjóð sem setti reglur um og hafði eftirlit með 

flutningi í gegnum Svíþjóð frá Rússlandi. Fyrirtækið starfaði allt til loka 

stríðsins.94 Átök fyrri heimsstyrjaldarinnar reyndu virkilega á styrk smáu hlut-

lausu ríkjanna til að viðhalda hlutleysi sínu en í ljós kom að þrátt fyrir varanlegt 

hlutleysi dugði það ekki eitt og sér til að halda þeim utan við átökin. Engin alþjóð-

leg stofnun var til staðar til að tryggja hlutleysi ríkja og það var því í höndum 

stríðandi aðila að ákvarða hvernig og hvort hlutleysi þeirra yrði tryggt.95 Hlut-

lausu ríkin hafa líklega mörg hver þurft að grípa til málamiðlana til að halda 

friðinn við stríðandi aðila. Yfirlýsingin um hlutleysi dugði því ekki til þess að 

ríkið stæði utan átakanna heldur þurfti ýmislegt annað til að hlutleysi þeirra væri 

virt. 

Í þingræðu sinni þann 2. apríl 1917 sagði Woodrow Wilson Bandaríkja-

forseti að „hlutleysi væri ekki lengur fýsilegt eða eftirsóknarvert þegar kæmi að 
                                                
91 af Malmborg, M. (2001). Bls. 123 
92 Cohn, G. (1939). Bls. 41 
93 Sundelius, B. (1981). Bls. 12  
94 Ogley, R. (1970). Bls. 88 
95 Luntinen, P. (1993). Bls. 113 
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friði í heiminum og frelsi fólksins“.96 Þetta viðhorf Wilsons til hlutleysis við lok 

fyrri heimsstyrjaldarinnar og stofnun Þjóðabandalagsins var hins vegar ekki stutt 

af þingmönnum Bandaríkjaþings sem litu svo á að Bandaríkjunum bæri frekar að 

standa utan við evrópsk stjórnmál.97 Þjóðabandalaginu var ætlað að tryggja frið og 

stöðugleika í heiminum og lögðu mörg ríki traust sitt á stofnunina þó Bandaríkin 

hafi ekki haft sömu trú á henni eða séð sér hag í því að gerast aðilar. 

Þjóðabandalagið var stofnað af sigurvegurum fyrri heimsstyrjaldarinnar á 

þeim grunni að friður væri „óskiptanlegur“ og að stríð ætti ekki að líðast í 

alþjóðakerfinu. Þeim, sem hæfu stríð, ætti að refsa með diplómatískum, efna-

hagslegum eða jafnvel hernaðarlegum refsiaðgerðum. Hugmyndin um hlutleysi 

samræmdist því illa hugmyndum bandalagsins98 en meginregla þess var að öll 

aðildarríki þyrftu að bregðast við væri samningnum um bandalagið og friði í 

heiminum ógnað á einhvern hátt.99 Mörg ríki litu því svo á að lög um hlutleysi, 

sem áður höfðu verið sett, ættu ekki lengur við enda gerði sáttmálinn um Þjóða-

bandalagið ekki ráð fyrir hlutlausum ríkjum innan sinna vébanda. Þetta kom 

greinilega fram í skrifum og yfirlýsingum um Þjóðabandalagið. Í hvítbók bresku 

ríkisstjórnarinnar árið 1929 kom fram að „á milli aðila að bandalaginu gætu ekki 

verið neinar hlutleysisreglur þar sem innan þess gætu ekki verið neinir hlutlausir 

aðilar“.100 Margir af upphafsmönnum bandalagsins litu jafnvel svo á að 

hlutleysisstefna stæði í vegi fyrir nýju alþjóðakerfi þar sem ríki stæðu saman og 

gripu inn í þegar stríð væri yfirvofandi. Þeir töldu að hlutleysisstefna væri gamal-

dags og afurð stjórnlauss alþjóðakerfis og að slíkt samræmdist ekki hugmyndinni 

um alþjóðlega samvinnu. Sumir gengu jafnvel svo langt að kalla hlutleysisstefnu 

svik við hagsmuni alþjóðakerfisins.101 Orðræða andstæðinga hlutleysisstefnunar 

var í ætt við skoðanir Bretlands þegar Noregur fór fram á að skrifað væri undir 

samning um hlutleysi landsins. Hræðslan við að hlutleysi ríkja væri vatn á myllu 

árásaraðila var ríkjandi og töldu margir að hlutlaus ríki stæðu í vegi fyrir því að 

friður og stöðugleiki kæmist á í Evrópu. 

                                                
96 „Neutrality is no longer feasible or desirable where the peace of the world is involved 
and the freedom of its peoples“ Cohn, G. (1939). Bls. 5, Karsh, E. (1988). Bls. 2  
97 Nevakivi, J. (1993). Bls. 33-34 
98 Ogley, R. (1970). Bls. 5 
99 Jessup, P. (1976). Bls. 86 
100 „Between the members of the League there can be no neutral rights because there can 
be no neutrals“ Cohn, G. (1939). Bls. 5, Karsh, E. (1988). Bls. 110 
101 Ogley, R. (1970). Bls. 5 
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Þrátt fyrir að margir hafi talið að greinar stofnsáttmála Þjóðabandalagsins 

stönguðust á við hugmyndir um hlutleysi voru ekki allir þeirrar skoðunar. George 

Cohn telur að þrátt fyrir að 16. grein stofnsáttmálans kveði á um notkun efnahags-

legra aðgerða í stríði, geti hlutlaus ríki starfað undir samningnum líkt og þau 

gerðu í fyrri heimsstyrjöldinni. Þar sem greinin tæki ekki sérstaklega fram að 

efnahagslegar aðgerðir skyldi skilgreina sem stríð gætu hlutlaus ríki tekið þátt í 

slíkum aðgerðum102 auk þess sem efnahagslegar aðgerðir myndu ekki flokkast 

sem brot á hlutleysi samkvæmt Haag samningnum. Haag samningurinn tók ein-

göngu til hernaðarlegra aðgerða en nefndi efnahagslegar aðgerðir ekki á nafn. 

Greinin skyldaði ríki til þátttöku í efnahagslegum þvingunum sem bandalagið 

myndi grípa til en allar hernaðarlegar aðgerðir voru háðar einróma samþykki 

ráðsins.103 Á stofnfundi bandalagsins árið 1920 komu skandinavísku ríkin þrjú 

með tillögu að breytingu á greininni þannig að hún gæfi möguleika á undanþágu 

frá þátttöku í efnahagslegum þvingunum þar eð slíkt var talið stangast á við hlut-

leysisstefnu ríkjanna. Breytingin var ekki samþykkt en stofnuð var nefnd sem 

hafði það hlutverk að rannsaka tengsl hlutleysis og efnahagslegra þvingana, en 

lítið fór fyrir störfum nefndarinnar.104 Spurningarmerki var einnig sett við þær 

reglur sem giltu um hlutleysi ríkja sem stóðu utan við bandalagið.105 Svíþjóð og 

Sviss gerðust aðilar að sambandinu þrátt fyrir yfirlýsta hlutleysisstefnu en ríkið 

sótti formlega um undanþágu frá þátttöku í hernaðarlegum aðgerðum banda-

lagsins.106 Hlutlausu ríkin virðast því hafa lagt áherslu á hlutleysi sitt og reynt að 

koma því svo fyrir að tekið yrði tillit til þessarar sérstöðu í sáttmála bandalagsins. 

Þó breytingar skandinavísku ríkjanna hafi ekki náð í gegn vöktu þær athygli á 

stöðu ríkjanna auk þess sem undanþága Sviss sýndi að hægt væri að taka þátt í 

alþjóðasamsamtökum á borð við Þjóðabandalagið án þess að þurfa að yfirgefa 

hlutleysisstefnuna. Ríkin virðast hins vegar hafa verið tilbúin til að gefa eftir 

stefnuna í því augnamiði að tryggja og koma á friði í alþjóðakerfinu. 

 

Margir rekja upphaf endaloka Þjóðabandalagsins til innrásar Ítalíu inn í Eþíópíu 

árið 1935. Þar hafi aðgerðir Þjóðabandalagsins gegn Ítölum sýnt vanmátt banda-

                                                
102 Cohn, G. (1939). Bls. 43, 54-55 
103 Blix, H. (1970). Bls. 44-45, sjá einnig Ross, J. (1989) Bls. 14 
104 Cohn, G. (1939). Bls. 57 
105 Sama heimild. Bls. 58 
106 Blix, H. (1970). Bls. 45 
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lagsins í verki. Bretar og Frakkar deildu um umfang fyrrnefndrar 16. greinar 

sáttmálans þar sem Bretar töldu að aðildarríkjum bæri skylda til inngrips en 

Frakkar vildu gera þátttöku í aðgerðunum valkvæða.107 Viðbrögðin við innrásinni 

reyndu á refsikerfi bandalagsins. Nokkrum dögum eftir innrásina ákvað banda-

lagið að grípa til efnahagslegra þvingana þar sem 50 ríki af þeim 53 sem sátu 

fundinn kusu í þágu aðgerðanna en Ítalía naut ekki atkvæðisréttar. Þar sem 

aðgerðirnar voru ekki samþykktar einróma voru þvinganirnar ekki skuldbindandi 

fyrir ríkin skv. 16. grein stofnsáttmálans. Ríkin, sem samþykktu aðgerðir gegn 

Ítalíu, komu saman í samhæfingarnefnd þar sem tekin var ákvörðun um hvers 

konar þvingunum skyldi beitt. Ríkin samþykktu vopnaviðskiptabann, bann gegn 

ákveðnum efnahagslegum viðskiptum, algjört innflutningsbann á vörur frá Ítalíu 

og að hluta til bann við útflutningi á vörum til Ítalíu. Útflutningsbannið náði til 

vara sem voru taldar mikilvægar í stríðrekstri þó margar slíkar afurðir hafi sloppið 

í gegn. Til að mynda var bann lagt við útflutningi á brotajárni og járngrýti til Ítalíu 

en fullunnið járn, hrájárn og stál var ekki á bannlistanum.108 Deilur um hversu 

langt skyldi ganga í því að skylda aðildarríki til þátttöku í aðgerðunum endur-

spegla að miklu leyti stöðu Breta gagnvart hlutleysi en þeir töldu að tilvist hlut-

lausra ríkja gæti verið stuðningur við innrásaraðilana tækju þau ekki þátt í 

aðgerðum gegn þeim. 

Þó Bandaríkin hafi staðið utan við Þjóðabandalagið tóku þau þátt í 

aðgerðum þess að hluta og samþykktu útflutningsbann á vopn til beggja stríðandi 

aðila. Þannig gátu Bandaríkjamenn tekið þátt í refsiaðgerðum en um leið við-

haldið hlutleysi sínu.109 Útflutningur Bandaríkjanna á olíu til Ítalíu jókst á þessum 

tíma þó þau hafi að öllum líkindum ekki hagnast mikið á aðgerðum Þjóðabanda-

lagsins. Margir Bandaríkjamenn töldu að þátttaka í refsikerfi á borð við kerfi 

Þjóðabandalagsins gengi gegn hugmyndum um hreint og klárt hlutleysi110 en fleiri 

ríki gripu til sambærilegra aðgerða.111 Sviss greip til svipaðra aðgerða og setti 

vopnasölubann gegn báðum aðilum deilunnar enda var slíkt í samræmi við reglur 

Haag samningsins um að mismuna ekki stríðandi aðilum.112  

                                                
107 Cohn, G. (1939). Bls. 48, sjá einnig Blix, H. (1970). Bls. 45 
108 Ross, J. (1989) Bls. 51 
109 Cohn, G. (1939). Bls. 118-120 
110 „pure“ neutrality 
111 Cohn, G. (1939). Bls. 118-120 
112 Ross, J. (1989). Bls. 99 
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Sviss lagði mikla áherslu á hlutleysisstefnu ríkisins þegar kom að 

aðgerðunum gegn Ítalíu en fyrstu viðbrögðin voru að lúta ákvörðun Þjóðabanda-

lagsins. Við undirritun aðildar gerðu Svisslendingar nokkrar undantekningar sem 

þeir nýttu sér. Aðrar ástæður lágu hins vegar einnig að baki tregðu Sviss til þátt-

töku í aðgerðunum. Söguleg tengsl við Ítalíu og nálægð voru helstu ástæður 

mikilla viðskipta ríkjanna tveggja og stjórnmálasambands. Tengslin áttu þátt í því 

að Svisslendingar áttu erfitt með að taka upp aðgerðir gegn þeim sem og viðbrögð 

ítalska minnihlutans í Sviss. Svisslendingar hræddust viðbrögð Ítala gegn 

aðgerðunum og sérstaklega ef til hernaðarlegra aðgerða skyldi koma. Sviss sætti 

hótunum af hálfu Ítalíu um leið og ákvörðun Þjóðabandalagsins um að litið yrði á 

Ítalíu sem árásarríki lá fyrir. Mussolini gekk svo langt að lýsa því yfir að hann 

myndi virða hlutleysi Sviss að vettugi en lítil alvara virðist hafa legið að baki 

hótununum. Á meðan á aðgerðunum stóð tilkynnti svissneska ríkisstjórnin um 

mörg minniháttar atvik af hálfu Ítalíu, þar á meðal brot á landamærareglum. Sviss 

neitaði síðar að taka upp algjört fjármálabann gegn Ítalíu þar sem slíkt myndi 

skaða svissneska hagsmuni mikið. Sendinefnd Sviss talaði fyrir daufum eyrum 

þegar hún óskaði eftir því að aðgerðunum yrði hætt í maí 1936 en þeim var hætt í 

júlí sama ár.113 Áður en gripið var til aðgerða gegn Ítalíu voru Svisslendingar 

þeirrar skoðunar að efnahagslegar þvinganir samræmdust hlutleysisstefnu þeirra 

og því væri ekkert því til fyrirstöðu að þeir tækju þátt í slíku. Þær voru jafnvel 

taldar nauðsynlegar til að viðhalda grundvallarreglum alþjóðlegrar samstöðu.114 

Aðgerðirnar gegn Ítalíu virðast því hafa breytt viðhorfi Sviss til refsiaðgerða og 

hlutleysis. Í upphafi töldu svissneskir ráðamenn að þátttaka í slíkum aðgerðum 

bryti ekki í bága við hlutleysisstefnu landsins en þegar leið á virðast þeir hafa 

skipt um skoðun. Viðbrögð Ítala við aðgerðunum skipta líklega mestu máli í því 

sambandi enda var öryggi Sviss ógnað vegna aðgerðanna. Hlutleysisstefna Sviss 

var ætluð til þess að tryggja öryggi landsins en í þessu tilfelli varð þátttaka í 

aðgerðunum til þess að öryggi þess var ógnað. 

Norðurlöndin voru öll mjög hlynnt aðgerðum bandalagsins gegn Ítalíu og 

var Svíþjóð þar engin undantekning. Ástæðan fyrir þessum víðtæka stuðningi var 

sú að fyrri tilraunir til að beita aðgerðum gegn innrásaraðilum höfðu ekki náð 

árangri og því var mikilvægt að slíkt tækist í þetta skiptið. Þá var einnig mikil 
                                                
113 Sama heimild. 
114 Ross, J. (1989). Bls. 95 
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andstaða gegn fasistastjórnkerfi Ítalíu en Svíar ákváðu að taka styðja aðgerðirnar 

heils hugar enda kom aldrei upp umræða um hernaðarlegar aðgerðir. Þá gerði 

staðsetning Svíþjóðar það að verkum að ekki var talið að Ítalía væri ógn við 

þjóðaröryggi landsins. Sænska ríkisstjórnin brást skjótt við ákvörðunum Þjóða-

bandalagsins um aðgerðir og skilyrði vopnasölubannsins voru uppfyllt 18. október 

og banni við fjármálaviðskiptum fylgt eftir 28. október. Í kjölfar aðgerðanna voru 

sett lög sem auðvelduðu sænsku ríkisstjórninni að verða við ákvörðunum Þjóða-

bandalagsins um efnahagsþvinganir en þau áttu þó einungis við bann við lán-

veitingum.115 Viðskipti við Ítalíu voru mikil á þessum tíma og minnkuðu 

gríðarlega í kjölfar bannsins. Sænska ríkisstjórnin gekk örlítið lengra en 

ákvarðanir bandalagsins kröfðust og takmarkaði einnig útflutning á hrájárni þó 

það hafi ekki verið á bannlista Þjóðabandalagsins auk þess sem vilji var fyrir því 

að leggja bann á útflutning á olíu.116 Þó innflutningur frá Ítalíu til Svíþjóðar hafi 

minnkað var hann langt frá því að vera jafnlítill og viðskipti Frakklands og 

Bretlands við Ítalíu en Bretar hættu nær algjörlega innflutningi frá Ítalíu. Lang-

tímasamningar sem gerðir höfðu verið um innflutning stóðust enda hafði verið 

greitt fyrir þá samninga. Leiða má líkum að því að takmörkun á útflutningi 

Svíþjóðar á hrájárni til Ítalíu megi að hluta rekja til breyttra viðskipta á Ítalíu þar 

sem ekki var krafist sama hráefnis og áður.117 Viðbrögð Svíþjóðar við ákvörðun 

Þjóðabandalagsins um aðgerðir gegn Ítalíu sýna að Svíar voru tilbúnir til að yfir-

gefa hlutleysisstefnu sína til þess að tryggja frið og stöðugleika í heiminum. Lög 

um hlutleysi í Haag samningunum kröfðust þess að hlutlaus ríki kæmu jafnt fram 

við stríðandi aðila til að mynda með því að heimila báðum ríkjum yfirferð herliðs 

yfir landsvæði þess og með því að stunda viðskipti með vopn og önnur hergögn 

við báða aðila. Svíþjóð var tilbúið til að brjóta gegn þessari reglu þar sem þeir 

voru mjög hlynntir því að sett væri bann á útflutning olíu til Ítalíu. Olía hefur yfir-

leitt verið talin til hergagna á stríðstímum. Sænskir ráðamenn virðast hafa haft trú 

á því að refsikerfi bandalagsins myndi virka þrátt fyrir að fyrri tilraunir hafi ekki 

reynst eins og ætlast var til. 

Niðurstaða átakanna og reynslan af refsikerfinu benti til þess að sameigin-

leg öryggisstefna væri tálsýn ein. Þann 1. júlí 1936 lýstu fyrrum hlutlausu ríkin 
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Danmörk, Svíþjóð, Noregur, Finnland, Sviss og Spánn því yfir að aðgerðirnar hafi 

verið ófullkomnar og ósamræmdar. Þessi misheppnaða aðgerð leiddi síðan til þess 

að Svíþjóð lýsti aftur yfir hlutleysi sínu ásamt hinum Norðurlöndunum, Hollandi, 

Belgíu og Sviss.118 Ein af ástæðunum fyrir því að viðskiptabannið virkaði ekki 

sem skyldi var sú að tíminn sem leið frá því að innrásin átti sér stað þar til bannið 

tók gildi var langur og það gaf Ítölum færi á að safna að sér vistum. Bannið hafði 

því ekki tilætluð áhrif auk þess sem aðildarríkin lögðu mikla áherslu á að tjón af 

völdum bannsins yrði sem minnst og myndi ekki bitna mikið á ítölskum 

almenningi.119 

Fyrri heimsstyrjöldin sýndi að það væri möguleiki að viðhalda hlutleysi á 

stríðstímum en um leið sýndi hún að hlutleysi, eitt og sér, væri gagnslaust tæki í 

stórstyrjöld. Hlutleysi dugði sumum ríkjunum til að standa utan við átökin en 

krafðist þá mikilla málamiðlana af þeirra hálfu, önnur ríki náðu ekki að viðhalda 

hlutleysi sínu og drógust inn í átökin. Heimsstyrjöldin sýndi einnig að stríð og 

átök í heiminum höfðu tekið miklum breytingum og ríki voru samtvinnuð hvort 

sem þeim líkaði betur eða verr. Hlutleysisstefna sem miðaði að einangrun og því 

að taka engan þátt í alþjóðakerfinu gekk ekki upp. Eftir fyrri heimsstyrjöldina 

gerðu ríki, bæði hlutlaus og önnur, kröfu um aðgerðir sem væru betur til þess 

fallnar að tryggja frið og stöðugleika í Evrópu. Stofnun Þjóðabandalagsins við lok 

heimsstyrjaldarinnar vakti upp spurningar um það hvort hlutleysisstefna gæti sam-

ræmst alþjóðasamvinnu sem fæli í sér sameiginleg viðbrögð aðildarríkja gegn 

árás. Sú staðreynd að hlutlaus ríki sóttust eftir þátttöku í bandalaginu sýnir að 

þrátt fyrir hlutleysisstefnu óskuðu þau eftir aukinni samvinnu ríkja frekar en 

einangrun. Aðild hlutlausu ríkjanna að bandalaginu var samþykkt jafnvel þó ríki 

gerðu fyrirvara við aðild eins og í tilfelli Sviss. Þetta gefur til kynna að þrátt fyrir 

allt voru andstæðingar hlutleysis tilbúnir til að samþykkja það sem stefnu í varnar-

málum. Hlutlausu ríkin lýstu einnig yfir vilja til að slaka á kröfum sínum varðandi 

hlutleysið svo hægt væri að tryggja frið og öryggi í alþjóðakerfinu. Þegar ljóst var 

að aðgerðir Þjóðabandalagsins gegn Ítalíu virkuðu ekki sem skyldi gáfu mörg ríki 

upp vonina um að alþjóðastofnun á borð við bandalagið gæti tryggt öryggi þeirra. 

Hlutlausu ríkin snéru sér aftur að hlutleysisstefnunni sem þau höfðu haldið á lofti 

fyrir fyrri heimstyrjöld enda hafði hún virkað betur en aðgerðir Þjóðabandalagsins 
                                                
118 Norman, T. (1992). Bls. 305; sjá einnig Blix, H. (1970). Bls. 45 
119 Ross, J. (1989). Bls. 54 
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þegar á reyndi. Hugtakið hlutleysi hafði þróast mikið með stofnun bandalagsins 

en sú þróun gekk að miklu leyti til baka þegar bandalagið leið undir lok og hug-

myndir um sameiginlega öryggisstefnu runnu út í sandinn. Hugmyndin um að 

hlutleysi og þátttaka í alþjóðasamtökum, sem byggðu á sameiginlegri öryggis-

stefnu, varð hins vegar ekki tekin til baka eins og sést e.t.v. best á hugmyndum 

George Cohn um ný-hlutleysi.  

5.1 Hefðbundið hlutleysi og ný-hlutleysi Cohns 
George Cohn styðst við skilgreiningu Grotiusar um réttlátt og óréttlátt stríð þegar 

hann vegur og metur ástæður fyrir því að hlutlaus ríki hverfi frá hlutleysisstefnu. 

Þegar réttlát stríð eru háð ber hlutlausum ríkjum að standa utan við átökin en gera 

sér far um að styrkja ekki málstað óréttláta aðilans í stríðinu eða hindra þann rétt-

láta.120 Í bók sinni Neo-Neutrality reynir Cohn að skilgreina hlutleysi upp á nýtt 

þannig að það samræmist breyttri heimsmynd og þeirri samvinnu sem ríki tóku 

upp sín á milli til að koma í veg fyrir stríð. Cohn taldi hugmyndina um hefð-

bundið hlutleysi villandi þar sem áhersla væri lögð á hlutleysi sem aðferð til að ná 

markmiðinu en ekki sem markmið í sjálfu sér.121 Munurinn á hefðbundnu hlut-

leysi og ný-hlutleysi Cohns felst einna helst í því að hefðbundið hlutleysi gerir ráð 

fyrir að hlutlaus ríki séu með öllu óhlutdræg í samskiptum sínum við stríðandi 

aðila og komi jafnt fram við aðila í átökum enda séu til staðar reglur um stríð. Ný-

hlutleysi miðar hins vegar að því að draga úr vægi stríðs og setja á fót stefnu sem 

kemur í veg fyrir að stríð brjótist út, t.d. með þátttöku í refsikerfi á borð við kerfi 

Þjóðabandalagsins og síðar Sameinuðu þjóðanna.122 Ný-hlutleysi felur því ekki í 

sér að komið sé fram við stríðandi aðila á óhlutdrægan og jafnan hátt heldur verði 

árásaraðilanum refsað með aðgerðum sem ekki væru hernaðarlegar.123  

Þeir sem aðhyllast ný-hlutleysi álíta að stríð sé ekki viðurkennt lagalega né 

siðferðislega í alþjóðasamskiptum. Það er því nauðsynlegt að koma í veg fyrir að 

stríð brjótist út. Hlutlausu ríkin eiga að vinna að því með öllum tiltækum ráðum, 

svo lengi sem þau dragast ekki inn í stríðið sjálf.124 Sé hins vegar nauðsynlegt að 

grípa til hernaðarlegra aðgerða skal slíkt vera í höndum alþjóðlegs ráðs sem hafi 

                                                
120 Cohn, G. (1939). Bls. 189 
121 Sama heimild. Bls. 320 
122 Sama heimild. Bls. 253-254 
123 Goetschel. L. (1999). Bls. 124 
124 Cohn, G. (1939). Bls. 253-254 
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alþjóðlegt herlið til handargagns.125 Þannig eru ríkin hvorki þátttakendur, sem 

styðja við bakið á réttlátum aðila, né algjörlega utan við stríðið, líkt og hefðbundið 

hlutleysi gerir ráð fyrir. Þeirra hlutverk er frekar að koma í veg fyrir stríð og höfða 

til allra stríðandi aðila.126 

Hugmynd Cohn um ný-hlutleysi kom fram eftir fyrri heimsstyrjöldina og 

eftir að Þjóðabandalagið leið undir lok. Hugmyndin er líklega ekki svo frábrugðin 

hugmyndum hlutlausu ríkjanna um aðild að bandalaginu þó ýmislegt hafi vantað 

upp á til að bandalagið stæði undir væntingum. Hlutlausu ríkin hefðu vel tekið 

þátt í aðgerðum Þjóðabandalagsins gegn Ítalíu samkvæmt stefnu um ný-hlutleysi 

án þess þó að yfirgefa hlutleysisstefnu með öllu. Það sem hins vegar vantaði var 

skilvirkari alþjóðastofnun með meira vald til aðgerða. Hugmyndir Cohn eru líkast 

til byggðar á stofnun Þjóðabandalagsins og þeim spurningum sem komu upp um 

hvernig hlutleysi samræmdist reglum bandalagsins. Ekkert ríki hefur tekið upp 

stefnu sem byggir alfarið á hugmyndum Cohns um ný-hlutleysi og því hefur 

aldrei reynt á þær í raun og veru. 

