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Útdráttur 

Hlýnun jarðar hefur leitt til stórfelldra breytinga á norðurslóðasvæðinu. Á sama tíma og 

þessar breytingar leiða til umhverfisógna fyrir norðurslóðaríkin hafa þær einnig opnað á 

ýmis efnahagsleg tækifæri. Þessi tækifæri leiða einnig af sér ýmsar áskoranir og ógnir og 

auka samkeppni á svæðinu. Óhætt er að segja að norðurslóðaríkin átta deili hagsmunum 

og eru samskipti ríkjanna óumflýjanleg. Þessi ritgerð skoðar öryggissamskipti ríkjanna 

með mótunarhyggju og Kaupmannahafnarskólann sem fræðilegan bakgrunn. Markmið 

þessarar ritgerðar er að greina frá þessum helstu áskorunum og ógnum ríkjanna og hvort 

hægt sé að útskýra þær með hugmyndum mótunarhyggju og Kaupmannahafnarskólans. 

Rannsóknin er eigindleg tilviksrannsókn með mörgum tilvikum þar sem aðildarríki 

Norðurskautsráðs eru tilvikin. Stefnur ríkjanna til málefna norðurslóða eru greindar og 

bornar saman. Því er rannsóknaraðferð ritgerðarinnar samanburðarrannsókn þar sem 

stuðst er við stefnugreiningu. Niðurstöður eru að helstu áherslumál ríkjanna eru 

umhverfismál og ógnirnar sem af þeim stafa. Þrátt fyrir að deila hagsmunum er spenna í 

samskiptum ríkjanna sem er útskýrð með hugmyndum mótunarhyggju. Ríkin eru í 

svæðisbundinni öryggissamstæðu sem byggist á því að þau deila öryggismálum svo 

myndast víxlhæði á milli ríkjanna. 
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Abstract 

Global warming has led to drastic changes in the Arctic region. These changes lead to 

environmental threats for the Arctic states. At the same time, the changes also lead to 

economic opportunities who then again also bring with them certain challenges and 

threats as well as increase competition. Thus, the Arctic states share interest and security 

issues which leads to inevitable interaction between them. The aim of the thesis is to 

understand those security interactions within the theoretical context of constructivism 

and the ideas of the Copenhagen school. The research method is a qualitative multiple 

case study where policy analysis and comparative analysis is implemented. The cases are 

the Arctic states’ policies towards Arctic issues. The conclusion is that the Arctic states 

share many interests, most notable is the threat that stems from environmental changes. 

Although the states face a common, external threat there is notable tension between 

them. This is explained in the thesis trough the ideas of constructivism. The states are in 

a regional security complex which builds on the fact that they share interests and security 

issues that create interdependence between the states. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til M.A. gráðu í alþjóðasamskiptum við 

Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin er metin til 30 ECTS eininga og er unnin á 

sumarmisseri 2019. Leiðbeinandi við vinnslu ritgerðar var Dr. Silja Bára Ómarsdóttir og 

henni vilja færa allra bestu þakkir fyrir þá miklu hvatningu sem hún veitti mér við vinnslu 

verkefnisins en einnig afar greinagóða yfirferð og uppbyggilegar athugasemdir á meðan 

ferlinu stóð. Kærri kveðju vil ég skila til fjölskyldu minnar fyrir dyggan stuðning. 
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1 Inngangur 

Áhugi á norðurslóðum hefur aukist til muna á síðustu árum. Þessi áhugi kemur frá breiðum 

hópi sem samanstendur ekki einungis af norðurslóðaríkjunum heldur einnig öðrum ríkjum, 

hagsmunasamtökum og fyrirtækjum. Til að mynda hefur fjölgað í hóp ríkja og hagsmunahópa 

með áheyrnaraðild í Norðurskautsráði og er nú að finna meðal aðildarríkja og áheyrnarfulltrúa 

nokkur af stærstu hagkerfum heims auk ríkja sem eru meðal stærstu olíuframleiðsluríkja og 

fiskveiðiríki í heiminum í dag. Þessi mikli áhugi kemur til vegna breytinga á 

norðurslóðasvæðinu sem hafa opnað á ný tækifæri í auðlindanýtingu, flutningaleiðum og 

öðrum atvinnutækifærum. Á sama tíma er ástæða þessara nýju tækifæri umhverfisbreytingar 

sem orsakast vegna hlýnunar jarðar. Loftslagsbreytingar og aukin atvinnustarfsemi á svæðinu 

vegna þeirra, leiðir af sér fjölþættar ógnir fyrir norðurslóðaríkin og íbúa þeirra. 