 

                                                
125 Sama heimild. Bls. 286 
126 Sama heimild. Bls. 282 
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6 Seinni heimsstyrjöldin og stofnun Sameinuðu 
þjóðanna 

Aðeins fimm af 22 hlutlausum ríkjum í Evrópu gátu viðhaldið hlutleysi sínu í 

seinni heimsstyrjöldinni. Innrás batt enda á hlutleysi ellefu ríkja á meðan sex 

völdu að víkja frá hlutleysisstefnu af fúsum og frjálsum vilja, eða gegn vilja 

sínum, með því að taka þátt í átökunum. Þau fimm ríki sem náðu að halda á lofti 

hlutleysisstefnu fóru líkast til ekki eftir reglum Haag samninganna um hlutleysi í 

einu og öllu auk þess sem aðrir þættir höfðu mikil áhrif á getu þeirra til að við-

halda hlutleysi. Staðsetning, tímasetning, sterkar varnir, viðskiptatengsl og fátækt 

höfðu áhrif í þessu sambandi en einnig sú staðreynd að ríkin náðu að sannfæra 

Þjóðverja um að þeim væri meiri hagur í því að virða hlutleysi ríkjanna en að her-

taka landið.127 Þrátt fyrir að lög um hlutleysi krefjist þess ekki að ríki séu algjör-

lega óhlutdræg í málflutningi sínum kröfðust Þjóðverjar þess að fjölmiðlum í 

Sviss og Svíþjóð yrði gert að gæta hlutleysis í fréttaflutningi. Ríkisstjórnir land-

anna þorðu ekki öðru en að fara að fyrirmælum Þjóðverja og takmörkuðu mál-

frelsi fjölmiðla á meðan á stríðinu stóð.128 

 

Þegar Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar árið 1945 risu sömu spurningar um 

aðild hlutlausra ríkja að stofnuninni og höfðu komið upp við stofnun Þjóðabanda-

lagsins.129 Sameiginleg öryggisstefna samtakanna fól í sér að ólögmætri vald-

beitingu eins ríkis skyldi mætt með sameiginlegu átaki allra hinna. Til þess að 

hægt sé að ná fram sameiginlegri öryggisstefnu eru alþjóðlegar stofnanir nauðsyn-

legar sem grundvöllur umræðu um hvort, hvenær og hvernig skal grípa til refsi-

aðgerða. Refsiaðgerðirnar verða þannig lögmætt tæki til að verja þau gildi sem 

aðildarríki telja mikilvæg. Mismunandi tegundir refsiaðgerða eru til og skiptast í 

fjóra flokka. Í fyrsta lagi diplómatískar og pólistískar aðgerðir svo sem mótmæli 

og frestun eða afboðun opinberra heimsókna. Í öðru lagi aðgerðir á sviði menn-

                                                
127 Donald, D. (2003). 
128 Karsh, E. (1988). Bls. 45 
129 Blix, H. (1970). Bls. 43 
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ingar og samskipta, svo sem rof á flutningsleiðum. Í þriðja lagi eru efnahagslegar 

aðgerðir hvort sem er fjárhagslegar eða viðskiptalegar, truflun á inn- og 

útflutningi að öllu leyti eða að hluta eða takmörkun á aðgengi að banka- og lána-

stofnunum. Í fjórða lagi aðgerðir gegn alþjóðlegri samvinnu ríkjanna svo sem frá-

vísun úr alþjóðastofnunum.130 Þátttaka hlutlausra ríkja í aðgerðum á borð við 

þessar eru heimilaðar svo lengi sem aðgerðirnar fela ekki í sér hernaðarlega 

íhlutun eða hernaðarlegan stuðning við einn aðila umfram annan.131 

Refsikerfi Sameinuðu þjóðanna hvílir á sama grunni og kerfi Þjóðabanda-

lagsins áður, þ.e. að átök og deilur séu leystar á friðsaman hátt. Munurinn er hins 

vegar sá að öryggisráðið spilar stærra hlutverk í S.þ. en það gerði í Þjóðabanda-

laginu. Samkvæmt 24. grein stofnsáttmála S.þ. er öryggisráðið ábyrgt fyrir friði 

og öryggi í heiminum og getur gripið til ráðstafana til að tryggja þetta tvennt í um-

boði aðildarríkjanna. Það hefur rétt til að rannsaka deilur sem gætu leitt til átaka 

og taka á málum sem að því snúa.132 

Kafli VIII í stofnsáttmálanum fjallar um refsikerfi Sameinuðu þjóðanna en 

samkvæmt 39. grein hans er það öryggisráðsins að ákvarða hvort til staðar sé ein-

hvers konar ógn gegn friði eða árásartilburðir. Þegar það hefur verið ákveðið er 

það aftur í höndum ráðsins að ákvarða hvort gripið sé til ráðstafana og hvernig 

það skuli gert. Ráðið getur í fyrsta lagi gefið út tilmæli um aðgerðir undir 39. 

grein sáttmálans. Í öðru lagi getur ráðið kallað eftir aðgerðum í samræmi við 40. 

grein og í þriðja lagi getur ráðið kallað eftir aðgerðum aðildarríkja undir 41. grein.  

Sú grein felur í sér að samskipti við árásarríki eru rofin á sviði efnahagsmála, 

samgangna og samskipta auk diplómatískra aðgerða. Einnig getur ráðið kallað 

eftir hernaðarlegum aðgerðum samkvæmt 42. grein á borð við mótmæli, hafnbann 

eða aðrar hernaðaraðgerðir á lofti, láði og legi. Slíkar aðgerðir eru háðar sam-

komulagi ríkisstjórna aðildarríkja og öryggisráðsins annars vegar og herliðs hins 

vegar.133 

Þátttaka í hernaðarlegum aðgerðum brýtur í bága við hlutleysisstefnu en 

efnahagslegar aðgerðir og aðrar aðgerðir, sem ekki fela í sér valdbeitingu, hafa oft 

verið taldar á gráu svæði. Haag samningarnir frá því í byrjun tuttugustu aldar taka 

                                                
130 Ross, J. (1989). Bls. 13 
131 Swiss Government. (2000). 
132 Ross, J. (1989). Bls. 14-15, Stofnsáttmáli Sameinuðu þjóðanna, kafli 5, gr. 24, kafli5, 
gr. 34 
133 Ross, J. (1989). Bls. 15 



39 

einungis á hernaðarhlið hlutleysis en ekki efnahagslega þættinum. Margir sér-

fræðingar telja að lagalega séð hafi hlutleysi einnig mikilvægt hlutverk þegar 

komi að efnahagsmálum og því beri að líta á efnahagslegar refsiaðgerðir sem brot 

á hlutleysi.134 Margir fræðimenn, þar á meðal Hans Morgenthau, hafa lýst því yfir 

að hlutleysi og sameiginleg öryggisstefna geti ekki farið saman þar sem þau fela í 

sér mjög ólíkar kröfur á hendur þeim sem aðhyllast þau. Hlutleysi miðar að því að 

halda ríkjum utan við átök á meðan refsikerfi sameiginlegrar öryggisstefnu snýst 

um að taka þátt í aðgerðum til að leysa átök og deilur.135 Aðrir hafa hins vegar 

bent á mikilvægi hlutlausra ríkja sem sáttasemjara þegar upp koma deilur, jafnvel 

innan alþjóðastofnana á borð við Sameinuðu þjóðirnar.136 Þá hefur einnig verið 

bent á að markmið hlutleysis og sameiginlegrar öryggisstefnu eru um margt lík og 

ekki eins ólík og Morgenthau heldur fram. Báðar stefnur miða að því að koma 

böndum á og takmarka notkun herafla í samskiptum ríkja þó leiðirnar að frið-

sælum lausnum séu ólíkar.137 Líkt og við stofnun Þjóðabandalagsins voru margir 

leiðtogar aðildarríkja S.þ. þeirrar skoðunar að hlutlaus ríki gætu ekki verið aðilar 

að stofnunni. Roderick Ogley tekur svo til orða að það hafi verið „auðveldara 

fyrir kameldýr að komast í gegnum nálarauga en fyrir aðildarríki S.þ. að viðhalda 

hlutleysi“.138 

Þó ekki hafi allir verið á eitt sáttir um aðild hlutlausra ríkja að S.þ. hafa 

ríkin kosið að gerast aðilar að stofnuninni, jafnvel þó slíkt þýði skert frelsi til hlut-

leysis vegna sameiginlegrar öryggisstefnu. Ein af ástæðunum sem Hans Blix 

nefnir í þessu sambandi er að sameiginleg öryggisstefna bæti upp fyrir frelsis-

skerðinguna með því að veita meira öryggi fyrir ríkin sjálf og heiminn í heild. 

Önnur ástæða er að alþjóðastofnanir fela mun meira í sér en aðeins sameiginlega 

öryggisstefnu. Ríkin verða því að gera upp við sig hvort þau meta hlutleysis-

stefnuna meira en ávinning af samvinnu í félags- og efnahagsmálum.139 Svíar litu 

svo á að aðild að Sameinuðu þjóðunum væri hagsmunum hlutleysisstefnunnar 

yfirsterkari þegar þeir gerðust aðilar að stofnuninni árið 1946. Önnur hlutlaus ríki 
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135 Ross, J. (1989). Bls. 17 
136 Ogley, R. (1970). Bls. 7 
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138 „… easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a member state to 
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139 Blix, H. (1970). Bls. 44 
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fylgdu fljótlega í fótspor þeirra140 þó Sviss hafi ekki gerst aðili fyrr en í upphafi 

21. aldar. Sú lagahefð sem myndast hefur á síðustu árum varðandi hlutleysi gerir 

ráð fyrir að hlutlaus ríki geti tekið þátt í öllum aðgerðum sem samþykktar eru af 

S.þ. án þess að slíkt teljist brot á hlutleysi. Aðgerðirnar eru ekki taldar til milli-

ríkjaátaka og falla því ekki undir lög um hlutleysi. 

 

Þegar fjallað er um hlutlaus ríki og ríki utan hernaðarbandalaga í Evrópu er þeim 

oft skipt upp í hópa eftir því hvar þau eru staðsett og hvaða stefnu þau fylgja. 

Evrópuríkin fimm, sem jafnan eru talin til hlutlausra ríkja og ríkja utan hernaðar-

bandalaga, eru Austurríki, Sviss, Finnland, Svíþjóð og Írland. Austurríki og Sviss 

hafa aðhyllst sambærilega hlutleysisstefnu og hafa verið kölluð hlutlausu Alpa-

ríkin en bæði ríkin hafa fest hlutleysistefnu sína í sessi í stjórnarskrá sinni auk 

þess sem þau voru hlutleysisvædd með alþjóðasamningum. Svíþjóð og Finnland, 

hlutlausu Norðurlöndin, hafa fylgt annars konar stefnu sem ekki hefur verið 

skjalfest á nokkurn hátt en sterk hefð hefur myndast fyrir þeirri stefnu að standa 

utan hernaðarbandalaga. Næstu kaflar fjalla annars vegar um hlutleysisstefnu 

Norðurlandanna, Svíþjóðar og Finnlands, og hins vegar um hlutleysisstefnu Alpa-

ríkjanna, Sviss og Austurríkis.  

6.1 Hlutlausu Norðurlöndin – Svíþjóð og Finnland 

Hlutleysi Svíþjóðar hefur oft verið rakið aftur til tíma Napóleons þegar Jean 

Baptiste, franskur hershöfðingi, varð konungur yfir Svíþjóð árið 1812.141 Segja 

má að tímabil Svíþjóðar sem smáríkis hafi þá tekið við af stórveldis draum-

unum.142 Svíar áttu síðast aðild að átökum árið 1814 þegar þeir börðust við Dani 

en samkvæmt Håstad var það ekki fyrr en í byrjun tuttugustu aldar að Svíþjóð tók 

upp viðvarandi hlutleysisstefnu. Fyrsta einhliða yfirlýsing Svíþjóðar um hlutleysi 

er síðan 1834 þegar ríkið lýsti yfir hlutleysi í deilum Englands og Rússlands.143 

Þrátt fyrir sambandsslitin við Noreg árið 1905 og deilur um Álandseyjarnar við 

Finnland fór allt friðsamlega fram og ekki reyndist nauðsynlegt að grípa til vopna 
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142 Bildt, C. (2006). 
143 Ross, J. (1989). Bls. 22-23 
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til að leysa þær deilur.144 Á þessum tíma var hlutleysisstefnan fyrst og fremst 

stefna smáríkis til að lifa af í hörðum heimi stórveldanna.145 

Sænskir stjórnmálamenn tóku að efast um hlutleysisstefnuna í lok fyrri 

heimsstyrjaldarinnar og töldu að hún myndi ekki samræmast þátttöku í alþjóð-

legum stofnunum á borð við Þjóðabandalagið sem þá var í bígerð. Hjalmar 

Branting, leiðtogi sósíaldemókrata, leit svo á að hlutleysið væri úrelt stefna og að 

samvinna ríkja væri betur fallin til að tryggja frið í alþjóðakerfinu. Svíar voru því 

tilbúnir að láta af hlutleysi sínu til að taka þátt í alþjóðastofnun sem myndi halda 

uppi lögum og reglu í alþjóðakerfinu og leiða til afvopnunar. Andstæðingar 

aðildar Svíþjóðar að Þjóðabandalaginu notuðu hlutleysisstefnuna sem megin-

inntak öryggisstefnu Svíþjóðar í málflutningi sínum og töldu að hlutleysi Sví-

þjóðar í fyrri heimsstyrjöld hafi verið besta ákjósanlega stefnan.146 Hlutleysis-

stefnan hefur að öllum líkindum verið orðin hluti af þjóðarímynd Svía á þessum 

tíma og því ekki auðvelt að láta af þeirri stefnu. 

Við upphaf seinni heimsstyrjaldarinnar lýstu Finnland, Noregur, Svíþjóð 

og Danmörk yfir hlutleysi sínu á fundi leiðtoga ríkjanna í Kaupmannahöfn 18.-19. 

september 1939.147 Svíþjóð átti auðvelt með að viðhalda hlutleysi sínu í seinni 

heimsstyrjöldinni en ríkiserindrekstur og landfræðileg lega skiptu þar nokkuð 

miklu máli.148 Ýmis atriði kröfðust hins vegar málamiðlunar af hálfu Svíþjóðar, 

t.d. juku Svíþjóð og Finnland samstarfið sín á milli eftir að Þjóðverjar höfðu her-

tekið Danmörku og Noreg.149 Auk þess heimiluðu Svíar þýskum hersveitum að 

fara yfir landið.150 Sagan segir einnig að sænski utanríkisráðherrann hafi lýst því 

yfir í samtali við þýska sendiherrann í Stokkhólmi að Svíar væru í raun fylgis-

menn Þjóðverja þrátt fyrir hlutleysið.151 Vetrarstríðið á milli Finnlands og Sovét-

ríkjanna breytti hlutleysisstefnu Svíþjóðar örlítið og aðstoð í formi matargjafa og 

annarra nauðsynja var send til Finnlands en að öðru leyti íhlutaðist Svíþjóð ekki 

um átökin sem þar geisuðu.152 Það virðist því vera að ógn sem steðjar að 

                                                
144 Sama heimild. Bls. 24 
145 Bildt, C. (2006). 
146 Norman, T. (1992). Bls. 303 
147 Nevakivi, J. (1993). Bls. 36 
148 Sama heimild. Bls. 42, Norman, T. (1992). Bls. 305 
149 Nevakivi, J. (1993). Bls. 37 
150 Sundelius, B. (1990). 
151 Karsh, E. (1988). Bls. 45 
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nágrannaríkjunum geti leitt til þess að Svíþjóð yfirgefi hlutleysisstefnu sína. Þó 

mikið hafi verið lagt upp úr því að viðhalda hlutleysi voru Svíar tilbúnir til að láta 

af hlutleysinu alveg undir lok stríðsins hefðu þýskar hersveitir í Noregi kosið að 

berjast en ekki gefist upp.153 Önnur hlutlaus ríki þurftu einnig að grípa til svipaðra 

málamiðlana til að forðast árásir.154 

Þegar seinni heimstyrjöldinni lauk hélt Svíþjóð á lofti hugmyndum um 

norrænt varnarsamstarf með Danmörku og Noregi. Danir og Norðmenn töldu hins 

vegar að skandinavískt bandalag væri ekki nóg til að tryggja öryggi þeirra og 

höfnuðu því hugmyndinni.155 Eftir að hin Norðurlöndin gerðust aðilar að 

Atlantshafsbandalaginu og áform um Norrænt varnarsamstarf urðu að engu snéri 

Svíþjóð aftur að utanríkisstefnunni sem hafði verið við lýði svo lengi: þátttöku-

leysi í bandalögum á friðartímum og hlutleysi komi til stríðs (e. non-participation 

in allinaces at peacetime aiming at neutrality in the event of war).156  Hlutleysi er 

hvergi nefnt á nafn í stjórnarskrá Svíþjóðar og því auðvelt að víkja frá þeirri 

stefnu. Hlutleysið hefur í raun engan lagalegan grunn né sáttmála þar sem reglur 

hlutleysisstefnunnar eru skráðar. Stefnan lýtur því lögum Haag samningsins sem 

tekur einungis til hlutleysis á stríðstímum.157 Það er því auðvelt fyrir Svíþjóð að 

breyta stefnu sinni án þess að slíkt kalli á lagabreytingar. Hlutleysisstefnan 

hentaði Svíþjóð vel og ráðamenn, jafnt sem fræðimenn, halda því fram að stefnan 

hafi átt stóran þátt í þeim stöðugleika sem myndaðist í Norður-Evrópu eftir seinni 

heimsstyrjöldina.158 Þetta á líkast til stóran þátt í því fylgi sem stefnan nýtur á 

meðal almennings í Svíþjóð. 

Hlutleysi nágranna Svíþjóðar í norðri, Finnlands, var nátengt sjálfstæðis-

baráttu landsins sem hafði verið peð á milli Prússa og andstæðinga þeirra megin-

hluta 18. aldarinnar. Þegar landið fékk fullt sjálfstæði eftir byltinguna árið 1917 

lýstu Finnar því fljótt yfir að þeir myndu fylgja fordæmi hinna Norðurlandanna og 

halda sig utan við deilur stórveldanna.159 Líkt og hin hlutlausu ríkin ákvað Finn-

land að gerast aðili að Þjóðabandalaginu þar sem slíkt myndi styrkja sjálfstæði 

landsins í sessi án þess að ógna hlutleysisstefnunni. Svíþjóð og Finnland höfðu 
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lengi deilt um stöðu Álandseyja en Parísarráðstefnan árið 1857 hafði lýst eyjarnar 

herlaust svæði. Deilan leystist hins vegar á friðsamlegan hátt og án þess að til 

vopnaðra átaka kæmi og árið 1939 fóru Svíar og Finnar fram á leyfi til að her-

væða eyjarnar aftur í samstarfi sín á milli.160 

Finnland sýndi það og sannaði að ríkið var fært um að verja hlutleysi sitt 

þegar rauði herinn réðist inn í landið í nóvember 1939. En þó vetrarstríðið hafi 

sýnt fram á að Finnar voru tilbúnir og færir um að verja hlutleysi sitt gaf það 

einnig til kynna að Sovétríkin höfðu ekki trú á hlutleysi Finnlands.161 Þegar 

heimsstyrjöldinni lauk skrifaði finnska ríkisstjórnin undir samkomulag við Sovét-

ríkin sem fól í sér að Finnland gat ekki gerst aðili að Sameinuðu þjóðunum og öll 

alþjóðasamvinna ríkisins var takmörkuð. Það var ekki fyrr en 1956 sem Sovét-

ríkin viðurkenndu hlutleysi Finnlands og sovéskt herlið yfirgaf síðustu herstöðina. 

Margir fræðimenn halda því fram að samningurinn við Sovétríkin hafi gert það að 

verkum að Finnland hafi ekki talist fullkomlega hlutlaust ríki.162 

Finnland hefur aldrei lýst yfir varanlegu hlutleysi og hefur stefnan verið 

hagkvæm leið til að tryggja þjóðarhagsmuni fremur en markmið í sjálfu sér.163 

Svíþjóð hefur heldur ekki lýst formlega yfir varanlegu hlutleysi eða óskað eftir 

alþjóðlegri tryggingu þess. Þá hefur hlutleysi ekki haft neina stöðu í stjórnarskrá 

landsins þó almennt hafi verið litið svo á að Svíþjóð væri í raun varanlega hlut-

laust ríki.164 Þar sem ríkin hafa ekki skjalfest hlutleysisstefnuna á nokkurn hátt, 

hvorki í stjórnarskrá eða alþjóðasamningnum, er mjög auðvelt að víkja frá 

stefnunni og taka upp nýja. Bæði ríkin voru tilbúin til þess að láta af stífu hlutleysi 

þegar þau gerðust aðilar að Þjóðabandalaginu enda töldu þau að hagsmunir þeirra 

og öryggi væru betur tryggð með þátttöku í slíkum samtökum. Endalok banda-

lagsins urðu hins vegar til þess að ríkin snéru sér aftur að þeirri stífu hlutleysis-

stefnu sem þau höfðu haldið á lofti fyrir fyrri heimsstyrjöld. Seinni heims-

styrjöldin hafði einnig í för með sér breytingar á hlutleysisstefnu þar sem Finnland 

reyndi sitt besta til að verja landsvæði sitt og hlutleysi gegn árásum Sovétríkjanna. 

Ríkið getur þó ekki talist hlutlaust á þessum tíma enda átti það í átökum sem brutu 

gegn lögum um hlutleysi samkvæmt Haag samningnum. Svíþjóð þurfti að gera 
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málamiðlanir sem samræmdust líklega ekki hlutleysisstefnunni að fullu en með 

þessum málamiðlunum tókst ríkinu að tryggja öryggi sitt og viðhalda hlutleysis-

stefnunni. Aðild að Sameinuðu þjóðunum leiddi aftur til breytinga á stefnu 

ríkjanna sem voru tilbúin til að taka þátt í refsiaðgerðum samtakanna með það 

markmið að tryggja frið og öryggi. Refsikerfið var talið samræmast hlutleysis-

stefnunni þar sem markmið slíkra aðgerða voru í þágu friðar og öryggis. 

6.2 Hlutlausu Alparíkin – Sviss og Austurríki 

Sviss hefur jafnan verið fyrirmynd annarra ríkja þegar kemur að hlutleysi en 

fyrstu merki um hlutleysi Sviss eru frá því fyrir 1500 þegar hlutleysi ríkti á milli 

kantóna innan ríkisins. Eftir 1500 og allt til 1674 var gripið til hlutleysis þegar 

stríð og átök geisuðu en Svisslendingar drógu sig út úr valdabaráttunni sem var 

háð í Evrópu eftir ósigur gegn Frökkum í baráttu um Marignano á Norður-Ítalíu 

árið 1515. Árið 1674 lýsti Sviss einhliða yfir hlutleysi en það var ekki fyrr en 

1815 að hlutleysið var viðurkennt á alþjóðavettvangi.165 Frakkar hernámu landið 

árið 1798 og ári seinna brutust út bardagar á milli franska hersins og austurrísk-

rússneska hersins um yfirráð yfir flutningaleiðum Alpanna. Eftir hernám Frakk-

lands vék Sviss frá hlutleysi sínu en í kjölfar sigurs á hersveitum Napóleons við 

Hüningen árið 1815 viðurkenndu stórríkin hlutleysi Sviss og hétu því að tryggja 

fullveldi þess. Svisslendingar sýndu að þeir voru færir um að verja hlutleysi sitt 

með vopnum árið 1871 og hlutleysi þeirra varð viðurkennt á alþjóðavettvangi í 

kjölfarið.166 Á 19. og 20. öld litu stórveldin svo á að hlutleysi Sviss ætti stóran 

þátt í að skapa stöðuleika í Evrópu.167 

Í fyrri heimsstyrjöldinni náði Sviss að sannfæra stríðandi aðila um að ríkið 

myndi fylgja hlutleysisstefnunni eftir og voru hlutleysi og landamæri landsins 

virt.168 Sviss gerðist aðili að Þjóðabandalaginu með von um að það myndi tryggja 

frið og stöðugleika í Evrópu en við undirritun aðildarinnar gerði ríkið þær kröfur 

að hlutleysi þess yrði virt. Eftir að refsiaðgerðir gegn Ítalíu vegna innrásar þeirra á 

Eþíópíu fóru út um þúfur snéri Sviss aftur að hlutleysinu sem hafði haldið ríkinu 
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utan við skærur í svo langan tíma. Í seinni heimsstyrjöldinni náði Sviss að halda 

hlutleysisstefnunni á lofti en í upphafi stríðsins ítrekaði ríkið kröfu sína um að 

hlutleysi þeirra og sjálfstæði yrði virt af stríðandi aðilum. Til þess að tryggja hlut-

leysið var 450.000 manna herlið virkjað í þeim tilgangi að verja landamæri Sviss 

fyrir ágangi stríðandi aðila.169 

Austurríki hefur fylgt fordæmi Sviss þegar kemur að hlutleysisstefnu 

ríksins en lög um hlutleysi voru færð í stjórnarskrá landsins árið 1955 en fram að 

þeim tíma hafði ríkið verið þátttakandi í stríðum og átökum í Evrópu. Í fyrstu 

greininni er lýst yfir varanlegu hlutleysi af fúsum og frjálsum vilja. Í annarri grein 

er því lýst yfir að ríkið muni aldrei gerast aðili að hernaðarbandalagi eða muni 

heimila erlendum herjum að setja upp herstöð á landsvæði sínu. Þrátt fyrir að 

fyrirmyndin að hlutleysinu hafi verið Sviss ákváðu austurrískir ráðamenn að ríkið 

skyldi gerast aðili að Sameinuðu þjóðunum tveimur mánuðum eftir að hlutleysis-

ákvæði stjórnarskrárinnar var samþykkt.170  

Sviss tókst að halda í hlutleysi sitt í báðum heimsstyrjöldunum með því að 

sýna fram á hernaðarmátt sinn. Líkt og í tilfelli Svíþjóðar voru ýmsar mála-

miðlanir nauðsynlegar þó þær hafi líklega ekki verið jafnmiklar og í Svíþjóð. Þrátt 

fyrir að vera fest í stjórnarskrá landsins hefur stefnan verið nokkuð sveigjanleg og 

vonin um að Þjóðabandalagið gæti tryggt frið og öryggi í heiminum var stífri hlut-

leysisstefnu ofursterkari. Aðgerðir gegn Ítalíu sýndu hins vegar að þátttaka í refsi-

aðgerðum gæti verið hættuleg þjóðaröryggi sem leiddi til þess að slíkar aðgerðir 

voru á ný taldar brjóta gegn hlutleysi Sviss. Ríkisstjórn Austurríkis var hins vegar 

á öðru máli þrátt fyrir að byggja stefnu sína á hlutleysi Sviss. Sérfræðingar þar 

komust að sömu niðurstöðu og Svisslendingar höfðu gert við stofnun Þjóðabanda-

lagsins að efnahagslegar refsiaðgerðir og hlutleysi væru samrýmanleg. Hlutleysi 

Austurríkis er mun yngra en hlutleysi Sviss og þróaðist undir aðstæðum sem kalda 

stríðið hafði í för með sér og meiri alþjóðlegri samvinnu en áður hafði þekkst.  
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7 Kalda stríðið og Sameinuðu þjóðirnar 
Haag samningarnir frá 1899 og 1907 mynda lagalegan grundvöll hlutleysis í 

alþjóðakerfinu. Mikil áhersla var lögð á lagalega grunninn á tímum kalda 

stríðsins, jafnvel meiri en á pólitísku hlið hugtaksins. Munurinn á hlutlausum 

ríkjum og ríkjum sem kusu að standa utan við bandalög var mjög skýr á þessum 

tíma þar sem hið síðarnefnda var alfarið pólitísk yfirlýsing.171 Skiptar skoðanir 

voru á milli hlutlausra ríkja um það hvort aðild að Sameinuðu þjóðunum sam-

ræmdist stefnu um hlutleysi en Svíþjóð, Finnland og Austurríki gerðust fljótlega 

aðilar að samtökunum. 

Sameiginleg öryggisstefna Sameinuðu þjóðanna var ólík öryggisstefnu 

Þjóðabandalagsins að því leyti að öryggisráðið skilgreindi ógnir gegn heimsfriði 

skv. 39. grein stofnsáttmála S.þ.172 Í 25. grein hans er kveðið á um að öll aðildar-

ríki skuli framkvæma ákvarðanir öryggisráðsins, þar á meðal hernaðaraðgerðir 

gegn þeim ríkjum sem brjóta gegn sáttmálanum. Þetta setti spurningarmerki við 

aðild hlutlausra ríkja að S.þ. Hans Blix segir einn af möguleikum hlutlausra ríkja 

innan stofnunarinnar hafa falist í því að meirihluti fastafulltrúa öryggisráðsins 

þurfi að samþykkja hernaðar- og efnahagslegar aðgerðir gegn árásarríkjum. 

Líkurnar á að aðgerðir gegn ríkjum með fast sæti í ráðinu eða ríkjum, sem áttu í 

sambandi við fastaríkin, yrðu samþykktar voru taldar hverfandi á tímum kalda 

stríðsins.173 Í 48. grein stofnsáttmálans er ríkjum veitt færi á að undanskilja sig frá 

þátttöku í aðgerðum gegn árásarríki ef slíkt setur aðildarríkið í hættu. Því hefur 

verið haldið fram að þessi grein gefi hlutlausum ríkjum á borð við Sviss mögu-

leika á að skorast undan þátttöku í hernaðarlegum aðgerðum.174 Svíþjóð gerðist 

aðili að Sameinuðu þjóðunum í nóvember 1946 en Austurríki og Finnland fylgdu 

þeim eftir níu árum seinna í desember 1955, þegar Sovétríkin höfðu lagt blessun 

sína yfir aðild þeirra að samtökunum. Ráðamenn og almenningur í Sviss voru hins 

                                                
171 Goetschel. L. (1999). Bls. 118 
172 Blix, H. (1970). Bls. 46 
173 Sama heimild. Bls. 47 
174 Sama heimild. Bls. 47 



47 

vegar þeirrar skoðunar að aðild að samtökunum samræmdist ekki hlutleysisstefnu 

þeirra á tímum kalda stríðsins en þeir urðu aðilar að S.þ. í september 2002.175  

7.1 Hlutleysi Svíþjóðar og Finnlands á tímum kalda 

stríðsins  

Eftir seinni heimsstyrjöldina lagði Svíþjóð enn meiri áherslu á að viðhalda hlut-

leysi sínu. Ein af hugmyndunum í þá átt var að stofna skandinavískt varnar-

bandalag ásamt Danmörku og Noregi.176 Slíkar hugmyndir runnu hins vegar út í 

sandinn þegar Danmörk og Noregur gerðust aðilar að Atlantshafsbandalaginu. 

Svíþjóð hafði hins vegar engan hug á að gerast aðili að bandalaginu. Til að byrja 

með var viðhorf Bandaríkjanna til „afskiptaleysis“ Svíþjóðar í málefnum Atlants-

hafsbandalagsins að mæta einangrunarstefnu með einangrun. Síðar samþykktu 

Bandaríkin rök Svía um að alþjóðaöryggi væri betur borgið með hlutleysisstefnu 

Svíþjóðar en með aðild þeirra að bandalaginu.177 Áður en Svíþjóð gerðist aðili að 

Sameinuðu þjóðunum árið 1946 óskaði ríkisstjórnin eftir sérfræðiáliti á því hvaða 

áhrif aðild hefðu á hlutleysisstefnuna. Sérfræðingarnir komust að því að ólíklegt 

væri að til hernaðaraðgerða á vegum stofnunarinnar kæmi. Ef svo ólíklega vildi til 

að öryggisráðið myndi samþykkja að beita hernaðarlegum aðgerðum var það 

ásættanlegt að víkja frá hlutleysisstefnunni að mati sænskra stjórnmálamanna. 

Þegar skrifað var undir aðild Svíþjóðar að S.þ. sagði Östen Undén, sem var utan-

ríkisráðherra Svíþjóðar frá 1924-1926 og aftur frá 1945-1962, að ríkið myndi 

sætta sig við þá takmörkun á frelsi til aðgerða sem aðildin hefði í för með sér.178  

Svíþjóð lagði mikið upp úr því að viðhalda hlutleysi sínu til að tryggja 

efnahagslega afkomu en einnig til að festa velferðarsamfélagið enn frekar í sessi 

enda hafði stefnan ekki aðeins hlutverki að gegna í utanríkisstefnu landsins. Hlut-

leysi hefur skipað sérstakan sess í huga sænsku þjóðarinnar samkvæmt Mikael af 

Malmborg og hefur átt stóran þátt í því að skapa einhug innan þjóðarinnar.179 Á 

tímum kalda stríðsins lék hlutleysi Svíþjóðar stórt hlutverk í þeim stöðugleika sem 

ríkti í Skandinavíu. Staða Svíþjóðar á milli NATO-ríkjanna Danmerkur og 

Noregs, og Finnlands undir áhrifum Sovétríkjanna átti þátt í því að ekki var talin 
                                                
175 United Nations > Member states. 
176 af Malmborg, M. (2001). Bls. 153 
177 Sama heimild. Bls. 156, Sundelius, B. (1990). Bls. 118 
178 Blix, H. (1970). Bls. 47-48 
179 af Malmborg, M. (2001). Bls. 146, sjá einnig Norman, T. (1992). Bls. 311 
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ástæða til að koma upp kjarnavopnum eða herliði bandamanna á svæðinu.180 Hlut-

leysi Svíþjóðar hefur verið nefnt sem mikilvægur þáttur í öryggi Finnlands, og 

jafnvel hafi það verið mikilvægara fyrir öryggi Finnlands en Svíþjóðar.181 Íhalds-

samir andstæðingar Undén, utanríkisráðherra Svíþjóðar, töldu farsælast að vísað 

yrði til stöðu Svíþjóðar sem utan bandalaga í stað hlutleysis á þessum tíma þar 

sem slíkt myndi veita meiri möguleika kæmi til meiriháttar átaka. Undén taldi 

hins vegar að það væri ófullkomin lýsing á utanríkisstefnu landsins þar sem 

stefnan væri sett á hlutleysi í stríði.182  

Svíþjóð tók þátt í aðgerðum S.þ. þegar ráðist var gegn Suður-Kóreu árið 

1950 með því að setja upp spítala á vettvangi. Undén undirstrikaði að það þýddi 

samt ekki að Svíþjóð hefði sagt skilið við hlutleysisstefnu sína. Ef til þess kæmi 

að stríð brytist út myndi Svíþjóð halda á lofti stefnu um vopnað hlutleysi. Þegar 

Kínverjar gripu inn í urðu Svíar varkárari og völdu að taka ekki þátt í kosningu 

Allsherjarþingsins í febrúar 1951 þar sem Kína var skilgreint sem árásarríki. 

Þegar Allsherjarþingið kvað upp bann við vopnasölu til Kína tveimur mánuðum 

síðar sátu fulltrúar Svíþjóðar hjá en fullvissuðu aðildarríki S.þ. um að engin slík 

sala hefði eða myndi eiga sér stað. Aðkoma Svíþjóðar að S.þ. í Ródesíu var með 

öðrum hætti. Þá tók ríkið fullan þátt í aðgerðunum, studdi þær heils hugar og 

sýndi vilja til að ganga lengra en krafist var af samtökunum. Í kjölfar aðgerðanna 

setti sænska ríkisstjórnin lög sem auðvelduðu þátttöku Svíþjóðar í efnahags-

þvingunum sem ákveðnar væru af öryggisráðinu.183 Stuðningur Svíþjóðar við 

aðgerðirnar sýndi jákvætt viðhorf ríkisins í garð efnahagslegra refsiaðgerða og að 

hlutleysisstefnan væri ekki heftandi þegar kæmi að þátttöku í efnahagslegum 

refsiaðgerðum.184 

Staða Svíþjóðar í alþjóðakerfinu á tímum kalda stríðsins markaðist af 

hlutleysisstefnu þeirra, norrænni samvinnu og skuldbindingu við sameiginlega 

öryggisstefnu S.þ.185 Stefnan var því tvíþætt, annars vegar hlutleysi og þátttöku-

leysi í hernaðarbandalögum en á sama tíma virkni í norrænni samvinnu og innan 

S.þ. í friðargæslu- og þróunarverkefnum á vegum þeirra. Hlutleysi Svíþjóðar var 

                                                
180 Norman, T. (1992). Bls. 307 
181 Sundelius, B. (1981). Bls. 90-91 
182 Norman, T. (1992). Bls. 307 
183 Blix, H. (1970). Bls. 50, sjá einnig Ross, J. (1989). Bls. 190 
184 Ross, J. (1989). Bls. 191 
185 af Malmborg, M. (2001). Bls. 152 
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eingöngu bundið stefnu í varnarmálum en ekki hugmyndafræði enda deildu Svíar 

skoðunum með hinum vestrænu ríkjunum.186 Undir stjórn Olofs Palme var ljóst að 

Svíþjóð myndi ekki láta af hlutleysi sínu jafnvel þó þrýst yrði á það frá utanað-

komandi aðilum.187 Miklar skyldur fylgja hlutleysisstefnu á borð við þá sem Sví-

þjóð framfylgdi þar sem þess er krafist að hlutlaust ríki fæli önnur ríki frá því að 

grípa til vopna innan lögsögu ríkisins á lofti og landi. Á tímum kalda stríðsins var 

mikilvægt að Svíþjóð, og Finnland, sýndu að hlutleysi þeirra væri trúverðugt með 

því að standast þrýsting af hálfu stórveldanna og þá sérstaklega af hálfu vestrænu 

ríkjanna.188  

Margir telja að hlutleysisstefna Svíþjóðar hafi verið Finnlandi til léttis og 

orðið til þess að Sovétríkin slökuðu á stefnu sinni gagnvart Norður-Evrópu.189 

Sovétríkin lögðu blessun sína yfir hlutleysisstefnu Svíþjóðar og Finnlands á 

árunum 1954-55, á sama tíma og þeir samþykktu samstarf Norðurlandanna á 

ýmsum vettvangi.190 Finnland gerðist aðili að S.þ. þegar samþykki Sovétríkjanna 

lá fyrir í lok árs 1955. Hlutleysi hefur ekki verið Finnlandi fjötur um fót í sam-

starfi innan S.þ. eða annarra alþjóðlegra stofnana. Finnland hefur tekið þátt í 

mörgum aðgerðum stofnunarinnar sem snúa að sáttaumleitan, friðargæslu og 

friðareftirliti. Á meðan fyrra Persaflóastríðið stóð yfir tók Finnland þátt í efna-

hagslegum þvingunum sem beitt var gegn Írak auk þess sem ríkisstjórnin for-

dæmdi árásir þeirra. Þeir tóku hins vegar ekki beinan þátt í stríðsrekstrinum gegn 

Írak.191 

 

Á undanförnum árum hafa komið í ljós gögn sem sýna fram á samskipti Svíþjóðar 

við Atlantshafsbandalagið og Bandaríkin á tímum kalda stríðsins. Margir hafa 

jafnvel gengið svo langt að kalla Svíþjóð sautjánda aðildarríki Atlantshafs-

bandalagsins á þeim tíma þar sem gögnin gefa til kynna veigamikið hernaðar-

samstarf á milli Svíþjóðar og bandalagsins.192 Opinber nefnd um hlutleysi (e. The 

                                                
186 Sundelius, B. (1990). Bls. 119 
187 „Our declared intention is/to refuse to abondon the policy of neutrality, even under 
powerful external pressure/and/never to become an outpost for any military assistance“ 
Olof Palme, 12. desember 1985 í Norman, T. (1992). Bls. 308-309 
188 Sundelius, B. (1981). Bls. 26, 30 
189 af Malmborg, M. (2001). Bls. 1 
190 Sama heimild. Bls. 162 
191 Nevakivi, J. (1993). Bls. 42 
192 af Malmborg, M. (2001). Bls. 148 
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Official Neutrality Policy Commission) í Svíþjóð gaf út skýrslu árið 1994 þar sem 

niðurstaða nefndarinnar var að samvinna Svíþjóðar og Atlantshafsbandalagsins á 

tímum kalda stríðsins hafi miðað við því að Svíþjóð hefði frelsi til að leita eftir 

hernaðaraðstoð frá Bandaríkjunum. Markmiðið var að slík aðstoð myndi berast 

skjótt kæmi til aðstæðna þar sem slíkt væri æskilegt án þess þó að aðstæðurnar 

væru skilgreindar frekar. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að þessar aðgerðir 

hafi samræmst alþjóðlegri skilgreiningu á hlutleysi.193 

Leynilegt samstarf Svíþjóðar við Atlantshafsbandalagið á tímum kalda 

stríðsins sýnir að líkt og í seinni heimsstyrjöldinni voru sveigjanleg hlutleysis-

stefna og málamiðlanir nauðsynlegar til að hægt væri að viðhalda stefnunni. 

Öryggi landsins valt á því að Svíar væru færir um að verja land sitt og hlutleysis-

stefnuna en slíkt var greinilega ekki talið mögulegt án utanaðkomandi aðstoðar. 

Aðstoðin var hins vegar ekki skilyrt og því ekki brot á lögum um hlutleysi þó 

margir telji að hún hafi verið á gráu svæði. Sé ströngustu skilgreiningum á hlut-

leysi beitt má segja að Svíþjóð hafi brotið gegn hlutleysinu en þar sem aldrei 

reyndi á þessa aðstoð er erfitt að halda því fram að Svíþjóð hafi ekki verið hlut-

laust ríki á þessum tíma.  

7.2 Hlutleysi Sviss og Austurríkis á tímum kalda 

stríðsins 

Hlutleysi Sviss er skráð í stjórnarskrá landsins og hefur því oft verið talið að 

stefna þeirra sé ekki eins sveigjanleg og stefna Svíþjóðar sem hvergi er skráð í 

stjórnarskrá. Hlutleysisstefna Sviss nýtur að auki formlegrar viðurkenningar á 

alþjóðavettvangi. Það er hins vegar mikilvægt að benda á að hugtakið kemur 

aðeins fyrir tvisvar sinnum í stjórnarskrá Sviss sem bendir til þess að það spili 

nokkuð aukahlutverk þegar kemur að stefnu landsins. Svisslendingar eiga einnig 

auðvelt með að hverfa frá þessari stefnu þrátt fyrir að hún sé skráð í stjórnarskrána 

en breytingar á stjórnarskrá Sviss áttu sér stað 80 sinnum frá því hún var sam-

þykkt árið 1878 fram til ársins 1989. Þá er viðurkenning stórveldanna lítið annað 

en að nafninu til því ekkert þeirra batt sig til þess að grípa inn í væri hlutleysi 

Sviss ógnað.194 Ákvæði um hlutleysi var ekki breytt með tilkomu nýrrar 

                                                
193 Sama heimild. Bls. 150, sjá einnig Norman, T. (1992). Bls. 311 
194 Ross, J. (1989). Bls. 41 
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stjórnarskrár árið 2000 en litið hefur verið á hlutleysi sem tæki til að tryggja 

sjálfstæði Sviss en ekki sem markmið í sjálfu sér.195 Líkt og í Svíþjóð var 

hlutleysisstefna Sviss á tímum kalda stríðsins aðeins bundin við varnarstefnuna og 

aðild að samtökum, sem fólu í sér sameiginlega varnarstefnu, var útilokuð. 

Hugmyndafræðilega voru Svisslendingar hliðhollir vesturveldunum.196 

Viðhorf Sviss til refsiaðgerða var að stórum hluta litað reynslu þeirra í 

aðgerðunum gegn Ítalíu árið 1935 og töldu Svisslendingar að ekki aðeins væru 

slíkar aðgerðir vonlausar heldur einnig hættulegar.197 Svissnesk yfirvöld tóku því 

ekki þátt í aðgerðunum gegn Ródesíu en fullvissuðu aðildarríki S.þ. um að 

svissnesk jörð væri ekki notuð til þess að brjóta gegn refsiaðgerðum öryggis-

ráðsins og að innflutningur frá Ródesíu til Sviss myndi ekki vera meiri en hann 

hefði verið síðustu þrjú árin. Ákvörðun öryggisráðs S.þ. um aðgerðir í Ródesíu 

gaf ekki möguleika á að aðildarríki væru undanþegin þátttöku í aðgerðunum auk 

þess sem ríki, sem ekki voru aðilar að stofnuninni, voru hvött til að grípa til 

aðgerða.198 Ein af ástæðunum fyrir því að Sviss lagði áherslu á hlutleysi sitt þegar 

kom að efnahagsþvingunum S.þ. var sú að yfirvöld vildu sýna fram á sjálfstæði 

ríkisins frá stofnuninni með því að grípa til eigin aðgerða. Nokkuð ósamræmi 

birtist í yfirlýsingum Sviss þar sem hlutleysið var notað sem afsökun í fyrstu yfir-

lýsingum varðandi málið en síðar var sjálfstæði ríkisins frá skyldum gagnvart S.þ. 

sagt ástæðan.199  

Austurríki gerðist aðili að S.þ. árið 1955, skömmu eftir að hlutleysis-

ákvæði stjórnarskrárinnar hafði verið fært í letur. Vitað var að aðild að sam-

tökunum, og þátttaka í refsikerfinu sem fylgdi, og hlutleysisstefna gætu reynst 

ósamrýmanlegar. Sérfræðingar í Austurríki litu hins vegar svo á að þar sem 

aðildin var samþykkt af hálfu S.þ. svo skömmu eftir að hlutleysi hafði verið lýst 

yfir sýndi að staða Austurríkis innan stofnunarinnar væri sérstök. Það væri því 

ekki hægt að skikka ríkið til þátttöku í aðgerðum sem ekki samræmdust hlut-

leysisstefnunni.200 Aðgerðirnar í Ródesíu voru fyrsta prófraunin á hlutleysisstefnu 

Austurríkis og aðildar þess að Sameinuðu þjóðunum. Alfred Verdross, laga-

                                                
195 Seger, P. (2005). 
196 Möckli, D. (2007). 
197 Ross, J. (1989). Bls. 194 
198 Blix, H. (1970).  
199 Ross, J. (1989). Bls. 194 
200 Hajnoczi, T. (2005). 
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sérfræðingur austurrísku ríkisstjórnarinnar, taldi að aðild að S.þ. og þátttaka í 

refsikerfi stofnunarinnar myndi ekki brjóta í bága við hlutleysisstefnuna.201 

Austurríska ríkisstjórnin lagði áherslu á varanlegt hlutleysi ríkisins í yfirlýsingu 

um aðgerðirnar en tók samt sem áður þátt í þeim enda væri ekki um milliríkja-

deilu að ræða og líkurnar á því að sameiginlegt öryggiskerfi S.þ. yrði virkjað með 

tilheyrandi hernaðaraðgerðum voru hverfandi.202 Gerhard Pfanzelter, sendiherra 

Austurríkis gagnvart S.þ., staðhæfir að Austurríki hafi aldrei lent í árekstri innan 

samtakanna vegna hlutleysisstefnu sinnar.203 

Hlutleysisstefnan hefur jafnan notið mikils fylgis í Sviss204 og í gegnum 

tíðina hefur hlutleysið reynst ríkinu vel og haldið því fyrir utan þau stríð sem hafa 

geisað í Evrópu. Í langan tíma var talið að aðild Sviss að S.þ. samræmdist ekki 

hlutleysisstefnu þess en miklar umræður voru um mögulega aðild þeirra að 

stofnuninni. Andstaðan við aðild að Sameinuðu þjóðunum árið 1945 var meiri en 

við aðild þeirra að Þjóðabandalaginu enda þótti ljóst eftir aðgerðirnar gegn Ítalíu 

að sameiginleg öryggisstefna og refsikerfið, sem henni fylgdi, virkaði ekki. Þá var 

talið að efnahagslegar aðgerðir, líkt og þær sem gripið var til á vegum banda-

lagsins, samræmdust ekki hlutleysisstefnu Sviss. Bindschedler kenningin sem 

samþykkt var árið 1954 setti á fót stefnu sem kom í veg fyrir að ríkið gæti gerst 

aðili að stjórnmálasamtökum sem ekki væru öllum opin, líkt og S.þ., tekið þátt í 

refsikerfi S.þ. eða gerst aðilar að efnahagsbandalagi.205 Það var ekki fyrr en 1970 

að ríkisstjórnin lýsti því yfir að efnahagslegar aðgerðir væru ekki fullkomlega í 

andstöðu við hlutleysi.206 Í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1986 höfnuðu Sviss-

lendingar aðild að Sameinuðu þjóðunum en eitt af skilyrðunum sem Sviss hafði 

sett var að gerðust þeir aðilar yrði hlutleysi þeirra virt.207 

Fyrsta friðargæsluverkefnið sem Sviss tók þátt í var í Kóreu árið 1953 en 

þá tók ríkið upp virkt hlutleysi (e. active neutrality).208 Síðan þá hefur Sviss verið 

þátttakandi í ýmsum friðargæsluverkefnum undir merkjum S.þ. allt frá upphafi 

                                                
201 Sama heimild. 
202 Blix, H. (1970). Bls. 52, Hajnoczi, T. (2005). Bls. 8 
203 Sheehan, G. (2002). Bls. 37 
204 Ross, J. (1989). Bls. 25 
205 Möckli, D. (2007). Bls. 2 
206 Ross, J. (1989). Bls. 196 
207 Federal department of Defence, Civil Protection and Sports (DDPS) & Federal 
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stofnunarinnar en slíkt hefur ekki verið talið brot á hlutleysisstefnunni þar sem 

aðgerðunum er ekki beint gegn neinu ákveðnu landi. 209 Sviss tók þátt í aðgerðum 

öryggisráðs S.þ. gegn Írökum eftir innrás þeirra í Kúveit árið 1990 en þingið 

ákvað þá að efnahagslegar aðgerðir samræmdust hlutleysisstefnu landsins. 

Stefnan var svipuð því og hafði verið uppi á teningnum við stofnun Þjóða-

bandalagsins þó Svisslendingar hafi ekki gerst aðilar að S.þ. árið 1990 þegar þeir 

tóku fyrst þátt í refsikerfi samtakanna.210 Austurríki hefur einnig verið virkur þátt-

takandi í friðargæsluverkefnum síðan 1960 en um 50.000 hermenn úr austurríska 

hernum hafa tekið þátt í friðaraðgerðum á vegum S.þ. Herliðið hefur einnig tekið 

þátt í bardagasveitum sem starfa undir merkjum Atlantshafsbandalagsins eða 

annarra ríkja síðan 1999 en gerð er krafa um að aðgerðirnar séu samþykktar af 

öryggisráði S.þ.211 

Stefna Sviss um hlutleysi stífnaði eftir að aðgerðirnar gegn Ítalíu mis-

tókust á fjórða áratug 20. aldar. Ríkið leit svo á að þátttaka í refsikerfi á borð við 

kerfið, sem þá ríkti, væri hættuleg öryggi landsins og því væri best að standa utan 

við slíkt kerfi. Hlutleysisstefna sem fól í sér einangrun var þá tekin upp í Sviss þar 

sem aðild að samtökum sem ekki stæðu öllum opin var hafnað. Þegar líða tók á 

20. öldina fór hins vegar að slakna á stefnu Sviss, fyrst með ákvörðun um að efna-

hagslegar aðgerðir brytu ekki í bága við hlutleysisstefnuna. Þrátt fyrir að hlut-

leysisstefnan hafi opnast á þessum tíma þótti almenningi í Sviss ekki tímabært að 

gerast aðili að S.þ. árið 1986 en ríkið tók þá virkan þátt í friðargæsluverkefnum. 

Leið Austurríkis hefur verið margt um ólík enda gerðist ríkið aðili að S.þ. fljótlega 

eftir að ákveðið var að lýsa yfir varanlegu hlutleysi. Það má því segja að hlut-

leysisstefnan og aðild að S.þ. hafi þróast samhliða á tímum kalda stríðsins. Hlut-

leysisstefna landanna tveggja er því um margt ólík þó Austurríki hafi litið til Sviss 

sem fyrirmyndar að hlutleysi sínu og ríkin eigi það sameiginlegt að vera á útjaðri 

Vestur-Evrópu. Sagan skiptir að öllum líkindum mestu máli í þessum mun þar 

sem Svisslendingar áttu slæmar minningar frá þátttöku í sameiginlegri öryggis-

stefnu á meðan Austurríki sá tækifæri til að koma á friði og öryggi á svæðinu með 

þátttöku í S.þ. 
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8 Hlutleysi eftir kalda stríðið 
Þrátt fyrir að mikilvægi hlutleysis í alþjóðakerfinu hafi minnkað mikið síðan kalda 

stríðinu lauk hefur stefna Svíþjóðar, um að standa utan hernaðarbandalaga á 

friðartímum en eiga möguleika á hlutleysi í stríði, verið álitin lögmætur möguleiki 

í varnarmálastefnu ríkja í Evrópu.212 Hernaðarlegt hlutleysi eða þátttökuleysi er 

ekki lengur talið hamla aðild að alþjóðastofnunum sem byggja á sameiginlegri 

öryggisstefnu og hlutlaus ríki geta vel tekið þátt í efnahagslegum refsiaðgerðum 

gegn þeim ríkjum sem ógna friði í alþjóðakerfinu.213 Hlutlaus ríki geta einnig 

tekið þátt í hernaðarlegum aðgerðum sem samþykktar eru af Sameinuðu 

þjóðunum. Margir fræðimenn telja hins vegar að hlutleysi hafi og komi til með að 

hafa litlu hlutverki að gegna á nýju árþúsundi.214 Hlutlaus ríki í Evrópu hafa, líkt 

og önnur ríki í álfunni, lagt meiri áherslu á samvinnu og samruna en áður, en það 

dregur mikið úr vægi hlutleysis.215 Mikilvægi hlutleysis hefur því minnkað mikið 

og ríkin hafa dregið úr áherslum sínum á að standa utan við hernaðarlegar 

aðgerðir. Svíþjóð, Finnland og Austurríki sáu sig knúin til að breyta orðalaginu 

sem notast var við í tengslum við utanríkisstefnu ríkjanna frá beinu hlutleysi til 

þátttökuleysis í hernaðarbandalögum. Eftir kalda stríðið var hlutleysisstefna tengd 

einangrunarstefnu en ríkin höfðu meiri hug á samvinnu en einangrun í breyttri 

heimsmynd.216 

Hugtökin öryggi og varnir hafa fengið víðfeðmari merkingu á síðari árum 

og snúa nú ekki aðeins að hernaðarlegu öryggi og vörnum gegn innrás heldur 

einnig að öðrum ógnum sem nú steðja að borgurunum.217 Skilgreining á ógnum 

hefur þannig breyst og margir telja að þessar nýju ógnir krefjist annars konar við-

bragða en þeirra sem gripið var til á tímum kalda stríðsins. Umhverfisvá, alþjóð-

leg glæpastarfsemi, hryðjuverk og aðrar ógnir hafa tekið við af helstu hættu kalda 
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stríðsins, að barátta stórveldanna myndi leiða til allsherjarstríðs. Hlutleysi hefur 

lítið að segja í þessum aðstæðum en það sama má sennilega segja um sam-

eiginlegar varnir líkt og þær sem Norður-Atlantshafssáttmálinn kveður á um.218 

Stuðningsmenn við aðild Írlands að Atlantshafsbandalaginu hafa bent á þetta í 

málflutningi sínum og segja að ógnirnar, sem steðja að heimsfriði nú, megi frekar 

rekja til ófriðar innan tiltekinna ríkja eða svæða t.d. átaka milli þjóðabrota. Besta 

vörnin gegn slíkum ógnum er að þeirra mati að ganga til liðs við önnur Evrópuríki 

í Atlantshafsbandalaginu.219 Sænska ríkisstjórnin hefur einnig bent á að til þess að 

mæta þessum nýju ógnum séu samstaða og samvinna ríkja nauðsynleg.220 

Áherslan þar hefur hins vegar verið á frekari samvinnu ríkjanna innan S.þ. og 

ESB fremur en aðild að Atlantshafsbandalaginu enda hafi sameiginleg varnar-

trygging takmarkað gildi þegar kemur að vörnum gegn slíkum ógnum.  

Fred Tanner nefnir nýjar ógnir og breytt landslag alþjóðakerfisins sem 

eina af ástæðum þess að hlutleysi hefur verið á undanhaldi síðan kalda stríðinu 

lauk. Línan sem skilur að innri og ytri ógnir er ekki eins skýr og áður. Það hefur 

leitt til þess að ríki hafa tekið upp meiri samvinnu þar sem ekki er rúm fyrir 

hlutleysisstefnu. Þá hefur öryggissvæðið í Evrópu haft í för með sér að 

hugmyndafræði um frjálslyndi, lýðræðislega stjórnarhætti og virðingu fyrir 

menningarlegri fjölbreytni hefur breiðst út.221 Aðrir telja hins vegar að dagar hlut-

leysis séu ekki taldir heldur hafi það tekið á sig annars konar mynd. Laurent 

Goetschel færir rök fyrir því að raunhæft hlutverk hlutleysis, sem er tengt 

þátttökuleysi í hernaðarlegum átökum, hafi minnkað mikið í breyttri heimsmynd. 

Hugmyndafræðilegt hlutverk hlutleysis, sem lýtur að því að regluvæða og tak-

marka vopnuð átök, hefur hins vegar ekki minnkað og er jafnvel mikilvægara nú 

en áður.222 Meðal þess sem hugmyndafræðilegt hlutverk hlutleysis felur í sér er 

friðargæsla en eins og fyrr segir hefur þátttaka hlutlausra ríkja í friðargæslu aukist 

mjög á síðustu árum.  