Norðurslóðaríkin hafa myndað sér stefnu fyrir málefni norðurslóða og í flestum tilvikum eru 

þau forgangsmál í utanríkisstefnu ríkjanna. Það sem merkilegt er við norðurslóðaríkin er að 

þau eiga sér sögu um spennu sín á milli, helsta dæmið um það er Kalda stríðsins. Því er 

áhugavert að sjá hvernig ríkin bregðast við nú þegar nýjar áskoranir og ógnir eru að birtast á 

svæðinu. Samskipti þeirra er óumflýjanleg og hafa ríkin skapað sér vettvanga til að ræða þessi 

mál, þá einna helst Norðurskautsráðið. Nú eru einnig utanaðkomandi ógnir og hagsmunir sem 

þau deila og því er áhugavert en einnig mikilvægt að rýna í og greina áherslur og samskipti 

ríkjanna á þessum tíma. Því er það markmið með rannsókn þessari að greina frá öryggismálum, 

ógnum og áskorunum norðurslóðaríkjanna. Mótunarhyggja og Kaupmannahafnarskólinn í 

öryggisfræðum er fræðilegur bakgrunnur sem nýttur er til að greina þessi samskipti. 

Rannsóknarefni ritgerðarinnar eru öryggismál á norðurslóðum. Hér eru stefnur 

norðurslóðaríkjanna til málefna norðurslóða skoðaðar og greint frá áherslum og ógnum sem 

þar fram koma. Niðurstöðurnar eru svo útskýrðar með fræðilegum ramma mótunarhyggju og 

Kaupmannahafnarskólans. Markmið rannsóknar er að svara eftirfarandi spurningum og með 

því skilja samskipti ríkjanna betur:  

1. Hverjar telja norðurslóðaríkin vera helstu áskoranir og ógnir að öryggi sínu með tilliti 

til svæðisins? Er hægt að útskýra þær ógnir með hugmyndum mótunarhyggju og 

Kaupmannahafnarskólans? 

2. Er að finna svæðisbundnar öryggissamstæður á norðurslóðasvæðinu, og ef svo er, 

hver er birtingarmynd þeirra? 
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Uppbygging ritgerðar er eftirfarandi. Í fyrsta hluta er umfjöllun um fræðilegan bakgrunn 

ritgerðar. Þær kenningar sem stuðst er við er annars vegar mótunarhyggja og hins vegar 

hugmyndir Kaupmannahafnarskólans um öryggi. Undir mótunarhyggju er sérstaklega fjallað 

um hugtakið stjórnleysi, sem er fyrirferðamikið í alþjóðasamskiptum, og hvernig 

mótunarhyggjan túlkar það ástand. Kaupmannahafnarskólinn setur fram hugmyndir um 

öryggisvæðingu, fjölgun öryggisgeira og svæðisbundnar öryggissamstæður og eru þær 

skoðaðar síðar í fyrsta hluta. 

 Annar hluti er aðferðafræði ritgerðar. Sú aðferðafræði sem stuðst er við er eigindleg 

tilviksrannsókn þar sem gerður er samanburður á stefnum ríkjanna. Ríkin eru tilvikin og 

rannsóknin er því rannsókn með mörgum tilvikum (e. multiple case study). Gögnin sem stuðst 

er við eru stefnur ríkjanna og er því hér um að ræða eigindlega heimildaritgerð með 

fyrirliggjandi gögnum.  Rannsóknin er samanburðarrannsókn með stefnugreiningu. Greint er 

frá stefnum ríkjanna til málefna norðurslóða og þær svo bornar saman.  

 Í þriðja hluta er farið yfir tilvikin, hvert ríki fyrir sig og stefnur þess til málefna 

norðurslóða. Hér var fyrst sóst eftir yfirlýstum norðurslóðastefnum ríkjanna, en einnig leitað í 

varnarmála-, öryggis- og utanríkisstefnur ef átti við. Þá er einnig rýnt í yfirlýstar áherslur 

ríkjanna þegar kom að formennskutíð þeirra í Norðurskautsráði. Úr stefnunum eru dregin 

saman áhersluatriði hvers ríkis fyrir sig og þau rædd stuttlega. 