Sviss leggur mikla áherslu á hugmyndafræðilegt hlutverk hlutleysis í 

skýrslu sinni um utanríkismál. Þar eru taldar upp þær aðgerðir sem teljast sam-

ræmast hlutleysisstefnu landsins og lögum um hlutleysi yfirhöfuð. Efnahagslegar 
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þvinganir með umboði S.þ. eru meðal þess sem samræmist hlutleysisstefnunni 

sem og efnahagslegar aðgerðir annarra alþjóðlegra og svæðisbundinna stofnana á 

borð við ESB enda feli aðgerðirnar ekki í sér beitingu hervalds. Friðargæslu-

aðgerðir og flutningur hergagna til friðargæslu eru heimilaðar séu þær gerðar í 

umboði S.þ. Svisslendingar eru jafnframt tilbúnir til að taka þátt í aðgerðum til að 

koma á friði svo lengi sem þær eru samþykktar af S.þ. og ríkjum alþjóðakerfisins. 

Bardagar með sama markmiði eru þó ekki heimilaðir. Þátttaka í æfingum er 

heimil sem og samvinna með alþjóðlegum aðilum um vopn svo lengi sem þær fela 

ekki í sér skuldbindingu til aðstoðar brjótist út stríð.223 Hlutlausu ríkin og ríki sem 

standa utan við hernaðarbandalög hafa á síðari árum lagt meiri áherslu á þátttöku í 

friðargæsluverkefnum og eftirliti. Þátttaka í slíkum verkefnum hefur ekki verið 

talin brjóta gegn stefnu um hlutleysi þar sem aðgerðirnar beinast ekki gegn neinu 

ákveðnu ríki. Hlutlausu ríkin hafa verð ötulir talsmenn slíkra aðgerða. Svíþjóð 

hefur tekið þátt í öllum helstu aðgerðum á vegum Sameinuðu þjóðanna og 

Finnland hefur sent friðargæslulið til Mið-Austurlanda og Kýpur. Sviss og Írland 

hafa einnig veitt mikla aðstoð á þessu sviði og þátttaka í friðargæsluverkefnum 

nýtur mikils stuðnings almennings á Írlandi.224 Þótt friðargæsluverkefni geti 

skapað hættu á að vopnuð átök brjótist út hefur slíkt ekki fælt hlutlaus ríki frá 

þátttöku í þessum verkefnum.225 Margir hafa jafnvel litið svo á að hlutlaus ríki séu 

jafnvel betur til þess fallin að stjórna friðargæsluverkefnum þar sem þau eru ekki 

bundin samtökum með öðrum ríkjum.226 Aðgerðirnar séu því fyrst og fremst 

ætlaðar til að efla hagsmuni ríkisins sem þarf á þeim að halda frekar en banda-

lagsins sem stendur á bak við þær. Þannig hafa ríkin til að mynda takið þátt í 

friðargæsluverkefnum á vegum Atlantshafsbandalagsins án þess að vera aðilar að 

bandalaginu. Þrátt fyrir að ríkin taki þátt í friðargæsluverkefnum á vegum banda-

lagsins eru þau ekki þátttakendur í sameiginlegri öryggisstefnu sem krefst þess að 

þau bregðist við verði aðildarríki bandalagsins fyrir árásum.227 

Lausn deilumála hefur einnig verið mikilvægt hlutverk hlutlausu ríkjanna, 

sem leggja áherslu á að leysa alþjóðlegar deilur á pólitískan máta frekar en að 
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grípa til vopnaðra aðgerða.228 Einn af áherslupunktum Svíþjóðar og Finnlands í 

Evrópusambandinu hefur einmitt verið átakastjórnun með borgaralegum 

aðgerðum enda er mikilvægt að byggja upp innviði ríkja á átakasvæðum.229 Með 

þessum aðgerðum vilja ríkin leggja sitt af mörkum til að koma á friði og stöðug-

leika í heiminum. Hlutleysið er þannig verkfæri til að koma á stöðugleika í 

alþjóðakerfinu, jafnvel þó ríkið hafi formlega vikið frá þeirri stefnu og haldi nú á 

lofti stefnu um að standa utan við hernaðarbandalög. Það er einmitt sá þáttur hlut-

leysisstefnunnar sem hefur mest áhrif í þessu sambandi, þ.e. að ríkin hafi ekki 

bundið sig við einn hóp ríkja fram yfir annan heldur beini sjónum sínum að þeim 

ríkjum sem þurfa á aðstoð að halda. Göran Persson, forsætisráðherra Svíþjóðar 

1996-2000, lagði áherslu á trúverðugleika hlutlausra ríkja, sem málamiðlara í 

deilum á borð við átökin í fyrrum Júgóslavíu, í viðtali við Dagens Nyheter árið 

1999. Stuðningur Svíþjóðar við inngrip Atlantshafsbandalagsins sýndi þannig 

fram á að það væri hið rétta í stöðunni en ákvarðanir ríkisins væru teknar algjör-

lega óháð bandalaginu og ákvörðunum þess. Hann lagði einnig áherslu á hlutverk 

Svíþjóðar í miðlun mála milli Atlantshafsbandalagsins og Moskvu en það hlut-

verk varð hins vegar mjög veigalítið þegar á reyndi.230 

8.1 Hlutleysi og Atlantshafsbandalagið 

Margir spáðu því að Atlantshafsbandalagið myndi líða undir lok við endalok 

kalda stríðsins enda væri hlutverki þess lokið. Það hefur hins vegar ekki reynst 

raunin og stækkun bandalagsins árið 1999, þegar Tékkland, Ungverjaland og 

Pólland gerðust aðilar að því, sýnir að ríki líta enn á Atlantshafsbandalagið sem 

mikilvægan hlekk í öryggisstefnu sinni. Aðildarviðræður Albaníu og Króatíu að 

bandalaginu, þátttaka Makedóníu fyrrverandi lýðveldis Júgóslavíu í MAP 

áætlunum (Membership action plan) bandalagsins, og viðræður fleiri ríkja um 

þátttöku í áætlunum á þessu ári231 sýnir að bandalagið hefur enn stóru hlutverki að 

gegna í öryggislandslagi Evrópu. Hlutverk bandalagsins breyttist til muna eftir lok 

kalda stríðsins og á undanförnum árum hefur það beitt sér meira fyrir friðargæslu 

og –eftirliti utan við hið hefðbundna starfsvæði bandalagsins. Áherslan hefur því á 
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vissan hátt færst frá sameiginlegri varnarstefnu, sem var meginverkefni banda-

lagsins á tímum kalda stríðsins, í nokkuð mannúðlegri átt.232 Hlutlaus ríki hafa séð 

sért fært að taka þátt í mannúðar- og friðargæsluaðgerðum bandalagsins í gegnum 

Partnership for Peace (PfP) áætlunina en þau hafa hins vegar talið fýsilegt að 

gerast fullgildir meðlimir bandalagins. Ástæðan er einna helst sú að bandalagið 

byggir enn á sameiginlegri varnarstefnu aðildarríkja sem krefst viðbragða af hálfu 

þeirra allra verði eitt ríki fyrir árás.  

Svíþjóð og Finnland hafa sjaldnast borið á góma þegar stækkun Atlants-

hafsbandalagsins hefur verið til umræðu. Bæði ríkin hafa hingað til haldið fast í 

þá stefnu að standa utan við hernaðarbandalög en möguleikinn á aðild að banda-

laginu hefur aldrei verið sleginn alveg út af borðinu. Ríkin tvö hafa deilt svipaðri 

stefnu en ýmislegt skilur á milli í nálgun þeirra við alþjóðakerfið. Finnar eru 

nágrannar Rússa og það hefur sett mikinn svip á stefnu þeirra enda hafa Rússar oft 

verið ógn við stöðugleika í Finnlandi. Saga hlutleysis ríkjanna er einnig ólík og 

þarf ekki annað en að líta á stöðu þeirra eftir seinni heimsstyrjöldina til að átta sig 

á því að reynsla þeirra er mjög ólík. Hlutleysisstefna þeirra eftir kalda stríðið 

virðist hins vegar bera sameiginleg einkenni.233  

Í augum Bandaríkjastjórnar var stefna Svíþjóðar að vera ekki aðili að 

hernaðarbandalagi ákveðinn stuðpúði í samskiptum Bandaríkjanna við Rússa, t.d. 

þegar Pólland gerðist aðili að Atlantshafsbandalaginu.234 Utanríkisráðherra 

Svíþjóðar, Anna Lindh, lýsti því yfir að ríkið hefði fullan hug á samstarfi við 

Atlantshafsbandalagið enda væri ekki jafn mikilvægt og áður að hlutlaus ríki 

lokuðu á alla slíka samvinnu til að gera hlutleysisstefnu sína trúverðugri eins og 

krafan hefði verið áður.235 Lindh lagði með þeim ummælum áherslu á að þær 

kröfur, sem gerðar eru til hlutlausra ríkja, séu ekki þær sömu og áður hafi verið. 

Hlutleysi hafi á þann hátt ekki sömu merkingu og það hafði á tímum kalda 

stríðsins þegar þess var krafist að hlutlaus ríki ættu ekki í samstarfi við hernaðar-

bandalög. Lindh lagði einnig áherslu á að stefna Svíþjóðar um að taka ekki þátt í 

hernaðarbandalagi væri óbreytt þó ríkið hafi gerst aðili að pólitísku bandalagi, 

Evrópusambandinu. Lesa má út úr yfirlýsingu Lindh að þó breyting hafi verið 
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gerð á hlutleysisstefnunni sé megininntak stefnunnar, að gerast ekki aðili að 

hernaðarbandalagi, enn mikilvægur hluti af utanríkisstefnu Svíþjóðar.  

Svíþjóð og Finnland gerðust aðilar að Partnership for Peace (PfP) áætlun 

Atlantshafsbandalagsins árið 1994. Hermenn ríkjanna hafa síðan þá tekið þátt í 

æfingum og námskeiðum á vegum áætlunarinnar og jafnvel staðið fyrir slíkum 

atburðum.236 Áætlunin gefur ríkjum færi á að ákveða sjálf að hve miklu leyti þau 

taka þátt í aðgerðum og hvaða aðgerðum.237 Á síðustu árum hefur samstarf Finn-

lands við Atlantshafsbandalagið undir merkjum PfP dýpkað. Ríkið hefur tekið þátt 

í öllum aðgerðum bandalagsins (SFOR, KFOR, ISAF) og þar á meðal verið 

leiðandi í aðgerðunum í Kósóvó.238 Í skýrslu um utanríkismál lýsir sænska ríkis-

stjórnin þeim skoðunum sínum að Svíþjóð beri að taka þátt í friðargæslu og átaka-

stjórnun á vegum Atlantshafsbandalagsins, bæði innan PfP áætlunarinnar og utan 

hennar, svo lengi sem það samræmist stefnu ríkisins.239 Þetta ber að skilja sem svo 

að ríkið sé tilbúið til þátttöku í aðgerðum bandalagsins svo lengi sem þær krefjast 

ekki þátttöku í sameiginlegri varnarskyldu. Almenningur í Svíþjóð hefur ekki 

verið hlynntur inngöngu í bandalagið og skoðanakannanir hafa sýnt að rúmlega 

helmingur þjóðarinnar er mótfallinn aðild.240 Írland hefur einnig verið virkur þátt-

takandi í friðargæsluverkefnum og því líta margir svo á að það sé rökrétt framhald 

af þeirri samvinnu að þeir gangi til liðs við önnur vestræn ríki í Atlantshafs-

bandalaginu.241 Umræða um PfP áætlunina í lok 20. aldarinnar leiddi hins vegar í 

ljós að almenningur á Írlandi var enn hlynntur hlutleysisstefnunni en þá voru 69% 

landsmanna þar fylgjandi henni. Þeir, sem aðhyllast frekari þátttöku í samstarfi 

Evrópuþjóða um öryggismál, benda á að hugtakið hlutleysi hafi aðra merkingu, nú 

þegar valdabaráttu stórveldana er lokið. Þeir, sem eru mótfallnir þátttöku Írlands í 

PfP, telja hins vegar að þátttaka í áætluninni leiði til samninga við Atlantshafs-

bandalagið. Samninga sem geri það að verkum að ríkið geti ekki sett sig á móti 

aðgerðum bandalagsins í framtíðinni.242 Sviss hefur einnig tekið þátt í PfP áætlun-
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unum en þátttakan er ekki talin brjóta gegn hlutleysisstefnunni þar sem ekki er um 

beina aðild að bandalaginu að ræða og ríkin eru ekki skyldug til að veita aðstoð.243 

Svíþjóð hefur tekið þátt í ýmsum aðgerðum á vegum Atlantshafs-

bandalagins, þar á meðal í friðargæsluverkefnum í Bosníu, Kósóvó og í 

Afganistan en virðing fyrir mannréttindum og alþjóðalögum er mikilvægur 

hlekkur í utanríkisstefnu Svíþjóðar.244 Embættismenn á vegum sænska ríkisins 

hafa starfað innan vébanda bandalagsins sem Partner staff Elements. Toumas 

Forsberg og Tapani Vaahtoranta telja að Svíþjóð geti í rauninni sætt sig við flest í 

starfsemi bandalagsins, fyrir utan sameiginlega ábyrgð á vörnum sem tilgreind er í 

5. grein Norður-Atlantshafssamningsins.245 Það er mikilvægt fyrir Svíþjóð að 

aðgerðirnar, sem ríkið tekur þátt í, séu samþykktar af hálfu S.þ. eða ríkjanna sem 

um ræðir. Þau tilfelli, þegar samþykki næst ekki en aðgerðir eru nauðsynlegar, 

skulu metin hvert fyrir sig.246 

Stjórnmálaflokkar í Svíþjóð eru ekki sammála þegar kemur að aðild 

Svíþjóðar að Atlantshafsbandalaginu. Folkpartiet liberalerna hefur haft aðild að 

bandalaginu á stefnuskrá sinni og nefnir formaður flokksins, Lars Leijonborg, 

fjórar ástæður máli sínu til stuðnings. Í fyrsta lagi myndu áhrif Svíþjóðar á 

öryggismál í Evrópu aukast til muna með aðild. Í öðru lagi tilheyrir Svíþjóð hópi 

vestrænna lýðræðisríkja sem hafa sameiginlega hagsmuni þegar kemur að 

öryggismálum. Í þriðja lagi er mikilvægt að styrkja tengslin á milli ríkjanna við 

Atlantshafið og í fjórða lagi er aðild Finnlands, Svíþjóðar og Eystrasaltsríkjanna 

besta leiðin til að tryggja stöðugleika á Eystrasaltinu.247 Moderaterna í Svíþjóð 

eru einnig hlynntir aðild að Atlantshafsbandalaginu þó málflutningur þeirra sé 

varlegri en málflutningur Folkpartiet liberalerna. Þeir telja, líkt og Folkpartiet, að 

aðild Finnlands, Svíþjóðar, Litháen, Lettlands og Eistlands að bandalaginu sé til 

þess fallin að tryggja stöðugleika á svæðinu þó ekki liggi sérstaklega mikið á 

aðild.248 Í Finnlandi er almenningur mjög hlynntur því að standa utan við 

hernaðarbandalög en tveir af hverjum þremur styðja stefnuna og eru mótfallnir 
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aðild að Atlantshafsbandalaginu. Fleiri kjósa hins vegar aðild að bandalaginu fram 

yfir Evrópusambandið.249  

Aðild að Atlantshafsbandalaginu samræmist ekki hlutleysisstefnu Sviss 

þar sem krafist er hernaðarlegrar aðstoðar við önnur ríki komi til stríðs.250 Að auki 

telja Svisslendingar að varnir sínar sé betur tryggðar á þann hátt sem nú er frekar 

en með aðild að bandalaginu.251 Sviss hefur hins vegar lagt mikla áherslu á þátt-

töku í stríðinu gegn hryðjuverkum enda er það ekki á skjön við hlutleysisstefnuna, 

ekki nema átökin breiðist út og verði ríkjaátök sem ekki njóta samþykkis öryggis-

ráðs S.þ. Hryðjuverk teljast ekki stríðsrekstur heldur glæpur í augum Sviss og því 

beri að berjast gegn hryðjuverkum á svipaðan hátt og barist er gegn alþjóðlegri 

glæpastarfsemi, með samvinnu ríkja og alþjóðlegum aðgerðum.252 Sviss tók þátt í 

aðgerðum öryggsráðs S.þ. sem ekki fólu í sér beitingu hervalds jafnvel áður en 

ríkið gerðist aðili að stofnuninni, þ.á.m. í aðgerðunum sem samþykktar voru í 

fyrrum Júgóslavíu.253 Ríkið tók einnig þátt í refsiaðgerðum, sem ekki voru 

ákvarðaðar af S.þ., þegar það tók þátt í aðgerðum Evrópusambandsins gegn 

Júgóslavíu árið 1998. Eins og áður hefur komið fram teljast aðgerðir S.þ. ekki 

brjóta gegn hlutleysi ríkja. Skýrsla svissneska utanríkisráðuneytisins um öryggis-

mál frá árinu 1993 hafði þegar gert ráð fyrir að Sviss gæti tekið þátt í aðgerðum á 

vegum stofnana á borð við ESB án þess að litið yrði á þær aðgerðir sem brot á 

hlutleysisstefnunni.254 Það var ekki fyrr en Evrópuríkin samþykktu að setja 

viðskiptabann með olíu gegn Júgóslavíu sem þátttaka í aðgerðunum fór að vefjast 

yfir Sviss vegna hlutleysisstefnunnar. Olía er talin til hergagna og samkvæmt 

Haag samningunum ber hlutlausum ríkjum að koma fram við stríðandi aðila á 

jafnan hátt. Bann á viðskipti með olíu hefði því þýtt að Svisslendingar þyrftu að 

beita banninu gegn báðum aðilum, þ.e. Júgóslavíu og NATO-ríkjunum. Til þess 

að komast hjá því að brjóta gegn hlutleysisstefnunni eða taka upp aðgerðir gegn 

NATO-ríkjunum neitaði svissneska ríkisstjórnin að banna útflutning á olíu og 
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olíuafurðum til Júgóslavíu.255 Þegar Atlantshafsbandalagið fór síðan fram á 

flutning á hergögnum yfir Sviss til að nota í átökunum í Kósóvó árið 1999 litu 

Svisslendingar á það sem brot á hlutleysisstefnu landsins þar sem bandalagið 

hafði ekki umboð fyrir aðgerðunum frá öryggisráði S.þ. Aðgerðir S.þ. eru yfirleitt 

ekki taldar stríðsrekstur og því brýtur þátttaka í þeim ekki gegn hlutleysis-

stefnunni. Heimilt er að senda vopnaðar hersveitir í friðargæsluverkefni séu þau 

samþykkt af þingi en vopnin eru aðeins ætluð til varnar.256 Litið hefur verið á 

refsiaðgerðir Atlantshafsbandalagsins sem hernaðaraðgerðir og milliríkjaátök og 

því hafa svissnesk yfirvöld álitið að aðgerðir þess falli undir lög um hlutleysi. Það 

sama á við um aðgerðir Evrópusambandsins en svo lengi sem aðgerðir þessara 

stofnana eru eingöngu efnahagslegar en ekki hernaðarlegar samræmist þátttaka 

Sviss í aðgerðunum hlutleysisstefnunni. En þegar aðgerðirnar verða hernaðarlegar 

eru þær ekki lengur samræmanlegar hlutleysisstefnunni eins og sést best á 

aðgerðunum gegn Júgóslavíu. Viðskiptabann með olíu fellur undir lög um hlut-

leysi að mati Sviss og því bar ríkinu að koma fram við báða aðila stríðsins á 

jafnan hátt. 

8.2 Hlutleysi og Evrópusambandsaðild 

Laura C. Ferreira-Pereira lýsir stöðu Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar í 

öryggislandslagi Evrópu eftir kalda stríðið sem „innan girðingarinnar en utan 

veggjanna“.257 Ríkin eru innan girðingarinnar í öryggismálum að því leyti að þau 

eru aðilar að Evrópusambandinu, njóta áheyrnar í Vestur-Evrópusambandinu og 

eiga í samstarfi við Atlantshafsbandalagið þó þau séu ekki fullgildir meðlimir 

þess. Þau eru hins vegar fyrir utan veggja hinna tveggja síðastnefndu þar sem þau 

eru ekki meðlimir og njóta ekki góðs af varnarsamstarfi þeirra.258  Ferreira-Pereira 

notast við hugtakið military non-allied í stað hlutleysis (e. neutral) og non-aligned 

til að lýsa stöðu ríkjanna en það myndi útleggjast sem utan hernaðarbandalaga.259 

Munurinn á hlutleysi og því að standa utan hernaðarbandalaga felst fyrst og 

fremst í því að með yfirlýsingu um hlutleysi hafa ríki bundið sig til þess að taka 
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ekki afstöðu með einum eða fleiri aðilum í stríði sem kynni að brjótast út. Að 

standa utan hernaðarbandalaga felur hins vegar í sér að ríki vilja ekki skuldbinda 

sig fyrirfram til viðbragða við árás komi til slíks. Leiðtogar ríkjanna sem eru til 

umfjöllunar í grein Ferreira-Pereira hafa litið svo á að hugtakið hlutleysi lýsi ekki 

lengur stefnu þeirra og hafa því gripið til þess ráðs að kalla stefnu ríkjanna „utan 

hernaðarbandalaga“ (e. non-participation in military alliances, military non-

alliance).260 Innri og ytri þættir urðu til þess að ríkin tóku upp samstarf við 

Vestur-Evrópusambandið og Atlantshafsbandalagið. Hlutverk stofnananna í 

átakastjórnun var ein af meginástæðum samstarfsins en þróun Vestur-Evrópu-

sambandsins í átt að því að falla undir varnarhluta ESB gegndi einnig stóru 

hlutverki.261  

Segja má að ákveðin endurskilgreining á hugtakinu hlutleysi hafi átt sér 

stað við lok kalda stríðsins sem gerði það að verkum að hlutlaus Evrópuríki gátu 

gerst aðilar að Evrópusambandinu. Sovétríkin voru ekki lengur til staðar til að 

andmæla aðild Finnlands og Austurríkis að sambandinu og Svíþjóð leit ekki 

lengur á sig sem nauðsynlegan stuðpúða milli austurs og vesturs. Austurríki var 

fyrst ríkjanna til að sækja um aðild en efnahagslegar ástæður voru ein af megin-

ástæðum þess að þeir sóttust eftir henni. Aðrar ytri aðstæður höfðu einnig áhrif á 

umsókn þeirra líkt og hinna ríkjanna tveggja en sú skoðun að aðild að Evrópu-

sambandinu bryti ekki í bága við hlutleysisstefnu var mjög mikilvæg.262 Önnur og 

jafnvel mikilvægari ástæða var að með aðild myndi Austurríki tilheyra friðar- og 

stöðugleikasvæðinu sem myndast hafði í Evrópu.263 Ferreira-Pereira segir að 

stefnubreytingu um hlutleysi Evrópuríkjanna megi orða þannig að ríkin hafi tekið 

upp eurocentrism, þar sem Evrópusamvinna er kjarninn, í stað neutrocentrism, þar 

sem hlutleysi er kjarninn.264 

Austurríki gerðist aðili að fríverslunarsamtökum Evrópu, EFTA, fljótlega 

eftir stofnun samtakanna en umræður um Evrópusamrunann á sjötta áratugnum 

leiddu í ljós að almenningur og yfirvöld voru hlynntari þátttöku í EFTA með 

hinum hlutlausu ríkjunum en með NATO-ríkjunum í Efnahagsbandalagi 
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Evrópu.265 Afstaða Sovétríkjanna til Efnahagsbandalagsins hefur líkast til einnig 

skipt máli í ákvörðun Austurríkis. Eftir að ríkið hafði gerst aðili að Evrópu-

sambandinu árið 1995 var stjórnarskrá landsins breytt á þann hátt að Austurríki 

gæti tekið þátt í efnahagslegum þvingunum sem ákveðnar væru af hálfu Vestur-

Evrópusambandsins. Breytingin fól hins vegar ekki í sér að hefðbundið hlutleysi 

yrði lagt á hilluna.266 Austurríkismenn hafa heitið stuðningi við samstarf Evrópu-

sambandsins og NATÓ með því sjónarmiði að styrkja sameiginlega utanríkis- og 

varnarmálastefnu Evrópu.267 

Svíar töldu að aðild að Efnahagsbandalagi Evrópu samræmdist ekki hlut-

leysisstefnu landsins við stofnun bandalagsins og ákváðu að fylkja frekar liði með 

Bretlandi, Noregi, Danmörku og öðrum ríkjum í stofnun EFTA árið 1959.268 

Sömu sögu er að segja í Finnlandi þar sem ekki var talið að aðild að Evrópu-

sambandinu samræmdist hlutleysisstefnunni. Ríkisstjórn Ingvars Carlssonar í 

Svíþjóð sótti um aðild að Evrópusambandinu árið 1991. Í ræðu sinni lagði 

Carlsson áherslu á að hlutleysisstefnu yrði fylgt áfram þó Svíþjóð myndi taka þátt 

í sameiginlegri öryggisstefnu.269 Carlsson taldi að hlutlaust ríki myndi vera akkur 

fyrir Evrópusambandið, sérstaklega á þeim óvissutímum sem þá ríktu.270  

Carl Bildt sagði í heimsókn í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins þann 

13. nóvember árið 1991 að hlutleysisstefnan fullnægði ekki lengur markmiðum 

Svíþjóðar sem væri nú ötull þátttakandi í Evrópusamrunanum.271 Þrátt fyrir þessi 

ummæli hélt ríkisstjórn Bildt í þá stefnu sína að gerast ekki aðili að hernaðar-

bandalagi. Hin nýja varnarmálastefna Svíþjóðar miðaði að því að standa utan við 

hernaðarbandalög með möguleika á hlutleysi kæmi til stríðs í nágrenni landsins og 

naut stefnan stuðnings sósíaldemókrata í stjórnarandstöðu.272 Bildt gerði hins 

vegar ljóst í ræðu sinni að á komandi árum myndi Evrópa skipa veigameiri sess í 

varnar- og utanríkismálum Svíþjóðar og að sama skapi myndi vægi hlutleysis-
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stefnunnar minnka.273 Svíþjóð lagði mikla áherslu á að efnahagsleg- og pólitísk 

samvinna Evrópuríkjanna myndi leiða til friðar og öryggis í álfunni og því var 

ríkið talsmaður þess að sambandið yrði stækkað til austurs.274 

Þegar Svíþjóð gerðist aðili að Evrópusambandinu má segja að hlutleysis-

stefna þeirra hafi tekið stakkaskiptum. Pólitískt hlutleysi, sem var við lýði í kalda 

stríðinu, vék fyrir þátttöku í Evrópusamrunanum.275 Stefna Svíþjóðar í dag er að 

standa utan við hernaðarbandalög, þ.e. að ganga ekki að samkomulagi sem felur í 

sér skuldbindingar um sameiginlegar varnaraðgerðir. Kæmi hins vegar til árásar á 

Evrópuríki er ólíklegt að Svíþjóð myndi halda á lofti hlutleysisstefnu heldur 

myndi ríkið bregðast við og leggja fram sína aðstoð.276 

Forseti Finnlands frá 1982-1994, Mauno Koivisto, lýsti því yfir að aðal-

ástæðan fyrir umsókn Finnlands um aðild að Evrópusambandinu væri öryggis-

stefna sambandsins og að efnahagslegar ástæður væru ekki eins mikilvægar. Á 

sama tíma lagði Ingvar Carlsson áherslu á aðild Svíþjóðar að sambandinu sem 

tækifæri til áhrifa á samvinnu á sviði efnahagsmála, stjórnmála og félagsmála. 

Ríkin tvö hafa aðlagað öryggisstefnu sína að sameiginlegri öryggisstefnu og 

leggja áherslu á að sú stefna verði efld í framtíðinni. Göran Persson hefur lýst 

öryggisstefnu ESB sem áhrifamesta tækinu í stefnu Svíþjóðar. Þrátt fyrir að bæði 

Svíþjóð og Finnland hafi lagt áherslu á öryggisstefnu innan veggja Evrópu-

sambandsins hefur þeim ekki þótt ástæða til að teknar yrðu upp sameiginlegar 

varnarskyldur innan sambandsins. 277 

Hvorki Svíar né Finnar hafa litið á þátttöku í sameiginlegri öryggisstefnu 

Evrópusambandsins sem brot á stefnu þeirra að standa utan hernaðarbandalaga.278 

Maastricht sáttmáli ESB frá 1994 gaf möguleika á sameiginlegri varnarstefnu í 

Evrópu sem gæti leitt til sameiginlegra varna en aðild Austurríkis, Finnlands og 

Svíþjóðar að sambandinu var samþykkt árið eftir. Írland hafði sótt fast eftir því að 

hlutleysi yrði gefinn gaumur í yfirlýsingum sáttmálans og náði því í gegn að 

aðildarríkjum væri í sjálfsvald sett eðli og magn aðstoðar sem þau veittu ríkjum í 
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neyð.279 Orðalag sáttmálans um utanríkisstefnu Evrópu var mikið rætt en niður-

staða samningaviðræðanna var að í umfjöllun um sameiginlega utanríkis- og 

öryggisstefnu skyldi fylgja: „sem gæti, í framtíðinni, leitt til sameiginlegra 

varna“.280 Þrátt fyrir að möguleikinn á sameiginlegri utanríkis- og öryggisstefnu 

myndi leiða til sameiginlegra varna börðust hlutlausu ríkin gegn því að Vestur-

Evrópusambandið yrði fellt alfarið undir ESB.281 

Eftir að austurríska ríkisstjórnin hafði samþykkt aðild að ESB var gerður 

viðauki við hlutleysisákvæði stjórnarskrár landsins þar sem kveðið var á um að 

þátttaka í sameiginlegri utanríkis- og öryggisstefnu, CFSP (e. Common Foreign 

and Security Policy) bryti ekki í bága við hlutleysisstefnuna. Amsterdam sátt-

málinn árið 1997 leiddi einnig til viðbóta við hlutleysisákvæðið en þá var 

Austurríki heimiluð þátttaka í Petersberg verkefnum að fullu en þau fela í sér 

hernaðarlegar aðgerðir vegna átakastjórnunar og við að koma á friði.282 Verkefnin 

ná yfir mannúðar- og björgunaraðgerðir, friðargæslu og verkefni bardagasveita 

við átakastjórnun. Aðildarríki Vestur-Evrópusambandsins skrifuðu undir yfir-

lýsingu þess efnis að hersveitir þeirra yrðu til taks fyrir sambandið, Atlantshafs-

bandalagið og ESB í slík verkefni.283 Í umræðum um hervæðingu Evrópu-

sambandsins þótti austurrísku sendinefndinni nauðsynlegt að draga fram muninn á 

sameiginlegri varnarstefnu og sameiginlegum vörnum. Hið síðarnefnda nær, að 

mati austurrískra yfirvalda, yfir sameiginlega skuldbindingu til að veita aðstoð, 

þátttöku í herliði, samvinnu um vopnainnkaup og varnarsamstarf.284 Hlutlausu 

ríkin Finnland, Austurríki og Svíþjóð áttu stóran þátt í því að Petersberg verkefnin 

voru felld undir Amsterdam sáttmálann og inn á dagskrá Evrópusambandsins. 

Með því að fella verkefnin undir Amsterdam sáttmálann tókst ríkjunum að koma í 

veg fyrir enn frekari hervæðingu sambandsins en áform voru uppi um að fella 

Vestur-Evrópusambandið í heild sinni undir sáttmálann.285 Ástæða þess að ríkin 

reyndu að hafa sem mest áhrif á mótun stefnunnar var sú að koma í veg fyrir her-

væðingu sambandsins og þar með sameiginlegar varnir. Tommi Koivula segir 

þátttöku ríkjanna í ferlinu, sem síðar varð til þess að stofnaðar voru hersveitir á 
                                                
279 Hajnoczi, T. (2005). 
280 Kerttunen, M; Koivula, T. og Jeppsson, T. (2005). 
281 Ferreira-Periera, L. (2005). 
282 Hajnoczi, T. (2005). 
283 Europa > Glossary 
284 Ferreira-Periera, L. (2005). 
285 Sama heimild. 
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vegum ESB (e. EU battlegroups), vera nokkuð kaldhæðnislega þar sem her-

sveitirnar eru afurð stefnu ríkjanna um að koma í veg fyrir hervæðingu sam-

bandsins.286  

Ríkin hafa tekið fullan þátt í þróun sameiginlegrar utanríkis- og öryggis-

málastefnu í Evrópu. Finnland hefur lagt kapp á að sýna fram á að sú stefna að 

standa utan við hernaðarbandalög sé ríkinu ekki fjötur um fót í samstarfi um 

evrópska öryggis- og varnarmálastefnu (ESDP).287 Áhersla þeirra, og hinna hlut-

lausu ríkjanna, hefur að mestu verið á mannúðar- og friðargæslumál, en sú stefna 

samræmist áherslum ríkjanna innan S.þ.288 Margir telja hins vegar að þátttaka 

ríkjanna í eflingu evrópskrar öryggis- og varnarmálastefnu sé um margt í andstöðu 

við stefnu ríkjanna en nokkrar ástæður eru fyrir því að ríkin líta svo á að þátttakan 

samræmist stefnu þeirra að standa utan hernaðarbandalaga. Mikilvægasta ástæðan 

er líklega sú að stefnan krefst samráðs milli aðildarríkjanna. Það gefur ríkjunum 

færi á að móta varnarmálastefnu sína í samræmi við þá stefnu að standa utan 

bandalaga.289 Löggjöf í Finnlandi kveður á um að einungis sé heimilt að taka þátt í 

friðargæsluverkefnum undir leiðsögn öryggisráðs S.þ. eða Öryggis- og samvinnu-

stofnunar Evrópu, og að herlið skuli ekki notað til hernaðarlegra aðgerða.290  

Stefnu hlutlausu ríkjanna í Evrópu, sem jafnframt eru aðilar að Evrópu-

sambandinu, má því lýsa á þann veg að þau eiga í samstarfi við öryggis- og 

varnarmálasamtök án þess að vera beinir aðilar að þeim.291 Ríkin hafa brugðist við 

nýjum ógnum með því að einblína á samvinnu frekar en einangrun sem verður að 

teljast mikil breyting frá því áður þegar meiri áhersla var lögð á að standa utan við 

samvinnu og þannig utan við átök. Þó ríkin hafi tekið upp meiri samvinnu við ríki 

og samtök á sviði öryggis- og varnarmála hafa þau ekki gengið svo langt að gerast 

aðilar að sameiginlegum varnarskuldbindingum. 

Paul Seger, svissneskur sendiherra og stjórnarformaður International Law í 

utanríkisráðuneyti Sviss, telur að tvíhliðasamningar Sviss og ESB hafi engin áhrif 

á hlutleysisstefnu landsins frekar en aðild að S.þ. Hann telur að aðild að ESB gæti 

samræmst hlutleysisstefnu landsins, svo lengi sem sambandið tekur ekki upp 

                                                
286 Kerttunen, M; Koivula, T. og Jeppsson, T. (2005). 
287 Möttölä, K. (2005). 
288 Ferreira-Periera, L. (2006), Hajnoczi, T. (2005). 
289 Ferreira-Periera, L. (2005). 
290 Möttölä, K. (2005). 
291 „Cooperative military non-alliance“ Ferreira-Periera, L. (2006). Bls. 116 
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bindandi varnarstefnu fyrir öll aðildarríki. Evrópska öryggis- og varnarstefnan 

(ESDP) hefur lagt áherslu á stjórnun átaka en ekki varnir landsvæða og því væri 

aðild Sviss að Evrópusambandinu möguleg í framtíðinni. Myndi öryggis- og 

varnarstefnan hins vegar þróast í átt að sameiginlegri varnartryggingu gæti Sviss 

ekki tekið þátt vegna hlutleysisstefnunnar.292 Komist er að sömu niðurstöðu í 

skýrslu svissneskra yfirvalda um Evrópusamrunann.293 Aðild að Evrópu-

sambandinu er langtímamarkmið svissnesku ríkisstjórnarinnar þó lítið hafi þokast 

í þá átt á síðustu árum.294 Hlutleysið er því ekki séð sem hindrun í aðild Sviss að 

ESB og möguleikanum á aðild haldið opnum líkt og möguleikanum á aðild að 

Atlantshafsbandalaginu. Það einkennir stefnu allra hlutlausu ríkjanna að loka ekki 

alfarið á aðild að bandalaginu þó slíkt sé ekki á stefnuskrá þeirra í nánustu fram-

tíð. Ríkin virðast því vera tilbúin til að bregðast við breyttri heimsmynd enn á ný 

með breyttri stefnu, jafnvel þó það þýði að hlutleysisstefnunni verði kastað fyrir 

róða. 

8.3 Svíþjóð og Finnland – stefnubreyting eftir kalda 

stríðið 

Þegar kalda stríðinu lauk virtist lítil ástæða fyrir Svíþjóð að halda í hlutleysis-

stefnu sína. Á meðan önnur ríki fylktu liði í kalda stríðinu og styrktu bönd sín 

virtist stefna Svíþjóðar um hlutleysi hamla þátttöku ríkisins í alþjóðasamvinnu. 

Fleiri tóku að mæla fyrir því að stefnan yrði yfirgefin og ríkið myndi taka meiri 

þátt í vestrænni og evrópskri samvinnu nú þegar kalda stríðinu var lokið. Mikael 

af Malmborg telur að hlutverk hlutleysisstefnunnar í ímynd þjóðarinnar sé ekki 

síður mikilvægt en hlutverk hennar í varnarmálastefnu og því sé ekki hægt að yfir-

gefa stefnuna svo glatt.295 Hlutleysisstefna nýtur mikils stuðnings almennings í 

Svíþjóð en þó eru margir sem telja að næsta skref sé aðild að Atlantshafs-

bandalaginu.296 Í grein, sem kom út árið 1990, var Bengt Sundelius fullviss um að 

Svíþjóð myndi halda í hlutleysisstefnu sína í komandi framtíð.297 Á síðari árum 
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hafa sænskir ráðamenn hins vegar talað um stefnu ríkisins sem þá að standa utan 

við hernaðarbandalög á friðartímum og hlutleysi komi til stríðs fremur en beina 

hlutleysisstefnu.298 Breytt stefna Svíþjóðar er afleiðing þeirra breytinga sem orðið 

hafa á heimsmyndinni frá því kalda stríðinu lauk. Stefnan gerir ekki ráð fyrir hlut-

leysi sem eina möguleikanum komi til stríðs heldur sé það valkvætt hverju sinni. 

Utanríkisráðherra Svía frá 1998 til 2003, Anna Lindh, benti á að hlutleysi væri 

ekki lengur kostur yrði nágrannaríki Svíþjóðar fyrir árás.299 Svíþjóð virðist því 

tilbúið til að grípa til hernaðarlegra aðgerða verði nágrannaríki þess fyrir árás. 

Ósveigjanlegri hlutleysisstefnu hefur þannig verið breytt í sveigjanlega stefnu sem 

getur leitt til hernaðarlegra aðgerða þó ríkið sé ekki tilbúið til þess að gangast 

undir skuldbindingar um varnir fyrirfram. Það er einnig vert að hugleiða hvort sú 

staðreynd að stríð hefur ekki verið háð í nágrenni Svíþjóðar, þannig að skaði 

hljótist af á sænskri grund, hafi valdið því að hlutleysishugtakinu hefur ekki verið 

haldið á lofti þar á undanförnum árum. Stríð eru ekki lengur háð ríkja á milli 

heldur eru þau háð innan ríkja og því eru minni líkur á að átökin breiðist út. 

Ástæðunum fyrir því að lýsa yfir hlutleysi í stríði hefur því fækkað og er stríðið í 

fyrrum Júgóslavíu dæmi um slíkt. Viðbrögð Svíþjóðar við inngripi Atlantshafs-

bandalagsins í Júgóslavíu voru á milli þess að standa utan við aðgerðirnar og að 

taka þátt í þeim. Ingvar Carlsson, fyrrverandi forsætisráðherra, taldi að Svíþjóð 

ætti að fordæma aðgerðirnar enda nytu þær ekki stuðnings Sameinuðu þjóðanna. 

Ríkisstjórn Görans Perssons lýsti hins vegar yfir skilningi á aðgerðunum.300 

Ákvörðunin um að styðja aðgerðirnar virtist ekki vera auðveld en sameiginleg 

yfirlýsing aðildarríkja Evrópusambandsins var á þá leið að aðgerðirnar væru 

nauðsynlegar.301 Samt sem áður neituðu Svíar að senda herlið til aðstoðar við 

flóttamenn í Kósóvó á meðan aðgerðirnar nytu ekki umboðs S.þ. eða ÖSE.302 Í 

kjölfar inngripsins í Kósóvó árið 1999 drógu Svíar úr kröfum sínum um samþykki 

öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna fyrir friðargæsluaðgerðum og þátttaka þeirra í 

aðgerðum á vegum Atlantshafsbandalagsins í gegn um PfP og PARP áætlanirnar 

jókst.303 
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Aðrir þættir, sem hafa orðið til þess að mikilvægi hlutleysis í alþjóða-

kerfinu hefur minnkað, eru að tækniframfarir hafa leitt til meiri samvinnu 

Svíþjóðar um hernaðartæki við Bandaríkin og önnur vestur-evrópsk ríki. Mikael 

af Malmborg telur einnig að útbreiðsla vestrænnar hugmyndafræði hafi orðið til 

þess að hlutleysi einstakra ríkja er ekki eins mikilvægt og áður var.304 Hlutleysis-

stefnan hefur haft fleiri þætti í för með sér fyrir sænska ríkið í gegnum tíðina en 

öryggi landsins. Vopnaframleiðsla hefur verið stór liður í þjóðarframleiðslu 

Svíþjóðar þannig að unnt væri að tryggja hlutleysi og fæla mögulega árásar-

aðila.305 Í raun hafa Svíar ekki litið svo á að vopnaframleiðsla og –sala brjóti í 

bága við hlutleysisstefnuna heldur að hún sé liður í því að komast af. Á síðari 

árum hafa þeir verið ötulir talsmenn samvinnu á milli vopnaframleiðandi ríkja í 

Evrópu.306 Sviss og Svíþjóð voru í hópi þeirra ríkja sem áttu 5-10% markaðs-

hlutdeild í alþjóðlegum vopnaviðskiptum.307 Ríkin hafa jafnframt verið á meðal 

þeirra sem eyða hvað mestu fjármagni í varnir af Vesturveldunum.308 

Í upphafi 21. aldarinnar litu ráðamenn í Svíþjóð enn svo á að stefna um að 

standa utan við hernaðarbandalög væri farsælust fyrir Svíþjóð enda stuðlaði hún 

að stöðugleika í Evrópu.309 Meginþáttur varnarmálastefnu Svíþjóðar er því í raun 

samtvinnuð stefna um að standa utan við hernaðarbandalög með stuðningi við 

virka samvinnu til að tryggja frið og öryggi í heiminum. Þátttökuleysi Svíþjóðar í 

hernaðarbandalögum felst aðallega í því að ekki skuli stofnað til sameiginlegrar 

varnartryggingar með öðrum ríkjum. Stefnunni er ætlað að „verja frið og sjálf-

stæði landsins, leggja sitt af mörkum til að tryggja stöðugleika og öryggi í 

nágrenni Svíþjóðar og styrkja frið og öryggi í heiminum“.310 Utanríkisstefna Svía 

hefur breyst töluvert með breyttri heimsmynd og stefna um að standa utan við 

hernaðarbandalög með möguleika á hlutleysi á stríðstímum hefur tekið við af stífri 

hlutleysisstefnu. Sú stefnubreyting hefur leitt til þess að Svíar hafa tekið þátt í 

aðgerðum undir stjórn Atlantshafsbandalagsins og Bandaríkjanna. Aðild Svía að 
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Evrópusambandinu og þátttaka í sameiginlegri evrópskri utanríkisstefnu hafa því 

breytt miklu í sænskum utanríkismálum.311 Sænska ríkisstjórnin hefur lýst því yfir 

að ef svo ólíklega vildi til að eitthvert aðildarríkja Evrópusambandsins yrði fyrir 

árás myndu Svíar að öllum líkindum grípa inn í. Bæði almenningur og þingmenn 

sjá þó ekki ástæðu til að ganga að samkomulagi sem felur í sér sameiginlegar 

varnir.312 Á síðari árum hafa Svíar aftur beint sjónum sínum að norrænu öryggis-

samstarfi líkt og stungið var upp á um það leyti sem S.þ. voru stofnaðar. Í sam-

vinnu við Eistland, Finnland, Noreg og Evrópusambandið hefur Svíþjóð komið á 

laggirnar norrænum bardagasveitum (e. Nordic Battle Groups). Sveitunum er 

ætlað hlutverk við átakastjórnun og því er þátttaka í þeim talin samræmast stefnu 

Svíþjóðar um að standa utan hernaðarbandalaga. Slíkt hefði verið talið óhugsandi 

fyrir aðeins 15 árum síðan.313 Þátttaka í sveitunum sýnir glögglega að þrátt fyrir 

minniháttar breytingar á orðalagi stefnunnar eru breytingarnar töluverðar án þess 

þó að vikið sé fullkomlega frá stefnunni. Svíþjóð myndi því seint teljast hlutlaust í 

klassískum skilningi þess orðs en ríkinu hefur tekist að samræma þátttöku í sam-

eiginlegri öryggisstefnu og átakastjórnun, og stefnu um að standa utan hernaðar-

bandalaga, sem fela í sér sameiginlega varnarskuldbindingu. 

Í skýrslu finnska forsætisráðuneytisins um öryggis- og varnarmál í 

Finnlandi árið 2004 er hvergi minnst á hlutleysi. Hugtakið „utan bandalaga“ er 

notað um stefnu Finnlands. Ástæðan fyrir því að hugtakið hlutleysi er ekki notað 

er sú að það er talið úrelt tæki í stefnumótun og umræðu um varnarmál í Finn-

landi.314 Ein megináherslan í öryggis- og varnarmálastefnu Finnlands er að standa 

utan við hernaðarbandalög samhliða þátttöku í alþjóðlegri öryggissamvinnu. Þar 

er sérstaklega tekið fram að hluti þessarar stefnu er að vera ekki aðili að Atlants-

hafsbandalaginu þó aldrei skuli alveg lokað fyrir möguleika á aðild. Áhersla er 

lögð á að varnir landsins séu sannfærandi og að þær verði efldar í framtíðinni, 

jafnvel þó Finnland gerist aðili að Atlantshafsbandalaginu. Engar sérstakar 

ástæður eru færðar fyrir þessari afstöðu Finna til aðildar að bandalaginu í 

skýrslunni.315 Þátttaka í evrópskri öryggis- og varnarstefnu (ESDP) er einnig talin 

                                                
311 af Malmborg, M. (2001). Bls. 172-173 
312 Bjurner, A. (2005).  
313 Kerttunen, M; Koivula, T. og Jeppsson, T. (2005). 
314 Vaahtoranta, T. (2005). Bls. 23 
315 Sama heimild. Bls. 24 



72 

mikilvæg, og þá jafnvel þátttaka Finnlands í sameiginlegum vörnum Evrópu kæmi 

til þess.316 

8.4 Hlutlausu Alparíkin – innan og utan ESB 

Ólíkt Svíum hafa Svisslendingar ekki dregið mjög úr hlutleysisstefnu sinni í orði 

eftir lok kalda stríðsins. Árið 1989 var ennþá litið svo á að hlutleysisstefnan tak-

markaði möguleika Sviss á þátttöku í alþjóðakerfinu.317 Ný stjórnarskrá, sem sam-

þykkt var árið 2000, breytti heldur ekki greinum um hlutleysi úr fyrri stjórnarskrá. 

Eins og kom fram hér að framan er ekki litið á hlutleysið sem markmið heldur 

tæki til að tryggja sjálfstæði Sviss. Það er ekki fastmótað heldur hefur það fylgt 

breytingum á alþjóðasamskiptum og þróun í alþjóðakerfinu. Nýjar ógnir, á borð 

við skipulagða glæpastarfsemi og hryðjuverk, hafa leitt til aukinnar samvinnu í 

alþjóðakerfinu og þar er Sviss engin undantekning.318 Til þess að geta tekið þátt í 

þessari auknu samvinnu brugðu svissnesk yfirvöld á það ráð að breyta túlkun 

sinni á hugtakinu hlutleysi. Í skýrslu svissneska utanríkisráðuneytis frá 1993 var 

nýja hugtakið kynnt. Í stað þess að hlutleysi næði yfir mörg mismunandi svið í 

samvinnu var eingöngu einblínt á hernaðarlegt hlutleysi. Þar með var grunnur að 

aðild Sviss að S.þ. lagður. SVP íhaldsflokkurinn mótmælti þessari breytingu og 

aflaði sér mikils fylgis með því að halda á lofti Bindschedler kenningunni frá 

1954. Þetta leiddi til þess að öll áform um aðild að S.þ. á þessum tíma voru 

þögguð niður.319  

Svisslendingar breyttu jafnframt viðhorfi sínu til efnahagslegra refsi-

aðgerða og í skýrslunni frá 1993 kemur fram að þar sem slíkar aðgerðir teljast 

ekki vera stríðsaðgerðir (e. acts of war) heldur leiðir til að koma á friði og öryggi 

samræmast þær hlutleysisstefnunni. Síðan þá hefur Sviss tekið þátt í aðgerðum 

öryggisráðsins án þess að vera aðili að S.þ. Sviss getur að sama skapi tekið þátt í 

aðgerðum sem ákveðnar eru af Evrópusambandinu eða öðrum ríkjasam-

böndum.320 Í skýrslunni kemur fram að hlutleysi dugar ekki til varnar Sviss gegn 

þeirri stöðu sem komin er upp í alþjóðakerfinu með nýjum ógnum á borð við 

hryðjuverk, skipulagða glæpstarfsemi og umhverfisvá. Það sé því nauðsynlegt að 
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320 Seger, P. (2005), sjá einnig Sheehan, G. (2002). 
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Sviss bregðist við þessum ógnum á viðeigandi hátt, t.d. með samvinnu við önnur 

ríki um öryggisráðstafanir. Þrátt fyrir að almenningur væri mótfallin aðild að S.þ. 

var Sviss virkur þátttakandi í friðargæsluverkefnum á vegum stofnunarinnar og 

árið 2001 var ákveðið að heimila svissneskum friðargæsluliðum að bera vopn sér 

til varnar. Í umræðunum um lögin staðfestu yfirvöld enn og aftur að slíkar 

aðgerðir væru í samræmi við hlutleysisstefnu landsins svo lengi sem hervaldi væri 

ekki beitt til að koma á friði.321 Sviss er 14. stærsta fjárveitingarlandið í S.þ. og 

veitir 300 milljónir Bandaríkjadala í starfsemi þeirra á hverju ári.322  

Sviss hefur verið virkur þátttakandi í PfP áætlun Atlantshafsbandalagsins 

síðan 1996 og hefur hlutleysisstefnan verið aðlöguð að þeirri samvinnu.323 Í 

skýrslu um hlutleysi frá árinu 2007 kemur fram að þátttaka í áætluninni sam-

ræmist hlutleysisstefnu landsins þar sem ekki er krafist aðildar að bandalaginu né 

hernaðarlegs stuðnings komi til vopnaðra átaka. Í yfirlýsingu, sem gefin var út 

þegar Sviss gerðist aðili að áætluninni, kom fram: „Sviss er bundið varanlegu og 

vopnuðu hlutleysi. Það hefur ekki í huga að láta af hlutleysi sínu. Það óskar ekki 

aðildar að NATO.“324 Stuðningur við alþjóðalög er mikilvægur hlekkur í utan-

ríkisstefnu Sviss og samræmist stefnu ríkisins um hlutleysi. Markmiðið með hlut-

leysisstefnunni er að komast hjá þátttöku í alþjóðlegum deilum og átökum. Sviss 

hefur einnig lagt mikla áherslu á vog er virðingu fyrir alþjóðalögum.325 Undir 

þessum merkjum var þátttaka Sviss í aðgerðum S.þ. í fyrrverandi Júgóslavíu árið 

1996.326  

Innrás Íraka í Kúveit árið 1991 leiddi til hernaðarlegra aðgerða undir kafla 

VII í stofnsáttmála S.þ. Þátttaka Sviss í aðgerðunum markaði að miklu leyti þátta-

skil í stefnu ríkisins þar sem þetta var í fyrsta skipti sem ríkið tók þátt í slíkum 

aðgerðum eftir lok seinni heimsstyrjaldarinnar. Aðgerðirnar voru réttlættar með 

því að benda á nauðsyn þeirra til að koma á friði og stöðugleika í heiminum. Lög 

                                                
321 Federal department of Defence, Civil Protection and Sports (DDPS) & Federal 
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326 Federal department of Defence, Civil Protection and Sports (DDPS) & Federal 
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um hlutleysi gerðu þar að auki hvergi ráð fyrir slíkum aðgerðum, hvorki 

heimiluðu þær né bannaði. Mikilvægasta röksemdin var þó sú að þátttakan ógnaði 

ekki öryggi Sviss þar sem litlar líkur voru á því að landið myndi dragast inn í 

átökin sem geisuðu. Þegar kom svo að hernaðarlegum aðgerðum gegn Írak neitaði 

Sviss að heimila yfirflug yfir landið í hernaðarlegum tilgangi.327 Sviss samþykkti 

jafnframt bann við flutningi á vopnum og þjónustu til stríðandi aðila í samræmi 

við reglur Haag samninganna.328 Austurríkismenn litu svo á að skuldbindingar 

þeirra gagnvart S.þ. væru meiri en skuldbinding þeirra gagnvart hlutleysis-

stefnunni og heimiluðu yfirflug bandamanna í Íraksstríðinu.329 Írakar sökuðu 

Austurríki um að brjóta gegn hlutleysisstefnunni með því að leyfa yfirflugið. Þar 

sem aðgerðirnar voru samþykktar af hálfu öryggisráðs S.þ. litu austurrísk yfirvöld 

svo á að þær féllu ekki undir lög um hlutleysi enda ekki um milliríkjaátök að 

ræða. 

Þegar Sviss gerðist aðili að S.þ. árið 2002 var settur fyrirvari um að ríkið 

myndi áfram halda á lofti hlutleysisstefnu.330 Yfirvöld lýstu því yfir að þau myndu 

taka þátt í efnahagslegum aðgerðum stofnunarinnar og myndu ekki hindra 

hernaðarlegar aðgerðir en þátttaka í slíkum aðgerðum væri undir þeim sjálfum 

komin.331 Aðildin var samþykkt með þjóðaratkvæðagreiðslu í mars 2002. And-

stöðu við aðild var helst að finna í þýskumælandi hluta landsins. Naumur meiri-

hluti, eða 55% atkvæða og 12 kantónur gegn 11, var hlynntur aðild Sviss að 

S.þ.332 Í kosningum um málefni, sem snúa að breytingum á stjórnarskrá landsins 

eða aðild að alþjóðlegum stofnunum sem fela í sér yfirþjóðlegt vald að einhverju 

leyti, þarf meirihluti kjósenda og meirihluti kantóna að samþykkja tillöguna.333 

Kosningakerfið er hliðhollt þýskumælandi hluta landsins en í Appenzell Inner-

Rhoden kusu 68% af 5.000 kjósendum gegn aðild en í frönskumælandi Geneve 

kantónunni voru 67% af 420.000 kjósendum hlynntir aðild.334 Helstu and-

stæðingar aðildar vísuðu fyrst og fremst til hlutleysisins og sjálfstæðis Sviss í mál-
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flutningi sínum. Stuðningsmenn aðildar bentu á að með aðild gæfist Sviss mögu-

leiki á að taka þátt í ákvarðanatöku sem varðaði þá sjálfa. Svissneskir bankar ýttu 

einnig á um aðild þar eð samvinnan gæti haft jákvæð áhrif á ímynd Sviss og þar 

með aukið fjárfestingar í landinu.335 

Þó lítil umræða hafi verið um hlutleysi í alþjóðakerfinu á síðustu árum 

hefur umræðunni um hlutleysi verið haldið á lofti í Sviss. Stuðningur við hlutleysi 

þar er sterkur og jafnvel sterkari en áður og í skoðanakönnun sem gerð var um 

öryggismál í Sviss á síðasta ári voru 92% Svisslendinga hlynntir hlutleysis-

stefnunni. Umræða um nýja þætti í utanríkisstefnu landsins hefur oftar en ekki 

snúist um það hvort þeir falli að hlutleysisstefnu landsins fremur en hvort þeir 

gagnist ríkinu.336 Stríðið í Líbanon sumarið 2006 sýndi að ekki voru allir Sviss-

lendingar sammála um það hvernig bæri að skilja túlka stefnuna. Daniel Möckli, 

höfundur greiningar Center for Security Studies í Zürich um hlutleysi Sviss frá 

árinu 2007, heldur því fram að hugtakið hafi breyst í pólitískt slagorð sem hafi 

lítið að gera með hin hefðbundnu lög um hlutleysi, sem snúast fyrst og fremst um 

hernað.337 

Aðild Sviss að öðrum alþjóðastofnunum, á borð við Evrópuráðið eða 

OECD hefur ekki skapað miklar umræður í Sviss.338 Svissnesk yfirvöld líta svo á 

að aðild að þessum stofnunum brjóti ekki í bága við hlutleysisstefnuna þar sem 

ekki er skylda til aðstoðar í stríði.339 Svisslendingar gegndu formennsku í 

Öryggis- og varnarmálastofnun Evrópu árið 1996 sem gaf til kynna að 

Svisslendingar væru tilbúnir til að taka meiri þátt í samvinnu um öryggismál en 

áður.340  

Þrátt fyrir að hlutleysi Austurríkis hafi breyst á síðustu árum er ákvæðið 

enn til staðar í stjórnarskránni og meginmarkmið stefnunnar enn á þann veg að 

Austurríki muni ekki taka þátt í stríðum, gerast aðili að hernaðarbandalagi eða 

heimila erlendu herliði hersetu í landinu.341 Ursula Plassing, utanríkisráðherra, 

óskaði eftir því að hlutleysi Austurríkis yrði áfram virt í fyrstu yfirlýsingu sinni 
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sem utanríkisráðherra í október 2004. Mikil stakkaskipti áttu sér stað í stefnu 

stjórnmálaflokkanna á þeim tíma. Friðarsinnaði umhverfisflokkurinn Die Grünen, 

sem hafði verið mótfallinn aðild Austurríkis að Evrópusambandinu tæpum tíu 

árum áður, lýsti vilja til þess að hverfa frá hlutleysisstefnunni og taka upp nánara 

samstarf við hin Evrópuríkin um sameiginlega utanríkis- og öryggismálastefnu. 

Réttast væri að Evrópuríkin myndu draga sig út úr Atlantshafsbandalaginu og 

stefna frekar að dýpri samvinnu í sameiginlegri utanríkis- og varnarmálastefnu 

sambandsins.342 Almenningur í Austurríki er mjög hlynntur hlutleysisstefnunni en 

í könnun sem gerð var í september og október 2004 lýstu 54% svarenda því yfir 

að brotthvarf frá hlutleysisstefnunni væri mikið áhyggjuefni (concerning main 

fears of Austrian population).343 

Almenningsálit í Sviss og Austurríki er líklegast stærsta ástæða þess að 

löndin hafa ekki horfið frá hlutleysi og að ákvæðum um slíkt hefur ekki verið 

breytt í stjórnarskrám ríkjanna. Í Sviss hefur almenningur bein áhrif á breytinguna 

þar sem slíkt yrði ákveðið með þjóðaratkvæðagreiðslu. Tillaga þess efnis yrði 

felld með miklum meirihluta sé miðað við þær kannanir sem gerðar hafa verið. Í 

Austurríki nýtur hlutleysisstefnan einnig mikils stuðnings almennings enda hafa 

breytingar, sem gerðar hafa verið á stjórnarskránni, ekki leitt til niðurfellingar 

ákvæðisins um hlutleysi. Þrátt fyrir breytta heimsmynd og nýjar ógnir á borð við 

hryðjuverk hafa ríkisstjórnir og almenningur ekki séð ástæðu til þess að hverfa frá 

stefnunni. 

8.5 Hlutleysi og stríð gegn hryðjuverkum 

Heimsmyndin breyttist þann 11. september 2001 og nýir gerendur urðu mun 

sýnilegri í alþjóðakerfinu. Hryðjuverkasamtök á borð við al-Qaida og þjóðernis-

hreyfingar á borð við Hizbollah eru nú aðilar að þeim átökum sem geisa í 

heiminum. Árásir hryðjuverkamanna í Madrid og London á síðustu árum hafa 

sýnt fram á að Evrópa er síður en svo undanskilin þessari breytingu. Hlutleysi 

veitir enga vernd gegn árásum hryðjuverkamanna og er almenningur í Sviss sömu 

skoðunar. Um 60% telja að hlutleysi ríkis skipti ekki máli gagnvart hryðjuverka-

ógn eða brostnum ríkjum. Líkt og aðrir leiðtogar lagði Moritz Leuenberger, forseti 
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Sviss, ríka áherslu á að til þess að mæta ógnum hryðjuverkamanna yrðu ríki heims 

að vinna saman.344  

Evrópuríkin hafa gripið til aukinnar samvinnu í baráttu sinni gegn hryðju-

verkum en ósamþykktur stjórnarskrársáttmáli Evrópusambandsins gerir ráð fyrir 

viðbrögðum við hryðjuverkaárásum. Grein I-43 í stjórnarskrársáttmálanum 

kveður á um sameiginlegar aðgerðir aðildarríkjanna verði eitthvert þeirra fyrir 

hryðjuverkaárás, náttúruhamförum eða öðrum hamförum af mannavöldum. 

Greinin hefur verið kölluð Solidarity clause þar sem hún krefst samstöðu af hálfu 

aðildarríkjanna. Hryðjuverkaárásirnar í Madrid reyndu á þessa grein og kallaði 

leiðtogaráðið eftir viðbrögðum aðildarríkja í samræmi við hana.345 Bæði Finnland 

og Austurríki studdu greinina enda er skýrt kveðið á um að eðli og umfang 

aðstoðarinnar sem ríkin veita er ákvörðun þeirra sjálfra.346 Sænsk yfirvöld leggja 

áherslu á þessa grein í skýrslu sinni um varnarmál landsins en líkt og Austurríki 

og Finnland er það ákvæðið um að ríkjum sé í sjálfsvald sett að hve miklu leyti og 

hvernig þau leggja fram aðstoðina sem skiptir mestu máli. Svíar hafa mikla trú á 

getu Evrópusambandsins í málefnum sem varða hryðjuverk og afvopnun ger-

eyðingarvopna.347 Sú ákvörðun Finnlands að styðja greinina um samstöðu vakti 

upp spurningar þar um það hversvegna ríkið væri tilbúið til að leggja sitt af 

mörkum til að aðstoða ríki sem sætt hefur árásum hryðjuverkamanna en ekki ríki 

sem hefur sætt árás annars ríkis. Í þessu samhengi skiptir stefna Finnlands um að 

standa utan við hernaðarbandalög meginmáli en bindandi varnartryggingar milli 

ríkja eru nokkuð sem Finnar geta ekki sætt sig við.348 Önnur spurning, sem komið 

hefur upp varðandi þessa grein, er hver viðbrögð ríkjanna verða komi í ljós að 

hryðjuverkaárásin er fjármögnuð og studd af öðru ríki. Hefur greinin þá ekki 

breyst úr því að krefjast aðgerða vegna árása eða hamfara í ákvæði um sameigin-

legar varnir?349 

 

Yfirlýsing um hlutleysi hefur líkast til lítið að segja gegn hryðjuverkaárásum því 

jafnvel þó hryðjuverkamenn ráðist síður á þau ríki sem ekki studdu árásir Banda-
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ríkjanna gegn Írak er ekkert sem bendir til þess að þeir starfi síður í þeim 

ríkjum.350 Hlutleysisstefnan tekur afstöðu til stríðsrekstrar í milliríkjadeilum en á 

síðustu árum hafa átök í heiminum verið í formi borgarastríða og hryðjuverka. Þó 

líkurnar á styrjöldum á borð við fyrri og seinni heimsstyrjöldina séu hverfandi ýta 

svæðisbundnar deilur undir óstöðugleika í alþjóðakerfinu. Svisslendingar telja að 

aðgerðir sem miða að því að leysa slíkar deilur brjóti ekki gegn hlutleysi og því 

hafa þeir tekið mikinn þátt í lausn deilumála. Sviss hefur einnig tekið þátt í 

mannúðarverkefnum í Írak en þátttaka í sjálfu stríðinu í Írak væri brot á hlutleysis-

stefnunni.351 Þar sem innrás Bandaríkjamanna inn í Írak var ekki gerð með 

umboði frá S.þ. leit Sviss svo á að lög Haag samningana um hlutleysi hafi gilt sem 

þýðir að þeim bæri að koma fram við báða aðila á sama hátt. Þátttaka í 

aðgerðunum samræmdist því ekki hlutleysisstefnu landsins og bannaði ríkis-

stjórnin flug yfir landið í tengslum við innrásina nema um væri að ræða flug í 

þágu mannúðarmála eða sjúkraflug. Jafnframt þurftu einkaaðilar heimild yfirvalda 

til flutnings á vopnum til stríðandi aðila352 en svissneska ríkinu var bannað að 

flytja vopn til þeirra.353 Ef viðbrögð Sviss við aðgerðum Bandaríkjamanna í Írak 

árið 2003 eru borin saman við viðbrögðin við aðgerðum Atlantshafsbandalagsins í 

fyrrum Júgóslavíu árið 1999 kemur í ljós lítill munur. Í báðum tilfellum beitti 

Sviss fyrir sig lögum um hlutleysi, sem banna að hernaðarlegar aðgerðir fari fram 

innan lögsögu ríkisins, og þeirri skyldu að koma jafnt fram við stríðandi aðila. 

Einkaaðilar á svissneskri grund þurftu sérstakt leyfi til að flytja vopn til stríðandi 

aðila í Íraksstríðnu. Viðskipti einkaaðila með vopn héldu því áfram eins og þau 

höfðu verið áður að því undanskildu að krafist var leyfis yfirvalda. Bann var sett 

við því að flytja gögn eða þjónustu, sem hægt væri að nota í hernaði, til þeirra 

landa sem stóðu að stríðinu í Írak og átti það bæði við um Íraka og Bandaríkja-

menn. Svissnesk yfirvöld litu svo á að átökunum hafi lokið þann 16. apríl 2003 

þegar íraski herinn var sigraður og aflétti öllum aðgerðum sínum en samkvæmt 

lögum um hlutleysi er það í höndum hlutlausa ríkisins sjálfs að ákveða hvenær 

átökunum lýkur og hvort aðgerðum skuli hætt. 354 Ríkið er þá ekki lengur bundið 
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lögum um hlutleysi. Aðgerðirnar sýna glöggt að svissneskum yfirvöldum var 

mikið í mun að fara eftir lögum um hlutleysi en um leið sýna þær vanmátt 

laganna. Hlutlausu ríkjunum er í raun í sjálfsvald sett hvenær þau líta svo á að 

átökum sé lokið en yfirvöld þurfa að sjálfsögðu að skýra ákvörðunina fyrir 

þegnum sínum.  
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9 Orðræða um hlutleysi 

9.1 Svíþjóð utan hernaðarbandalaga – orðræða um 

varnarmál á 21. öld 

Í ræðu sem Carl Bildt, utanríkisráðherra Svíþjóðar, hélt við The Royal Institute of 

International Affairs í Chatham House í London í mars 2007 talar hann stuttlega 

um stefnu Svíþjóðar og Bretlands við stofnun Evrópubandalagsins. Bæði ríkin 

voru treg til þátttöku í Evrópusamrunanum á þeim tíma þegar Rómarsáttmálinn 

var undirritaður af stofnríkjunum sex. Bildt nefnir m.a. hlutleysi sem ástæðu fyrir 

þessum trega af hálfu Svía.  

„Og við Svíar trúðum því að það væri sjálfskipuð góðmennskan 
og viskan í stefnu okkar um hlutleysi sem hefði haldið okkur 
utan við evrópsk borgarastríð sem voru háð á öldinni.“355  

Að öðru leyti fjallar Bildt ekki um hlutleysisstefnu Svíþjóðar eða þá stefnu að 

standa utan við hernaðarbandalög. Það væri jafnvel hægt að halda því fram að 

hann væri ekki sannfærður um að hlutleysisstefnan hafi skipt mestu þegar kom að 

stöðu Svíþjóðar gagnvart borgarastríðum Evrópu. Tilvitnunin gæti verið merki um 

að sú sannfæring, að hlutleysi og þátttökuleysi í hernaðarbandalögum væru 

Svíþjóð fyrir bestu, væri á undanhaldi. Í ræðunni nefnir Bildt einnig mikilvægi 

Atlantshafsbandalagsins til að tryggja frið og öryggi í álfunni án þess þó að koma 

inn á mögulega aðild Svíþjóðar. Að hans mati hefur Evrópusambandið skipt 

mestu máli í þessu sambandi.356 

Bildt leggur áherslu á að Evrópusambandið sé fyrirmynd þegar kemur að 

lausn deilumála og átakastjórnun á friðsaman hátt, og að áhrifamátt þess sé fremur 

hægt að meta á þeim mælikvarða en með fjölda herliða. Besta leiðin til að breiða 

út friðarboðskap í heiminum er að mati Bildt samtakamáttur og samvinna Evrópu-

ríkja. Hann lýsir einnig áhyggjum sínum af því að „soft power“ hafi látið undan 
                                                
355 „And we Swedes believed that it was the self-perceived goodness and wisdom of our 
policy of neutrality that had kept us from being dragged into the European civil wars of 
the century“ Bildt, C. (2007). Bls. 2 
356 Bildt, C. (2007). Bls. 3 
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„hard power“ í Evrópu en það fyrrnefnda sé mikilvægur hlekkur í eflingu friðar í 

heiminum. „…þegar allt kemur til alls er friður byggður upp með hugmyndum og 

atkvæðum frekar en með skriðdrekum og byssukúlum.“357 Þetta er líklega lýsandi 

fyrir áherslu Svía á hugmyndafræði og lýðræðislega stjórnarhætti fremur en 

hernað. Bildt forðast að nefna sameiginlega öryggis- og varnarstefnu á nafn og 

nefnir efnahagslega þróun í heiminum sem bestu leiðin til að tryggja frið og 

stöðugleika, og vitnar þar með í kenningu Immanuels Kants um hinn eilífa frið. 

Bildt nefnir mikilvægi tengsla milli Evrópu og hins múslímska heims og í fram-

haldinu talar hann um að skil innanríkis- og utanríkismála verði sífellt óljósari. 

Vandamálin sem blasa við heiminum í dag eru þess eðlis, að mati Bildt, að þau 

verða ekki leyst með hernaði eingöngu heldur þurfi að grípa til annarra ráðstafana. 

Lausnin, sem Bildt nefnir, til að leysa ófrið fyrir botni Miðjarðarhafs sem og 

önnur hnattræn vandamál er samvinna ríkja.358 Sömu áherslur er að finna í stefnu-

skjali ráðherrans frá því desember 2006 þar sem hann segir Evrópusambandið og 

þá samvinnu sem þar á sér stað veita Svíþjóð og öðrum aðildarríkjum sam-

bandsins möguleika á að vera boðberar friðar, frelsis og sátta í heiminum. Hann 

leggur einnig mikla áherslu á samvinnu ríkja á vettvangi S.þ. og með því að halda 

á lofti merkjum opinna samfélaga, opinna efnahagskerfa og opins heims.359 Það 

virðist því vera að áhersla á samvinnu við önnur ríki á öðrum sviðum en hernaðar-

legum hafi komið í staðinn fyrir hlutleysi í varnarstefnu Svíþjóðar. Bildt leggur 

áherslu á að notast verði við þá samvinnu sem fyrir er, þ.e. samvinnu á sviði 

efnahags- og félagsmála auk átakastjórnunar og friðargæslu. Í lok ræðunnar 

leggur Bildt enn og aftur áherslu á frið sem meginmarkmið sitt. 

„Friður er sérgrein mín. Og Evrópusambandið hefur verið, er 
og mun í framtíðinni vera mikilvægara verkfæri til að koma á 
friði á enn stærra svæði í heiminum en áður.“360 

Ræða Bildt lýsir vel þeirri stefnubreytingu sem hefur átt sér stað í 

utanríkismálum Svíþjóðar síðan í kalda stríðinu. Í stað hlutleysis með 

einangrunarstefnu er lögð áhersla á samvinnu á milli ríkja til að mæta þeim 

                                                
357 „… by the end of the day peace is build by thoughts and ballots more then by tanks 
and by bullets.“ Bildt, C. (2007). Bls. 4 
358 Bildt, C. (2007). 
359 Bildt, C. (2006). 
360 „Peace is my profession. And the European Union has been, is, and in the future will 
be an even more important instrument for achieving that peace in larger parts of our 
world.“ Bildt, C. (2007). Bls. 9 
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ógnum sem komið hafa upp á síðstu árum. Stefnan er hins vegar ennþá sú að 

standa utan við hernaðarbandalög. Sérstök áhersla er lögð á að standa utan við 

Atlantshafsbandalagið. Meiri áhersla er lögð á samvinnu innan Evrópu-

sambandsins. Margir líta svo á að hlutverk Atlantshafsbandalagsins eftir kalda 

stríðið sé einmitt það sem Bildt lýsir sem hlutverki Evrópusambandins, þ.e. að 

koma á friði á fleiri svæðum en Evrópu.   

 

Leni Björklund, varnarmálaráðherra Svíþjóðar á árunum 2002-2006, forðaðist 

einnig að minnast á hlutleysi í ræðu sinni í háskólanum í Bern í október 2004. 

Þegar kemur að því að fjalla um þá þætti sem Svíþjóð og Sviss eiga sameiginlega 

í varnarstefnu segir hún þann mikilvægasta vera að „hvorugt ríkið veitir, eða er 

bundið af sameiginlegum varnarskyldum.“361Aðrir þættir sem Björklund nefnir 

eru nútímalegar hersveitir, tengsl hersins við samfélagið og áhersla ríkjanna á frið 

og öryggi í alþjóðakerfinu. Ef fyrsti þátturinn, sem Björklund nefnir, er skoðaður 

sést að það sem hún á við er að bæði löndin eru hlutlaus, eða réttara sagt, utan 

hernaðarbandalaga. Í stað þess að nota orðið hlutleysi (e. neutrality) eða jafnvel 

þátttökuleysi (e. non-alignment) vísar Björklund til þess að ríkin standa utan við 

sameiginlegar varnarskyldur, líklegast á borð við þær sem stefna Atlantshafs-

bandalagsins kallar eftir. Svíþjóð hefur á síðari árum tekið sífellt meiri þátt í 

verkefnum Atlantshafsbandalagsins þó ríkið sé ekki fullgildur aðili að banda-

laginu. Líkt og kom fram hér að framan telja sumir fræðimenn að Svíar geti sætt 

sig við langflest í stefnu Atlantshafsbandalagsins, að undanskildu ákvæðinu um 

sameiginlega varnarskyldu. Svíþjóð er í samstarfi við hernaðarbandalag þó ríkið 

sé ekki formlegur aðili að því. Líkt og Bildt leggur Björklund áherslu á nýja 

tegund ógna sem ekki er hægt að takast við á hernaðarlegum vettvangi heldur 

þurfi önnur viðbrögð. Í þessu samhengi nefnir Björklund í fyrsta lagi sambland af 

hernaðarlegum og borgaralegum aðgerðum, allt frá viðskiptum og þróunaraðstoð 

til alþjóðalegs og vopnaðs inngrips. Í öðru lagi nefnir Björklund samvinnu sem 

mikilvægt tæki í þessum tilgangi, bæði á milli ríkja en einnig innan ríkja og við 

einkageirann, með sérstakri áherslu á samvinnu á vettvangi Sameinuðu 

þjóðanna.362 Líkt og Bildt gerir í ræðu sinni árið 2007 leggur Björklund 

                                                
361 „One of the most important one is perhaps that none [sic] of us give, or are bound by, 
collective security guarantees.“ Björklund, L. (2004). Bls. 2 
362 Björklund, L. (2004). 
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megináherslu á samvinnu. Það sem er hins vegar ólíkt er að Bildt leggur áherslu á 

samvinnu innan Evrópusambandsins, en Björklund á S.þ. Þetta ræðst líklega af 

gestgjafanum sem er í öðru tilfellinu aðildarríki ESB, þ.e. Bretland og í hinu til-

fellinu ríki sem er tiltölulega nýtt aðildarríki S.þ., Sviss. 

Björklund kemur inn á stefnu Svíþjóðar um að standa utan hernaðar-

bandalaga (e. military non-alignment) þegar kemur að því að fjalla um varnir 

landsins. Ný stefna landsins á þessu sviði miðar að því að gera ríkið fært um að 

bregðast hratt við breyttum tímum t.d. með því að beina frekar sjónum að lögreglu 

og dómskerfi en hefðbundnum vörnum.363 Annar mikilvægur þáttur í þróun nýrrar 

varnarstefnu eru Headline goals 2010, markmið sem samþykkt voru af Evrópu-

sambandinu. Þau fela m.a. í sér uppbyggingu bardagasveita ESB en Svíar hafa 

áform um að taka að sér stórt hlutverk í þeirri uppbyggingu. ESB sveitunum er 

ætlað að geta brugðist hratt við þegar þörf er á átakastjórnun.364 Helsta ástæða 

þess að Svíþjóð hefur lagt áherslu á þátttöku í bardagasveitunum er að efla getu 

sambandsins til átakastjórnunnar. Önnur ástæða er að ríkið vill forðast sam-

eiginlegar evrópskar varnir eftir bestu getu en besta leiðin til þess er að hafa sem 

mest áhrif á þróun sameiginlegrar öryggisstefnu.365 Björklund virðist leggja 

áherslu á að ríkjum sé í sjálfsvald sett að hve miklu leyti og hvernig þau taka þátt í 

aðgerðum ESB bardagasveitanna. Sú áhersla er sennilega að mestu til að sýna 

fram á að þrátt fyrir þátttöku í stofnun þeirra eru Svíar ekki gengnir til liðs við 

varnarbandalag eða þess háttar. Auk þess leggur hún áherslu á að þótt Svíar hafi 

dregið úr fjárveitingu í hefðbundnar varnir hafi fjárveiting í friðargæslu og átaka-

stjórnun aukist mikið. Björklund tekur skýrt fram að þátttaka í slíkum verkefnum 

samræmist vel stefnu Svíþjóðar um að standa utan hernaðarbandalaga en 

verkefnastjórn S.þ. skiptir mestu í þessu sambandi.366 Þátttaka sænskra yfirvalda í 

stofnun og eflingu bardagasveita ESB virðist við fyrstu sýn mótsagnarkennd í 

ljósi stefnu ríkisins um að standa utan við hernaðarbandalög. Þegar betur er að 

gáð kemur í ljós að þátttakan á sér aðrar ástæður en þær að ríkið vilji efla her-

væðingu sambandsins. Ástæðan fyrir þátttökunni er fyrst og fremst að koma 

                                                
363 Sama heimild. Bls. 6 
364 Sama heimild. Bls. 10 
365 Kerttunen, M; Koivula, T. og Jeppsson, T. (2005). 
366 Björklund, L. (2004). Bls. 9 
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skoðunum ríkisins á framfæri og koma í veg fyrir að þróun stefnunnar verði í þá 

átt að hún brjóti gegn stefnu Svíþjóðar um að standa utan hernaðarbandalaga. 

Þegar kemur að umræðum um þátttöku í PfP áætlun Atlantshafs-

bandalagsins tekur Björklund skýrt fram að markmiðið með þátttöku Svíþjóðar í 

áætluninni sé að efla friðargæslustörf en ekki að gerast aðili að bandalaginu.367 Þó 

það sé ekki tekið beint fram í ræðu Björklund má skilja áherslur hennar á þann 

hátt að Svíþjóð sé mikið í mun að halda í stefnu sína um að gerast ekki aðili að 

hernaðarbandalagi eða annars konar varnarsamstarfi sem felur í sér sameiginlegar 

varnarskyldur. Þrátt fyrir að áherslan sé fyrst og fremst á friðsamlegar lausnir 

deilumála og friðargæslu vill Björklund ekki loka alveg fyrir möguleikann á 

notkun hervalds til að koma á friði og stöðugleika. En af ræðu hennar má ráða að 

slíkt skuli vera síðasta úrræðið. Í lok ræðunnar dregur Björklund fram möguleika 

Evrópusambandsins til áhrifa í friðargæsluverkefnum og nefnir þar sameiginlega 

utanríkis- og öryggisstefnu sem mikilvægan þátt. Í lokaorðum sínum hvetur hún 

til frekari samvinnu í Evrópu á þessu sviði og segir mikilvægt að nýta þau tæki, 

sem fyrir eru, til að koma á friði í heiminum, meira að segja hernaðarleg tæki sé 

þess krafist.368 

 

Í yfirlýsingu Carls Bildts, utanríkisráðherra, um utanríkismál fyrir sænska þinginu 

í febrúar 2007 er utanríkisstefna Svíþjóðar sögð fyrst og fremst snúast um að 

tryggja lýðræði, mannréttindi og sjálfbæra þróun í alþjóðakerfinu. Þessi stefna 

hefur verið markmið sænsku ríkisstjórnarinnar síðan við lok kalda stríðsins. Fram 

að þeim tíma og allt frá árinu 1812 hafði utanríkisstefnan miðað að því að standa 

utan við hernaðarbrölt Evrópuríkja með því að halda á lofti hlutleysisstefnu. Ráð-

herrann er þeirrar skoðunar að sú stefna hafi reynst vel á þeim tíma og hann 

leggur áherslu á að því skuli ekki gleyma í umræðu um nýja stefnu.369 Það má því 

segja að ráðamenn Svíþjóðar reyni fyrst og fremst að vekja athygli á því að hlut-

leysisstefnan hafi ekki verið yfirgefin vegna þess að hún hafi ekki reynst ríkinu 

vel heldur hafi breytt heimsmynd krafist þess að ný stefna yrði mótuð. Nýja 

stefnan snýst um þátttöku í Evrópusamrunanum en Evrópusambandið er í hugum 

sænskra stjórnvalda boðberi friðar enda er meginmarkmið sambandsins að tengja 

                                                
367 Sama heimild. Bls. 11 
368 Sama heimild. Bls. 13 
369 Bildt, C. (2007). 
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saman ríki Evrópu og koma þannig í veg fyrir átök og deilur þeirra á milli. Að því 

leyti hefur stefna Svíþjóðar snúist, frá þátttökuleysi í samvinnu, að undanskildri 

aðild að S.þ. á tímum kalda stríðsins, til djúprar samvinnu innan ESB. Sambandið 

er nú orðið meginstólpi sænskrar utanríkis- og öryggisstefnu að mati ráð-

herrans.370 Í yfirlýsingu sinni ári seinna, í febrúar 2008, leggur Bildt enn og aftur 

áherslu á mikilvægi Evrópusambandsins í utanríkisstefnu Svíþjóðar og hlutverk 

þess í að koma á friði og öryggi í heiminum. Tengingin á milli öryggisstefnu 

Svíþjóðar og öryggisstefnu Evrópu er að mati Bildt afar mikilvæg og nefnir hann 

Lissabon-samninginn í því sambandi. Um leið og hann leggur áherslu á þessi 

tengsl nefnir hann stöðu Svíþjóðar utan hernaðarbandalaga. Jafnframt nefnir hann 

þá samstöðu sem er í sænsku þjóðfélagi um að Svíþjóð standi ekki hjá verði eitt-

hvert Evrópuríkjanna eða Norðurlandanna fyrir árás eða öðrum hamförum.371 

Áherslan á þá stefnu að standa utan hernaðarbandalaga er því greinileg í ræðu ráð-

herrans en um leið gefur hann til kynna að þó ekki sé til staðar formlegt bandalag 

líti Svíþjóð svo á að þeim beri skylda til að bregðast við árásum á nágrannaríkin. 

Slík yfirlýsing er ekki brot á hlutleysisstefnunni þar sem engin formlegur 

samningur er til staðar sem skyldar Svíþjóð til að bregðast við, heldur gefur hún 

færi á að meta hvert tilfelli fyrir sig. Það vekur hins vegar upp spurningar um 

hvort slík yfirlýsing brjóti ekki að minnsta kosti að hluta til í bága við stefnu um 

að standa utan við hernaðarbandalög. Það má færa rök fyrir því að slíkt bandalag 

sé til staðar þó ekki sé formlegur samningur um það. Þetta sýnir best þá breytingu 

sem orðið hefur á stefnu Svíþjóðar enda myndi yfirlýsing á borð við þessa 

stangast á við hlutleysisstefnu þar sem ríki hefur heitið hlutleysi komi til átaka. 

Með þessari yfirlýsingu hefur Svíþjóð tekið afstöðu með öðrum aðilanum komi til 

átaka. 

Líkt og í fyrri ræðum sænskra ráðherra leggur Bildt mikla áherslu á sam-

vinnu ríkja í baráttu gegn þeim ógnum sem steðja að. Áætlun S.þ. gegn hryðju-

verkum er mikilvæg að mati ráðherrans auk þess sem áhersla er lögð á samvinnu 

ríkja innan Evrópu. Á fyrri helmingi ársins 2008 var Svíþjóð í forsvari fyrir 

Nordic Battle Group, sem er bardagasveit (e. rapid reaction forces) á vegum 

Evrópusambandsins.372 Þá leggur Bildt einnig áherslu á samstarf Svíþjóðar við 

                                                
370 Sama heimild. 
371 Bildt, C. (2008). 
372 Sama heimild. 
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Atlantshafsbandalagið á sviði friðargæslu og þær skuldbindingar landsins með 

þátttöku í þeim málaflokk. Á síðasta ári tók Svíþjóð þátt í aðgerðum í Kósóvó, 

Afganistan og undan ströndum Líbanon auk þess sem aðgerðir í Darfúr voru í 

burðarliðnum í samstarfi við Noreg. Hlutverk Svíþjóðar í alþjóðakerfinu og stefna 

ríkisins í utanríkismálum miðar að því að tryggja frið og stöðugleika í heiminum, 

fyrst og fremst með þróunaraðstoð og annarri efnahagslegri aðstoð en einnig 

mannúðaraðstoð og friðargæslu.373 Í framtíðinni er jafnframt stefnt á dýpri sam-

vinnu með Atlantshafsbandalaginu á sviði friðargæslu með þátttöku í NATO 

response force ásamt Finnlandi, auk þess sem framlag til friðargæsluverkefna 

verður aukið.374 Þrátt fyrir að vikið hafi verið frá stefnu um hlutleysi eftir lok 

kalda stríðsins eru markmiðin svipuð og þau voru þá, að tryggja frið og öryggi. 

Nú skal þeim náð með þátttöku í ESB og samstarfi við Atlantshafsbandalagið 

frekar en með algjöru þátttökuleysi. 

Í ræðu Bildt frá í febrúar 2008 er hvorki minnst á hlutleysi né stefnu um að 

standa utan hernaðarbandalaga (non-alignment) en áhersla er lögð á samvinnu í 

Evrópusambandinu, Sameinuðu þjóðunum og ekki síst samvinnu Norðurlandanna 

og Eystrasaltsríkjanna. Áhersla er lögð á meiri og dýpri samvinnu þessara ríkja á 

sviði „soft“ öryggismála.375 Sú staðreynd að ekkert er minnst á þá varnarstefnu 

Svíþjóðar að standa utan hernaðarbandalaga gefur til kynna að sú stefna sé á 

undanhaldi í sænskri utanríkisstefnu. Bildt tekur sérstaklega fram að aðild að 

Atlantshafsbandalaginu sé ekki á dagskrá án þess að ástæður þess séu tilgreindar. 

Ráðherrann greinir um leið frá þeirri óopinberu stefnu að brugðist verði við árás á 

nágrannaríkin í Evrópu. Hann tilgreinir ekki sérstaklega hvers konar árás eða 

hamfarir er átt við en þar sem líkur á árás eins ríkis á annað er mjög ólíkleg í 

Evrópu á hann sennilega við árás af hálfu annarra, t.a.m. hryðjuverkahópa. Sænsk 

yfirvöld gera því líklega ekki ráð fyrir að það reyni á þá stefnu að standa utan við 

hernaðarbandalög í framtíðinni, þar sem átök á milli ríkja í nágrenni Svíþjóðar eru 

mjög ólíkleg. 

                                                
373 Bildt, Carl. (2007). 
374 Bildt, Carl. (2008). 
375 Sama heimild. 
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9.2 Hlutlaust Sviss – orðræða um varnarmál á 21. 

öld 

Meirihluti svissnesku þjóðarinnar, 89%, er fylgjandi hlutleysisstefnunni og því að 

henni verði haldið við næstu 5 árin. Íraksstríðið ýtti enn frekar undir stuðning 

almennings við stefnuna en Svisslendingar hafa litið á hlutleysið sem leið til að 

fjarlægast enn frekar aðgerðir Bandaríkjanna í stríðinu gegn hryðjuverkum. Þar að 

auki er hlutleysið enn sameiningarafl í Sviss. Það er því mjög ólíklegt að sviss-

neska ríkisstjórnin láti af hlutleysi, sérstaklega þar sem slíkt krefst breytinga á 

stjórnarskránni með tilheyrandi þjóðaratkvæðagreiðslu.376 Hægri sinnaðir íhalds-

menn í Sviss telja að einangruð hlutleysisstefna sé besta leiðin til að auka öryggi 

landsins. Hefðarsinnar telja einnig að þó heimsmyndin og þær ógnir sem steðja að 

ríkjum heims hafi breyst sé ekki rétt að taka upp samstarf um öryggisstefnu, 

friðargæslu, gerast aðilar að ESB eða taka upp samstarf með öðrum gerendum í 

alþjóðakerfinu enda brjóti það í bága við hlutleysisstefnuna. Utanríkisráðherra 

Sviss, Micheline Calmy-Rey, hefur svarað þessum skoðunum með hugmyndum 

um virkt hlutleysi (e. active neutrality). Þær byggjast á því að vegna þess að Sviss 

er hlutlaust ríki beri þeim að taka þátt í friðargæslu og verja mannréttindi og 

alþjóðalög. Endurtúlkunin á hlutleysi felur í sér að í stað þess að samstaða sé 

notuð til að bæta upp fyrir ókosti hlutleysis er samstaða séð sem ein af forsendum 

hlutleysis. Í nýjustu skýrslu svissneskra yfirvalda um hlutleysi (Neutrality Report 

07) er hlutverki Sviss í alþjóðakerfinu lýst sem hlutverki sáttasemjara og varðar 

um mannréttindi. Þar er einnig nefnd sú hugmynd að Sviss taki sæti í öryggisráði 

S.þ. í framtíðinni og hvaða tækifæri slík þátttaka hefði í för með sér. Að mati 

Daniel Möckli tekur skýrslan hins vegar ekki til hvernig utanríkis- og varnarmála-

stefnu Sviss skuli háttað í framtíðinni með hliðsjón af hlutleysi landsins.377 Gagn-

rýni Möckli er að mörgu leyti rétt enda er ekki komið sérstaklega inn á það hvaða 

hlutverki hlutleysi kemur til með að gegna í framtíðar varnarstefnu landsins. Oft 

virðist sem hlutverk hlutleysis sé einungis skilgreint þegar aðstæðurnar koma upp 

og á tíðum virðist það vera skilgreint út frá því hvað það er ekki, þ.e. að hlutleysi 

komi ekki í veg fyrir þátttöku í hinum og þessum verkefnum.  

                                                
376 Seger, P. (2005), Möckli, D. (2007). 
377 Möckli, D. (2007). 
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Í nýjustu skýrslu svissneska utanríkisráðuneytisins um hlutleysi kemur 

fram að fjórir þættir ráði hlutleysisstefnunni: þjóðarhagsmunir, meginlög hlut-

leysis, aðstæður alþjóðakerfisins auk hefða og söguarfs.378 Sagan hefur einmitt 

kennt Svisslendingum að best sé að halda sig utan við átök annarra og standa 

saman. Orðlag skýrslna um hlutleysi virðist veikjast eftir því sem tíminn líður. Í 

skýrslu yfirvalda frá árinu 1993 kemur fram að viðbrögð gegn nýjum ógnum geti 

falið í sér samvinnu við önnur ríki þó megináherslan sé lögð á eigin varnir Sviss. Í 

öryggismálaskýrslu frá 2000 kemur hins vegar fram: „Í framtíðinni er mikilvægt 

að hlutleysi verði ekki hindrun í því að tryggja öryggi okkar.“379 Breytingar á 

stefnunni eru einnig tíundaðar í skýrslunni en þar er „öryggi í gegnum sam-

vinnu“380 sagt megininntak nýrrar stefnu. Þar er einnig komið inn á mikilvægi 

breyttrar heimsmyndar í þessu samhengi þar sem landamæri og fjarlægðir fá nýja 

merkingu og ógnir eru aðrar og borgaralegri en áður.381 Í upplýsingabæklingi 

svissneska utanríkisráðuneytisins um hlutleysi landsins er skýrt tekið fram að þó 

stefna landsins sé varanlegt hlutleysi þýðir það ekki að stefnan sé eilíf heldur geti 

hún tekið breytingum. Það sé val Sviss að vera hlutlaust ríki en valið getur einnig 

falist í því að Sviss ákveði að vera ekki hlutlaust. Eins og staðan er í dag er val 

Sviss að vera hlutlaust og hlutleysisstefna landsins er „sjálfsákvörðuð, varanleg 

og vopnuð“.382 Áhersla er lögð á að hlutleysi sé tæki til að tryggja sjálfstæði Sviss 

fremur en markmið í sjálfu sér. Í skýrslu, sem unnin var eftir tillögu þingflokks 

SVP flokksins um aðgerðir Sviss í Íraksdeilunni, sjá svissnesk yfirvöld ástæðu til 

þess að tíunda réttindi og skyldur hlutlausra ríkja samkvæmt lögum um hlutleysi í 

Haag samningunum. Sérstaklega eru réttindi einkaaðila á hlutlausri grund til að 

halda viðskiptum sínum áfram tekin fram og réttur þeirra til að áframhaldandi 

vopnaviðskipta nefndur sérstaklega. Þá er tekið fram að hernaðarlegar aðgerðir, 

sem samþykktar eru af S.þ., teljast ekki brot á hlutleysisstefnunni en aðgerðir, sem 
                                                
378 „The decicive factors governing our policy of neutrality are the national interest, the 
body of law on neutrality, the international situation as well as our tradtion and history“ 
Federal department of Defence, Civil Protection and Sports (DDPS) & Federal 
Department of Foreign Affairs (DFA). (2007). Bls. 2 
379 „For the future it is important that neutrality does not become an obstacle to ensuring 
our security.“ Federal department of Defence, Civil Protection and Sports (DDPS) & 
Federal Department of Foreign Affairs (DFA). (2007). Bls. 8 
380 „Sicherheit durch kooperation“ Verteidigung, Bevölkerungsschutz, Sport. (2000). 
Bls. 4 
381 Verteidigung, Bevölkerungsschutz, Sport. (2000). 
382 „self-determined, permanent and armed“ Federal department of Foreign Affairs 
FDFA. (2006). Bls. 1 
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ekki njóta samþykkis samtakanna, teljist hernaðaraðgerðir og falla undir lög um 

hlutleysi.383 Mikilvægi efnahagslegs þáttar hlutleysis er greinilega enn til staðar í 

Sviss en eins fram hefur komið hefur eitt af meginmarkmiðum hlutleysis-

stefnunnar verið að tryggja viðskipti hlutlausra ríkja á stríðstíma. Síðustu árin 

hefur lítil áhersla verið lögð á þennan þátt hlutleysis og meiri áhersla lögð á 

mannúðarþátt stefnunnar. Hér gefa svissnesk yfirvöld hins vegar til kynna að þetta 

sé ennþá álitinn mikilvægur þáttur stefnunnar. 

Í hlutleysisskýrslunni frá 2007 kemur fram að almenningur í Sviss hefur 

ávallt verið hlynntur hlutleysisstefnu landsins en á síðustu árum hefur fylgi við 

stefnuna aukist. Á árunum frá 1995 til 2001 var fylgi við stefnuna á bilinu 80-

85%, með niðursveiflu niður fyrir 80% árið 1998 en síðan 2002 hefur fylgið verið 

rétt undir 90%.384 Það sem kemur hins vegar ekki fram í könnuninni það hvaða 

merkingu almenningur leggur í hugtakið hlutleysi en samkvæmt Georg Lutz við 

háskólann í Bern er hlutleysi mikilvægt fyrir almenning í Sviss þó ekki allir leggi 

sama skilning á hugtakið. Hlutleysi er í hugum flestra nátengt efnahagslegum 

árangri, sjálfstæði og beinu lýðræði.385 

Líkt og Svíar leggja Svisslendingar mikla áherslu á samvinnu samhliða 

hlutleysisstefnu sinni en út úr skýrslunni má einnig lesa að Sviss hafi ekki í huga 

að láta af stefnu sinni þrátt fyrir breytta heimsmynd. Að mati ríkisins hefur hlut-

leysisstefnan reynst vel enda er hún hluti af hefð landsins, sögu og sjálfsmynd 

þjóðarinnar. Aðild að hernaðarbandalagi er sögð útilokuð á meðan hlutleysis-

stefnan er við lýði en að láta af stefnunni kæmi aðeins til greina ef ný öryggis-

stefna, sem hefði mjög margt fram yfir þá eldri, liti dagsins ljós. Hlutleysi Sviss 

hefur tekið breytingum í gegnum tíðina og fer eftir aðstæðum í heiminum hverju 

sinni. Í seinni heimsstyrjöldinni var hlutleysisstefnan túlkuð mjög þröngt en á 

síðari árum hefur stefnan verið opnuð þannig að Svisslendingar taka meiri þátt í 

alþjóðlegri samvinnu en áður.386 Nýjar ógnir, sem komið hafa fram á sjónarsviðið, 

krefjast annars konar viðbragða af hálfu ríkja en áður. Stríð eiga sér síður stað 

milli ríkja en ofbeldi og átök eiga sér frekar stað innan ríkja. Í upplýsinga-

                                                
383 Federal Department of Foreign Affairs. (2005). 
384 Federal department of Defence, Civil Protection and Sports (DDPS) & Federal 
Department of Foreign Affairs (DFA). (2007). Bls. 3 
385 Davis, J. (2007, 19. nóvember). 
386 Federal department of Defence, Civil Protection and Sports (DDPS) & Federal 
Department of Foreign Affairs (DFA). (2007). 
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bæklingnum er sérstaklega tekið fram að slík átök falla ekki undir lög um hlut-

leysi og ætlunin hafi aldrei verið sú að beita ætti lögum um hlutleysi á þau átök. 

Þá er einnig tekið fram að hlutleysi eigi ekki við um refsiaðgerðir sem ákvarðaðar 

eru af öryggisráði S.þ.387 Viðbrögð Sviss við innrás Bandaríkjanna í Írak sýnir að 

þegar á reynir eru það lög um hlutleysi sem gilda fremur en utanaðkomandi 

þrýstingur. Aðgerðirnar nutu ekki stuðnings öryggisráðs S.þ. og því féllu þær 

undir lög um hlutleysi, en þau lög réðu ákvörðun Sviss um að heimila ekki yfir-

flug vegna átakanna. Í Íraksskýrslunni kemur fram að yfirvöld hafi engin áform 

um að endurskilgreina hlutleysisstefnu landsins. Stefnan sé trúverðug og njóti 

viðurkenningar í alþjóðakerfinu og því sé nauðsynlegt fyrir ríkið að fara að lögum 

um hlutleysi þar sem við á.388 Það er því greinilegt að trúverðugleiki hlutleysis-

stefnunnar er enn mikilvægur í augum svissneskra yfirvalda sem gera sér far um 

að styrkja stefnuna í sessi. Í skýrslunni er sérstaklega tekið fram að:  

„ákvörðuninni [um að beita lögum um hlutleysi í þessum 
aðstæðum] hafi ekki verið beint gegn Bandaríkjunum eða í 
þágu Íraks heldur hafi hún verið í þágu alþjóðalaga og 
sameiginlegs öryggiskerfis og gegn einhliða aðgerðum.“389  

Svo virðist sem varnarmálaráðuneyti Sviss reyni með þessum orðum að réttlæta 

aðgerðir sínar fyrir heimamönnum sem öðrum. Þá kemur jafnframt fram að 

aðgerðirnar hafi sýnt að hlutleysi dugar til að tryggja sjálfstæði og öryggi Sviss án 

þess þó að koma í veg fyrir að ríkið geti starfað í þágu mannúðar og alþjóða-

laga.390 Ástæða þess að hlutleysisstefnunni var beitt í þetta skiptið er líkast til sú 

sama og notuð var þegar Sviss tók ekki þátt í refsiaðgerðum Sameinuðu þjóðanna 

gegn Ródesíu árið 1966. Ein af ástæðunum, sem notuð var fyrir því að Sviss tók 

ekki þátt í aðgerðunum, var sú að ríkið vildi sýna fram á sjálfstæði sitt frá sam-

tökunum. Á sama hátt má gera ráð fyrir að Sviss hafi viljað sýna fram á sjálfstæði 

sitt frá Bandaríkjunum og bandamönnum þeirra um leið og þeir gerðu hlutleysi 

sitt trúverðugra í augum heimsins. 

Bandaríkin notuðu ályktanir öryggisráðs S.þ. frá því í fyrra Íraksstríðinu 

árið 1990 til að réttlæta árásirnar á Írak enda hefðu Írakar ekki farið að til-

                                                
387 Federal department of Foreign Affairs FDFA. (2006). 
388 Federal Department of Foreign Affairs. (2005). 
389 „This was not a decision against the United States of for Iraq but a decision in favour 
of international law and the UN system of collective security and against unilateralism.“ 
Federal Department of Foreign Affairs. (2005). Bls. 17 
390 Federal Department of Foreign Affairs. (2005).  
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mælunum sem þar voru samþykkt og að það væri staðfest í ályktun öryggisráðsins 

(1441) árið 2002. Að mati svissneskra yfirvalda var ályktun 1441 ekki í sama 

anda og ályktunin, sem heimilaði árás árið 1990, og því væru aðgerðirnar ekki 

samþykktar af öryggisráðinu. Forseti Sviss útskýrði stöðu ríkisins á þann hátt að:  

„Bandalagið sem Bandaríkin leiða hefur ákveðið að beita 
hervaldi án samþykkis öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. Þetta 
eru því átök milli ríkja sem lög um hlutleysi eiga við [...] 
Ákvörðun okkar um hlutleysi samræmist langri hefð Sviss.“391  

Forsetinn leggur áherslu á að alvarleiki málsins sé Svisslendingum ljós og að í 

slíkum tilfellum geti notkun herafls verið eini möguleikinn. 

„En notkun vopna þarf að vera réttlætanleg. Og til að vera 
réttlætanleg þarf hún að vera sérstaklega samþykkt af 
öryggisráðinu eða vera í lögmætri sjálfsvörn.“392  

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við aðgerðum Bandaríkjanna eru merkileg í ljósi yfir-

lýsinga hinna síðastnefndu um að þeir sem ekki fylktu liði með þeim í stríðinu 

gegn hryðjuverkum væru í liði með óvininum. Sviss virðist hafa metið hlutleysis-

stefnuna mikilvægari en velvild Bandaríkjanna í sinn garð. Hefðu aðgerðirnar í 

Írak verið samþykktar af hálfu öryggisráðs S.þ. hefðu þær ekki fallið undir lög um 

hlutleysi og Sviss því verið frjálst að taka þátt í þeim. Í maí 2003 lagði 

svissneskur þingmaður fram fyrirspurn varðandi reglur hlutleysislaganna og 

viðskipti yfirvalda með Tiger flugvélar sem seldar voru Bandaríkjaher sama ár. Í 

svari ríkisstjórnarinnar kom fram að þar sem vélarnar hefðu verið afhentar eftir að 

átökunum lauk 16. apríl 2003 félli sala þeirra ekki undir lög um hlutleysi. 

Bandaríkjaher hefði jafnframt skrifað undir yfirlýsingu þess efnis að vélarnar 

skyldu ekki notaðar í hernað í Írak eða annars staðar heldur yrðu þær notaðar við 

æfingar á bandarískri grund.393 Slík viðskipti gætu sett spurningarmerki við 

trúverðugleika vopnasölubannsins og hlutleysisstefnu Sviss enda ólíklegt að sviss-

neska ríkisstjórnin hefði brugðist eins við hefðu andstæðingar Bandaríkjanna og 

bandamanna þeirra óskað eftir kaupum á hergögnum til æfinga. 

                                                
391 „The coalition led by the United States of America has decided to use force without 
the agreement of the United Nations Security Council. It is therefore a conflict between 
states, and so neutrality law applies. (…) Our decision in favour of neutrality 
corresponds to a long tradition in Switzerland.“ Federal Department of Foreign Affairs. 
(2005). Bls. 11 
392 „But the use of arms must be justified. And to be justified it must be explicitly 
approved by the Security Council or it must be a means of legitimate self defence“ 
Federal Department of Foreign Affairs. (2005). Bls. 12 
393 Federal Department of Foreign Affairs. (2005). 
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Í Íraksskýrslu svissneska varnarmálaráðuneytisins er jafnframt lögð 

áhersla á að hlutleysi jafngildi ekki skeytingarleysi. Sviss hafi því lagt mikla 

áherslu á mannúðarmál í Íraksdeilunni þó afskipti af hernaði þar hafi ekki sam-

ræmst hlutleysisstefnu ríkisins. Svissneska ríkisstjórnin fer hvað eftir annað fram 

á að stríðandi aðilar virði mannréttindi og að þeir fari að ákvæðum Genfar-

sáttmálans.394 Í ræðu sem Micheline Calmy-Rey, utanríkisráðherra Sviss, hélt í 

september 2006 kemur einmitt fram að eitt af meginmarkmiðum ríkisins er að 

tryggja frið og öryggi í heiminum. Í þessum tilgangi er mikil áhersla lögð á að 

mannréttindi séu virt. Samvinna, bæði á milli ríkja og við einkaaðila, er nefnd sem 

besta leiðin til að tryggja mannréttindi sem síðan leiða til friðar og öryggis. Ímynd 

landsins sem sjálfstæðs og hlutlauss ríkis má að hluta leiða til stofnunar Alþjóða-

ráðs Rauða krossins og Genfarsamningsins í Sviss. Sviss stóð fyrir tveimur ráð-

stefnum þar sem skipst var á upplýsingum um mannúðarmál, vandamál greind og 

verkefni samhæfð áður, og á meðan á átökunum í Írak stóð. Þrátt fyrir að 

aðgerðum í samræmi við lög um hlutleysi hafi lokið 16. apríl 2003, þegar 

svissnesk yfirvöld litu svo á að átökunum væri lokið, þýddi það ekki að 

aðstæðurnar féllu ekki lengur undir reglur Genfarsáttmálans.395   

Í kjölfar fréttar www.espace.ch (nú Berner Zeitung) um að herlið Sviss 

færi að skilmálum Atlantshafsbandalagsins í æfingum hersins barst varnarmála-

ráðuneytinu fyrirspurn í svissneska þinginu um það hvernig slíkt samræmdist trú-

verðugri hlutleysisstefnu. Í svari varnarmálaráðuneytisins, í febrúar 2008, kemur 

fram að undirstaða vopnaðs hlutleysis væri öflugt og velþjálfað herlið og að 

æfingar í samstarfi með Atlantshafsbandalaginu eða öðrum ríkjum hefðu ekki í för 

með sér neinar skuldbindingar af hálfu Sviss og því samræmdist slíkt hlutleysis-

stefnu landsins.396 Það er greinilegt að hlutleysisstefnan skiptir miklu máli í 

svissneskum stjórnmálum enn þann dag í dag og mikil áhersla er lögð á að 

aðgerðir samræmist stefnu um hlutleysi. Það er hins vegar ljóst að slakað hefur 

verið á þeim kröfum sem gerðar eru til hlutleysis. Aðgerðir, sem hefðu talist 

brjóta gegn hlutleysisstefnunni á tímum kalda stríðins, eins og æfingar undir 

merkjum Atlantshafsbandalagsins teljast nú samrýmanlegar stefnunni. Engar 

                                                
394 Sama heimild og Curia Vista Geschäftsdatabank 2003, ágúst) Anfrage 03.1043  
395 Ræða Calmy-Rey, M. (2006). 
396 Curia Vista – Geschäftsdatenbank (2008, febrúar). Anfrage 07.1135. 



93 

breytingar hafa verið gerðar á hlutleysisákvæði stjórnarskrárinnar á þessum tíma 

og því aðeins utanaðkomandi aðstæður sem hafa leitt til þessara breytinga. 

9.3 Orðræða hlutlausra ríkja og ríkja utan bandalaga 

innan S.þ. 

Svíþjóð hefur átt sæti í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna þrisvar sinnum síðan 

ríkið gerðist aðili að samtökunum. Ríkið átti síðast sæti í öryggisráðinu 1997-

1998 en Írland átti sæti árið 2001-2002, síðast hlutlausu Evrópuríkjanna. Þá hafa 

Finnland og Austurríki einnig átt sæti í ráðinu en Austurríki er einmitt í framboði 

til setu í öryggisráðinu nú, á móti Íslandi.397 Sviss hefur aldrei átt sæti í ráðinu 

enda stutt síðan það gerðist aðili að samtökunum. Umræða um framboð til 

öryggisráðsins er á byrjunarstigi í Sviss. 

  

Sendifulltrúi Svíþjóðar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna, Anders Lidén, lýsti 

áhyggjum Svíþjóðar af mannúðarmálum í Írak á fundi öryggisráðsins í desember 

1997. Á þeim grundvelli studdi Svíþjóð tillögu aðalritara S.þ. um að lengja „oil-

for-food“ áætlun samtakanna í Írak enn á ný.398 Hans Dahlgren, sendifulltrúi, lýsti 

einnig áhyggjum Svíþjóðar af mannúðarmálum í Afganistan þegar árásir talíbana 

á starfsfólk S.þ. voru til umræðu í öryggisráðinu þann 28. ágúst 1998. Hann sagði 

nauðsynlegt að ná fram pólitísku samkomulagi þar sem hernaður væri ekki lausn á 

deilunni þar. Yfirvöld í Svíþjóð væru tilbúin til að styðja aðgerðir S.þ. til að knýja 

fram samkomulag við talíbana. Svíþjóð greiddi atkvæði með ályktun ráðsins þar 

sem árásirnar voru fordæmdar.399 Í umræðum um stöðu mála í Afganistan í 

desember sama ár komu áhyggjur ríkisins af stöðu mannúðarmála í landinu aftur 

fram í máli sendifulltrúans, sem kallaði eftir því að stríðandi aðilar færu að 

alþjóðalögum.400 Sendifulltrúar Svíþjóðar leggja mikla áherslu á mannúðarþátt 

aðgerðanna gegn Írak og átakanna í Afganistan og mikilvægi þess að koma á friði 

svo hægt sé að halda áfram mannúðarverkefnum í þágu almennings. Áherslan er í 

takt við það hlutverk sem Svíþjóð hefur skapað sér á alþjóðavettvangi sem hlut-

laust ríki þar sem áhersla er á að tryggja frið og öryggi í heiminum auk áherslu á 

                                                
397 UN Security Council > Members 
398 United Nations Security Council. (1997, desember). 
399 United Nations Security Council. (1998, ágúst). 
400 United Nations Security Council. (1998, 8. desember). 
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mannúðarmál og mannréttindi. Svíþjóð leggur traust sitt á S.þ. og styður þær 

aðgerðir sem samtökin telja nauðsynlegar til að koma á friði. Áherslur Svíþjóðar 

eru að mörgu leyti svipaðar áherslum annarra sendifulltrúa sem tóku til máls 

t.a.m. fyrir hönd Costa Rica og Slóveníu. Aðrar sendinefndir, sérstaklega Banda-

ríkjanna, Bretlands og Rússlands, lögðu hins vegar áherslu á hættuna sem ástandið 

skapaði og nauðsyn þess að grípa til aðgerða. 

Hans Dahlgren, sendifulltrúi Svíþjóðar, harmaði árásirnar á Írak á fundi 

öryggisráðsins þann 16. desember 1998 en sama dag hafði verið gripið til 

hernaðarlegra aðgerða gegn ríkinu án þess að samþykki öryggisráðsins lægi fyrir. 

Í máli sendifulltrúans kom fram að þetta hefði verið sorglegur dagur fyrir Sam-

einuðu þjóðirnar og fyrir heiminn. Sendifulltrúinn hafði ekki trú á því að aðgerðir 

á borð við þær sem gripið hafði verið til myndu þoka afvopnunarmálum Íraks í þá 

átt sem öryggisráðið óskaði.401 Svíþjóð tók þar með stöðu með öðrum ríkjum á 

fundinum. Á fundi ráðsins um málefni Íraks í mars sama ár hafði sænski sendi-

fulltrúinn lagt áherslu á að færi ríkið ekki eftir ákvörðunum S.þ. myndi það hafa 

alvarlegar afleiðingar í för með sér.402 Í yfirlýsingu Svíþjóðar sést greinilega sú 

áhersla sem lögð er á samþykki öryggisráðs S.þ. fyrir þeim aðgerðum sem gripið 

er til. Þrátt fyrir að Svíþjóð líti ekki lengur á sig sem hlutlaust ríki heldur sem ríki 

utan hernaðarbandalaga er samþykki S.þ. fyrir þeim aðgerðum, sem gripið er til, 

afar mikilvægt. Aðgerðir, sem njóta samþykkis S.þ., falla ekki undir lög um hlut-

leysi og því engin fyrirstaða fyrir hlutlaus ríki til þátttöku í slíkum aðgerðum. 

Þessi áhersla sést berlega í umræðum um aðgerðir Atlantshafsbandalagsins í 

fyrrum Júgóslavíu í október 1998. Þar kemur fram ósk Svíþjóðar um að 

aðgerðirnar verði samþykktar af öryggisráði S.þ. Svíþjóð hafði þá þegar hafið 

undirbúning starfsfólks fyrir verkefni ÖSE í Kósóvó.403 Krafa sænskra yfirvalda 

um að aðgerðirnar séu samþykktar af hálfu S.þ. sýnir að þeim er mikið í mun að 

fara eftir þeirri lagahefð sem myndast hefur í alþjóðakerfinu varðandi hlutleysi. 

Þó stefna Svíþjóðar hafi breyst úr því að vera stefna um hlutleysi í stefnu um að 

standa utan hernaðarbandalaga eru reglur hlutleysis ennþá virtar að því leyti að 

ríkið tekur ekki þátt í aðgerðum sem ekki njóta samþykkis S.þ. Í tilfelli Kósóvó 

                                                
401 United Nations Security Council. (1998, 16. desember). 
402 United Nations Security Council. (1998, mars). 
403 United Nations Security Council. (1998, október). 
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átakanna sá sænska ríkisstjórnin ástæðu til að taka þátt í aðgerðunum en til þess 

að geta gert það þurfti samþykki S.þ. að liggja fyrir. 

 

Sviss hefur enn ekki tekið sæti í öryggisráðinu en efnistök yfirlýsinga ríkisins 

innan S.þ. lýsa vel utanríkisstefnu þess. Sviss leggur þar áherslu á mannréttindi og 

réttindi borgara í vopnuðum átökum auk áherslu á virðingu fyrir alþjóðalögum 

með vísun í Genfarsáttmálann.404 Þetta voru einnig áhersluatriðin í ræðu Joseph 

Deiss, kanslara Sviss, þegar aðild Sviss var samþykkt á Allsherjarþingi S.þ. Í 

ræðu sinni talaði hann um samstöðu og mikilvægi Sameinuðu þjóðanna sem vett-

vangs til að leysa þau vandamál sem steðjuðu að alþjóðakerfinu. Hann lagði jafn-

framt áherslu á að samtökin væru einu samtökin sem væru opin öllum ríkjum (e. 

universal).405 Í Bindschedler kenningu Sviss, sem lögð var fram árið 1954 og 

mótaði stefnu ríkisins um hlutleysi, kom fram að ríkið gæti ekki gerst aðili að 

alþjóðlegum samtökum sem ekki væru öllum opin. Margt hefur breyst síðan þá, 

Sviss hefur liðkað um hlutleysisstefnu sína auk þess sem heimsmyndin hefur 

breyst. Sameinuðu þjóðirnar eru í dag opnar öllum ríkjum en með inngöngu Sviss 

og Austur-Tímor í samtökin árið 2002 urðu aðildarríkin 189 talsins.  

Í ræðunni tekur kanslarinn sérstaklega fram að:  

„Sviss gengur til liðs við S.þ. sem hlutlaust ríki, og við stefnum 
á að halda áfram í hlutleysið. En hlutleysisstaða okkar dregur 
hvergi nærri úr vilja okkar til samvinnu. Þvert á móti er það 
kostur í friðaraðgerðum okkar. Aðild okkar að S.þ. er ekki 
stefnubreyting heldur rökrétt framhald af utanríkisstefnu 
okkar.“406 

Kanslarinn gerir þarna ljóst hver stefna Sviss er í utanríkismálum, þ.e. hlutleysi og 

samvinna, hlið við hlið. Hann leggur jafnframt áherslu á þá kosti sem Sviss og 

önnur ríki hafa jafnan talið fylgja hlutleysisstefnunni þegar kemur að friðar-

aðgerðum. Áherslan er á virðingu fyrir alþjóðalögum og réttindi almennra borgara 

í átökum. Kanslarinn leggur mikið upp úr því lögmæti sem stofnunin nýtur í 

alþjóðakerfinu og að stofnunin sé eini aðilinn sem geti beitt hervaldi á lögmætan 
                                                
404 Federal Department of Foreign Affairs. (2008, 27. maí). Ræða Peter Maurer 
sendifulltrúa Sviss fyrir öryggiráði Sameinuðu þjóðanna. 
405 Federal department of Foreign Affairs. (2002, 13. september). 
406 „Switzerland has joined the UN as a neutral country, and we intend to remain neutral. 
But our neutral status in no way diminishes our desire for co-operation. On the contrary, 
is in an advantage for our peace activities. Our membership is not achange in direction 
but the logical consequence of our foreign policy.“ Federal department of Foreign 
Affairs. (2002, 13. september). Bls. 2 
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hátt. Í þessu samhengi talar hann fyrir mikilvægi þess að brugðist sé við 

aðstæðum í Írak með sameiginlegri ákvörðun á vettvangi S.þ. Hann leggur jafn-

framt áherslu á Genfarsáttmálann og skrifstofur S.þ.í Genf þar sem helstu málefni 

eru afvopnun, mannúðaraðstoð, félagslega þróun, mannréttindi og umhverfis-

vernd.407 Á ræðu kanslarans sést að Sviss lítur á það sem hlutverk sitt, sem hlut-

laust ríki og sem heimastaðar Genfarsáttmálans, að verja mannréttindi og alþjóða-

lög. Líkt og leiðtogar annarra hlutlausra ríkja og ríkja utan hernaðarbandalaga 

leggur hann áherslu á samstöðu þegar gripið er til hernaðarlegra aðgerða í erfiðum 

aðstæðum á borð við þær sem þá ríktu í Írak. Líkast til er minningin um árásir 

Bretlands og Bandaríkjanna á Írak í desember 1998 áður en S.þ. höfðu veitt sam-

þykki sitt enn lifandi og því hefur hann litið svo á að nauðsynlegt væri að minna á 

hlutverk S.þ. í þessu sambandi. Hlutlausu ríkin eru afar treg til að samþykkja ein-

hliða aðgerðir og telja að slíkar aðgerðir séu ekki lögmætar.  

Forseti sambandsríkisins, Kaspar Villiger, leggur jafnframt áherslu á 

friðsamlegar lausnir deilumála í ræðu sinni við sama tilefni. Að hans mati er 

samvinna besta leiðin til að mæta þeim ógnum sem steðja að heiminum og nefnir 

sérstaklega hryðjuverk í því samhengi. Í kjölfarið segir Villiger: „[…] Vanda-

málin hafa áhrif á okkur öll. Eitt ríki, jafnvel stórt ríki, er ófært um að leysa þau 

upp á eigin spýtur.“408 Gera má ráð fyrir að þarna eigi Villiger við Bandaríkin og 

þær einhliða aðgerðir sem þau hafa gripið til. Í framhaldinu leggur Villiger 

áherslu á að eini vettvangurinn þar sem hægt er að taka á þessum vandamálum séu 

S.þ. Fram kemur í ræðunni að helstu ástæður þess að Sviss hefur ekki gerst aðili 

að samtökunum fyrr séu efasemdir almennings. Efasemdar raddir hafa heyrst 

varðandi lýðræði innan samtakanna þar sem fastafulltrúar öryggisráðsins hafa 

neitunarvald. Þá hefur spurningin um hvernig hlutleysi fari saman með aðild 

einnig valdið efasemdum. Hlutleysi er afar mikilvægur þáttur í þjóðarsál Sviss að 

mati forsetans sem gengur svo langt að segja að án hlutleysis hefði ríkið líklegast 

sundrast á róstursömum tímum í Evrópu. Hann segir hlutleysið ekki jafngilda 

skeytingarleysi heldur sé það samofið samstöðu sem kallar á að brugðist sé við 

óréttlæti og fátækt í heiminum. Jafnframt kemur fram í ræðu hans að hlutleysi 

verði ekki beitt gegn hryðjuverkum og glæpum, og að Sviss muni taka virkan þátt 

                                                
407 Federal department of Foreign Affairs. (2002, 13. september). 
408 „But these problems affect us all. One country, even a large country, is unable to solve 
them on its own.“ Federal department of Foreign Affairs. (2002, 10. september). BLs. 3 



97 

í baráttunni gegn þeim.409 Í ræðu forsetans má sjá að ríkið leggur áherslu á að fara 

að lögum um hlutleysi í alþjóðasamskiptum. Áherslan er á samvinnu og að 

hernaðarlegar aðgerðir njóti samþykkis S.þ. um leið og hlutleysi landsins er stað-

fest. Þegar kemur að hryðjuverkum og þess konar ógnum er Sviss hins vegar til-

búið að bregðast við enda falla þær ógnir ekki undir lög um hlutleysi þar sem ekki 

er um milliríkjaátök að ræða. Athygli er þó einnig beint að því að gegn slíkum 

ógnum sé samvinna besti kosturinn og virðist forsetinn beina orðum sínum að 

Bandaríkjunum og einhliða aðgerðum þeirra. 

 

                                                
409 Federal department of Foreign Affairs. (2002, 10. september). 
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10  Niðurstöður 
Hlutleysi ríkja er enn þann dag í dag byggt á lögum Haag samninganna um hlut-

leysi frá 1899 og 1907. Þó hugtakið hafi verið til fyrr og notkun þess megi rekja 

allt til 16. aldar var það ekki skjalfest fyrr en á friðarráðstefnunni í Haag. Fyrir 

þann tíma lögðu ríki helst áherslu á það í hlutleysisstefnu sinni að standa utan við 

átök til þess að tryggja efnahagslega hagsmuni sína eða jafnvel skera niður fjár-

framlög til utanríkismála. Hlutleysi fólst fyrst og fremst í því að viðskiptaleiðir 

hlutlausra ríkja yrðu ekki rofnar eða flutningur á milli ríkja yrði stöðvaður á 

einhvern hátt. Hugtakið hafði þó einnig siðferðislega hlið þar sem hlutlausum 

ríkjum bar að styðja ekki málstað óréttláta aðilans í stríðinu eða standa í vegi fyrir 

þeim réttláta.  

Síðan skrifað var undir Haag samningana hefur mikið gerst í Evrópu, tvær 

heimsstyrjaldir hafa verið háðar og ógnin í austri hefur risið og fallið að nýju. 

Styrjaldirnar tvær sem skóku Evrópu fram undir miðja 20. öld reyndu virkilega á 

styrk hlutlausu ríkjanna og að þeim loknum voru nokkur ríki sem ákváðu að víkja 

frá stefnu um hlutleysi. Mörg ríki, sem áður töldust hlutlaus, stefna nú að því að 

standa utan við hernaðarbandalög (e. military non-alignemnt, non-allied) fremur 

en að lýsa yfir hreinu hlutleysi. Önnur ríki héldu stefnu sinni um hlutleysi áfram. 

Á millistríðsárunum voru fyrstu tilraunir til að koma á sameiginlegri öryggis-

stefnu gerðar. Ríki voru bjartsýn gagnvart stofnun Þjóðabandalagsins og hlutlaus 

ríki voru tilbúin til að gefa eftir stefnu sína til að tryggja framgang alþjóða-

stofnunar, sem hafði það markmið að koma á og tryggja frið og öryggi í alþjóða-

kerfinu. Endalok bandalagsins urðu hins vegar til þess að ríki snéru sér aftur að 

stífri hlutleysisstefnu. Svíþjóð og Finnland voru þó tilbúin til að gera aðra tilraun 

með samræmingu sameiginlegrar öryggisstefnu og hlutleysis við stofnun Sam-

einuðu þjóðanna eftir seinni heimsstyrjöldina. Austurríki bættist þá í hóp hlutlausu 

ríkjanna og valdi sömu leið, þ.e. þátttöku í S.þ. Sviss var hins vegar brennt eftir 

áhættuna sem fylgdi aðgerðum Þjóðabandalagsins gegn Ítalíu og taldi hagsmunum 

sínum betur borgið fyrir utan S.þ. Á tímum kalda stríðsins lögðu hlutlausu ríkin 
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mikla áherslu á að hlutleysi þeirra yrði virt og á móti myndu þau standa við þau 

loforð sín að styðja ekki einn aðila fram yfir hinn. 

Evrópusambandið, sem áður virtist einungis vera fjarlægur draumur, varð 

að veruleika á þessum tíma en hlutlausu ríkin sáu sér ekki fært að gerast aðilar að 

sambandinu fyrr en kalda stríðinu lauk. Austurríki, Finnland og Svíþjóð viku þá 

frá hugmyndafræðilegu hlutleysi og tóku upp þá stefnu að standa utan hernaðar-

bandalaga. Ríki Evrópu hafa síðan þá unnið í sameiningu að friði og stöðugleika í 

álfunni. Til viðbótar við lög um hlutleysi, sem samþykkt voru með Haag samning-

unum, hefur myndast lagahefð um hlutleysi á alþjóðavettvangi sem gerir betur ráð 

fyrir þeirri samvinnu sem ríki hafa tekið upp sín á milli. Flest ríki líta ekki lengur 

á stríð sem óumflýjanlegan hluta af heimsmyndinni heldur líta þau svo á að deilur 

beri að leysa á pólitískan hátt með aðkomu alþjóðastofnanna ef á þarf að halda. 

Þessi aukna samvinna vekur upp þá spurningu hvort ríki geti yfirhöfuð haldið á 

lofti hlutleysisstefnu sem miðar að því að styðja engan aðila í deilumálum. 

Hlutleysisskýrsla Sviss frá árinu 2000 spyr einnig þeirrar spurningar hvort lög um 

hlutleysi séu yfirhöfuð algild þar sem aðeins tvö ríki, Sviss og Austurríki, halda á 

lofti varanlegri hlutleysisstefnu. Hlutlaus ríki, sem og ríki sem hafa lýst yfir þeirri 

stefnu að standa utan hernaðarbandalaga, leggja fyrst og fremst áherslu á að þau 

bindi sig ekki til sameiginlegrar varnartryggingar eins og 5. grein Norður-Atlants-

hafssáttmálans kveður á um. Ekkert þeirra hefur því gerst aðili að Atlants-

hafsbandalaginu og öll hafa þau lýst því yfir að aðild sé ekki á dagskrá í nánustu 

framtíð þó aldrei hafi verið lokað algjörlega á þann möguleika. Ríkin hafa lagt 

áherslu á hlutleysi sitt frá bandalögum þegar kemur að þátttöku í friðargæslu-

verkefnum en öll ríkin eru ötulir talsmenn friðargæslu og átakastjórnunar, og þess 

að leysa deilumál á pólitískum vettvangi. 

Hlutlausu ríkin fimm í Evrópu hafa öll fundið leiðir til að taka þátt í 

alþjóðasamvinnu þannig að hún samræmist stefnu þeirra um hlutleysi eða 

þátttökuleysi í hernaðarbandalögum. Svíþjóð hefur tekið þátt í friðargæslu-

verkefnum S.þ. auk verkefna um borgaralega átakastjórnun og í fyrirbyggjandi 

aðgerðum á meðan Írar hafa einbeitt sér að S.þ. og friðargæsluverkefnum. Bæði 

löndin nýttu forsæti sitt í ESB til að dýpka samvinnu á milli sambandsins og S.þ. 

Þátttaka Sviss í PfP áætluninni hefur einnig aukist mikið og svo virðist sem 

almenningur þar eigi auðveldara með að sætta sig við hugtakið „fyrirbyggjandi 
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aðgerðir“ en hernaðarlega íhlutun.410 Almenningur í ríkjunum er almennt hlynntur 

stefnu ríkjanna um hlutleysi eða þátttökuleysi í hernaðarbandalögum og er stefnan 

orðin hluti af sjálfsmynd þjóðanna. Að yfirgefa stefnuna fullkomlega er líkast til 

ekki möguleiki þó miklar breytingar hafi átt sér stað á stefnunni á síðustu árum. 

Það er því erfitt að segja til um hvernig stefnan kemur til með að þróast á komandi 

árum og þá sérstaklega með hugmyndum Evrópusambandsins um sameiginlega 

varnarstefnu. 411 

Sú staðreynd, að vopnuð átök milli ríkja hafa að mestu horfið úr sam-

skiptum Evrópuríkja, hefur einnig mikið að segja fyrir hlutleysi enda er hugtakið 

nátengt hugmyndum og lögum um stríð. Hlutleysisákvæði á ekki við í tilfellum 

innanríkisátaka og borgarastríða né heldur þegar um er að ræða marghliða sam-

vinnu ríkja um aðgerðir innan ramma sameiginlegrar öryggisstefnu.412 Reglur 

Haag samninganna frá 1899 og 1907 um hlutleysi í milliríkjadeilum eiga því 

sjaldnast við í dag og því hefur vægi þeirra minnkað mikið.413 Aðgerðir á vegum 

Atlantshafsbandalagsins falla undir lög um hlutleysi njóti þær ekki viðurkenningar 

S.þ. sem þýðir að hlutlausum ríkjum ber að koma fram við aðila átaka á milli 

NATO-ríkja og annarra ríkja á jafnan hátt. Þegar ræður utanríkis- og varnarmála-

ráðherra, og skýrslur utanríkis- og varnarmálaráðuneyta Svíþjóðar og Sviss, eru 

skoðaðar sést að þrátt fyrir að vægi hlutleysisstefnunnar hafi minnkað eimir ennþá 

eftir af henni í utanríkisstefnu ríkjanna. Bæði ríkin leggja áherslu á að aðild að 

Atlantshafsbandalaginu sé ekki á dagskrá þó önnur samvinna sé sögð nauðsynleg í 

utanríkisstefnu ríkjanna. Hlutleysi hefur þannig vikið fyrir samstarfi á alþjóða-

vettvangi í stefnu ríkjanna en ímynd þeirra sem hlutlaust ríki skiptir ennþá máli. 

Ríkin leggja öll mikla áherslu á friðargæsluverkefni og mannúðarmál og telja að 

staða þeirra, sem núverandi eða fyrrverandi hlutlaus ríki, geri þau betur til þess 

fallin að veita óhlutdræga aðstoð. Áherslan á samvinnu hefur aukist mikið og er 

utanríkisstefnan svo til kúvending frá stefnu um hlutleysi og einangrun áður.  

Stefna ríkja um hlutleysi og þátttökuleysi í hernaðarbandalögum er nokkuð 

lík hugmyndum George Cohns um ný-hlutleysi sem miðaði að því að refsa árásar-

aðilum án þess að komi til stríðs. Ný-hlutleysi gerði ráð fyrir að ríki ynnu saman 
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að því markmiði að tryggja frið og öryggi í alþjóðakerfinu, t.d. með refsikerfi á 

borð við það sem síðar var tekið upp í S.þ.414 Helsta muninn á hlutleysisstefnu 

Sviss í dag og ný-hlutleysi Cohns er að finna í því hvernig litið er á hlutleysi. 

Hugmyndir Cohns gera ráð fyrir að hlutleysi sé ekki tæki í utanríkisstefnu heldur 

sé það markmið í sjálfu sér á meðan stjórnarskrá Sviss tekur skýrt fram að hlut-

leysið sé tæki en ekki markmið. Breytingar, sem gerðar hafa verið á stjórnarskrá 

Sviss, hafa ekki falið í sér breytingu á hlutleysisákvæðinu, þar með er talin nýja 

stjórnarskráin sem tók gildi árið 2000. Ný-hlutleysi miðar að því að koma í veg 

fyrir að stríð brjótist út og refsingu árásaraðila undir stjórn alþjóðastofnana. Mark-

mið ný-hlutleysis er því að mörgu leyti svipað og markmið hlutlausra ríkja með 

aðild að S.þ. Þó hlutleysisstefna Sviss geri ráð fyrir að farið sé að lögum um hlut-

leysi, og að komið sé jafnt fram við alla stríðandi aðila, er stefnan önnur séu 

aðgerðirnar samþykktar af S.þ. Það má því segja að hlutleysisstefnan sé tvöföld, 

annars vegar hlutleysisstefna utan S.þ. og hins vegar hlutleysisstefna innan S.þ. 

Markmið sameiginlegrar öryggisstefnu S.þ. er, líkt og markmið ný-hlutleysis, að 

koma í veg fyrir stríð og refsa þeim er ógnar friði með árásartilburðum. 

Goetschel telur að hlutleysi og hlutlaus ríki geti haft hlutverki að gegna í 

framtíðinni bæði í Evrópusambandinu og Atlantshafsbandalaginu. Hlutlaus ríki 

hafa reynslu af því að bæta upp fyrir skort á hernaðarlegu valdi með annars konar 

valdi en slík reynsla kemur sér vel í Evrópu í dag að mati Goetschel.415 Hlutlausu 

ríkin í Evrópusambandinu hafa lagt áherslu á þátttöku í evrópskri öryggis- og 

varnarstefnu með það markmið að hafa áhrif á þróun stefnunnar þannig að hún 

samræmist hlutleysisstefnu ríkjanna.   

Hlutleysi hefur breyst mikið frá því í byrjun 20. aldarinnar og þeim mun 

meira frá 16. öld en markmið hugtaksins er þó hið sama. Hlutlaus ríki, og ríki sem 

standa utan hernaðarbandalaga, miða að því að standa utan við átök sem kunna að 

brjótast út og koma í veg fyrir þau. Til þess að ríki geti lýst yfir hlutleysi þurfa 

þau að vera fullvalda. Hugtakið fullveldi hefur breyst mikið síðan í Vestfalíu 

samningunum 1648 og fræðimenn hafa komið með ýmsar hugmyndir um, og skil-

greiningar á hugtakinu. Margir fræðimenn, t.a.m. realistar, telja að með tilkomu 

alþjóðlegra stofnanna og þeirri þróun, sem hefur átt sér stað í samvinnu, hafi ríki 
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afsalað hluta af fullveldi sínu til þessara stofnana.416 Margir eru þeirrar skoðunar 

að haldi áfram sem horfir muni ríki ekki geta talist fullvalda mikið lengur. Á sama 

hátt má líklega fjalla um hugtakið hlutleysi. Á miðöldum og í upphafi 20. aldar-

innar gripu ríki til hlutleysis til að tryggja stöðu sína gagnvart stórveldunum, til að 

tryggja áframhaldandi viðskipti eða til að komast hjá því að veita fé í utanríkis-

mál. Í dag er heimurinn annar og stríð og vopnuð átök á milli stórveldanna eru 

ólíkleg. Þess í stað eru aðrar ógnir sem steðja að friði. Þær ógnir eru þess eðlis að 

ríki telja að samvinna sé besta leiðin til að takast á við þær. Lög um hlutleysi, sem 

skjalfest eru í Haag samningunum, gera ekki ráð fyrir slíkum ógnum og sú laga-

hefð, sem myndast hefur varðandi hlutleysi, lítur svo á að aðgerðir gegn slíkum 

ógnvöldum falli ekki undir stefnu um hlutleysi. Hugtakið hefur þannig tekið 

breytingum líkt og önnur hugtök alþjóðasamskipta hafa gert í gegnum tíðina.  

Það er athyglisvert að bera saman stefnu Svía nú og fyrir 100 árum síðan. 

Hlutleysisstefnan, sem var við lýði í byrjun 20. aldarinnar, hefur að mörgu leyti 

svipuð markmið og sú stefna sem er við lýði í dag, þ.e. að tryggja frið og öryggi í 

Svíþjóð og nágrenni. Hlutleysisstefnan þá miðaði að því að halda Svíþjóð utan við 

átök sem kynnu að blossa upp á milli ríkja heimsins og þá sérstaklega stór-

veldanna enda minningin um heimsstyrjaldirnar tvær enn sterk. Í dag er mark-

miðið að koma í veg fyrir að ófriður brjótist út og vinna að því að koma á friði þar 

sem átök geisa. Verkfærið, sem notast er við í dag, er þó töluvert ólíkt hlutleysis-

stefnunni sem notast var við fyrir 100 árum. Í dag er áhersla lögð á efnahagslegt 

og pólitískt samstarf á milli ríkja á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og Evrópu-

sambandsins. Stefnan hefur því færst frá einangrunarstefnu, þar sem hlutleysi er í 

forgrunni, í stefnu um samvinnu. Eitt er þó sambærilegt með varnarstefnu 

Svíþjóðar nú og þá en það er að standa utan við hernaðarbandalög. Þó Svíþjóð 

hafi í auknum mæli tekið þátt í verkefnum og áætlunum Atlantshafsbandalagsins 

hafa ráðamenn lýst því yfir hvað eftir annað að aðild að bandalaginu sé ekki á 

dagskrá enda samræmist aðild að sameiginlegri varnarskyldu ekki stefnu 

Svíþjóðar.  

Viðbrögð Sviss við aðgerðum Bandaríkjanna í Írak sýna að Sviss tekur 

hlutverk sitt sem hlutlaust ríki mjög alvarlega. Lögum um hlutleysi er fylgt eftir í 

hvívetna. Hefðu aðgerðirnar í Írak hins vegar notið stuðnings öryggisráðs S.þ. 
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hefðu þær ekki fallið undir lög um hlutleysi. Sviss hefði þá verið frjáls þátttaka í 

aðgerðunum. Þetta vekur upp spurningar um hver þróunin verður með öflugra 

Atlantshafsbandalagi. Bandalagið hefur stækkað mikið síðan kalda stríðinu lauk 

og hlutverk þess hefur breyst. Hlutlausu ríkin hafa tekið meiri og meiri þátt í nýju 

hlutverki bandalagsins á sviði friðargæslu og átakastjórnunar, og starfssvæði 

bandalagsins nær nú út fyrir landamæri Evrópu. Getur verið að þróunin verði í þá 

átt að nauðsynlegt reynist að líta á ákvarðanir bandalagsins á sama hátt og litið er 

á ákvarðanir S.þ. nú, þ.e. að þær falli ekki undir lög um hlutleysi? 

Hlutlaus ríki, og ríki sem standa utan við hernaðarbandalög, halda fast í 

stefnu sína þrátt fyrir breytta heimsmynd. Stefna þeirra hefur tekið miklum 

breytingum og aðlagast nýjum aðstæðum án þess að ríkin yfirgefi stefnuna með 

öllu. Í stað þess að leggja áherslu á einangrunarstefnu samhliða hlutleysis-

stefnunni leggja hlutlausu Evrópuríkin nú áherslu á samstarf ríkja og virðingu 

fyrir mannréttindum í utanríkisstefnu sinni. Megininntak stefnu ríkjanna er í dag 

að standa utan við hernaðarbandalög sem fela í sér skuldbindingu um sameigin-

legar varnir líkt og 5. grein Norður-Atlantshafssáttmálans gerir ráð fyrir. Stefnan 

hefur hins vegar ekki hindrað ríkin í samvinnu við Atlantshafsbandalagið á sviði 

friðargæslu og átakastjórnunar. Ríki geta því haldið á lofti hlutleysisstefnu eða 

stefnu um að standa utan hernaðarbandalaga í alþjóðakerfinu um leið og þau taka 

virkan þátt í alþjóðasamvinnu og sameiginlegri öryggisstefnu. Hlutleysi er því 

valkostur fyrir ríki þegar kemur að varnarmálum á 21. öld. 
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