 Að lokum er fjórði hluti ritgerðar umfjöllun og niðurstöður ritgerðarinnar. Þar eru 

tilvikin mátuð við fræðilegan bakgrunn og tilvikin útskýrð með tilliti til þeirra hugmynda sem 

rætt er um í fyrsta hluta ritgerðarinnar. Fyrst er gerð samantekt á áhersluatriðum ríkjanna sem 

finna má í töflu 1. Þær niðurstöður er svo ræddar út frá fræðilegum ramma mótunarhyggju og 

Kaupmannahafnarskólans. Helstu niðurstöður eru að hugmyndir mótunarhyggju og 

Kaupmannahafnarskólans eru vel til fallnar að útskýra samskipti norðurslóðaríkjanna. Á 

svæðinu eru helstu ógnir umhverfislegar og flokkast í þann hóp öryggisgeira. Þá er hægt að 

finna svæðisbundna öryggissamstæðu á meðal ríkjanna. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er farið yfir fræðilegan bakgrunn sem rannsóknin styðst við. Í fyrri hluta kaflans 

er fjallað um mótunarhyggju, hvernig mótunarhyggja útskýrir samskipti ríkja og alþjóðakerfið, 

þá einna helst stjórnleysi í alþjóðakerfinu. Hugmyndir Kaupmannahafnarskólans um 

öryggisvæðingu, svæðisbundnar öryggissamstæður og fimm öryggisgeira eru skoðaðar í seinni 

hluta kaflans. 

2.1 Mótunarhyggja 

Raunhyggja, frjálslyndisstefna og nýrri undirkenningar þeirra voru lengi vel fyrirferðarmestu 

kenningar alþjóðasamskipta. Við lok kalda stríðsins fór að bera á efasemdum um kenningar og 

vísindalegar aðferðir alþjóðasamskipta og farið var að kalla eftir nýjum nálgunum. Þetta var 

m.a. vegna umræðu um hvernig nýraunhyggju og nýfrjálslyndum kenningum hefði mistekist 

að sjá fyrir um endalok kalda stríðsins en einnig vegna breytts ástands í heimsmálum eftir lok 

kalda stríðisins sem hafði áhrif á alþjóðakerfið (Fierke, 2013, 188; Reus-Smit, 2005, 195-196, 

Baldwin, 1995, 132). Því fór að bera á nýjum kenningum sem útskýrðu heiminn og samskipti 

ríkja á nýjan máta samanborið við fyrri kenningar. Nýju kenningarnar nýttust við túlkandi og 

ígrundandi aðferðir, aðferðir félagsfræðinnar og aðferðir gagnrýnikenninga. Þessar nýju 

kenningar juku áhersluna á hugmyndafræðileg hugtök líkt og hugmyndir, þekkingu, gildi og 

reglur til að dýpka túlkun okkar á uppruna ríkishagsmuna og uppbyggingu alþjóðakerfisins. 

Þetta varð grunnurinn að mótunarhyggju en hún er ein af nýrri kenningum alþjóðasamskipta, 

er félagsfræðileg kenning og reynir m.a. að útskýra öryggi í breyttum heimi eftir kalda stríðið 

(Barnett, 2005, 252-253).  

Félagsleg mótunarhyggja (hér eftir mótunarhyggja) fór að ryðja sér til rúms um miðjan 9. 

áratug seinustu aldar, eða á þeim tíma sem bera fór á efa um ríkjandi kenningar í 

alþjóðasamskiptum. Mótunarhyggjan gagnrýndi ekki hugmyndir og aðferðir eldri kenninga, 

eins og nýraunhyggju og nýfrjálslyndisstefnu, heldur einblíndi á að útskýra það sem þessar 

kenningar fjölluðu ekki um, svo sem gildi á borð við fullveldi, mannréttindi og fleira og hvernig 

þau myndast og hafa áhrif á formgerð alþjóðakerfisins. Þessi áhersla á gildi er helsti munurinn 

á viðhorfi mótunarhyggjunnar annars vegar og frjálslyndisstefnunnar og raunhyggjunnar hins 

vegar, til gerenda og formgerðar alþjóðakerfisins (Farrell, 2002, 49-54). Helstu brautryðjendur 

mótunarhyggju telja hana vera leið til að skoða hvers kyns félagsleg samskipti og að 

mótunarhyggja sé ekki kenning í eðli sínu heldur frekar leið, aðferð eða jafnvel greiningartól 
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til að skoða þessi samskipti (Onuf, 1998, 58). Til dæmis kallaði John Ruggie mótunarhyggju 

fræðilega upplýsta nálgun til að rannsaka alþjóðasamskipti en neitaði að hún væri kenning um 

alþjóðasamskipti (Ruggie, 1998, 879-880). Ef leitað er að uppruna mótunarhyggju má finna 

marga grunnþætti hennar í hugmyndum Nicholas Onuf. Samkvæmt Onuf þá leitast 

mótunarhyggja eftir að skoða samskipti fremur en að setja fram kenningar um þau. 

Mótunarhyggja veitir ekki almennar útskýringar á hegðun fólks, af hverju samfélög eru ólík 

eða hvernig heimurinn breytist (Onuf, 1998, 58). Þá segir Onuf að mótunarhyggja haldi því 

fram að fólk og samfélag móti hvort annað og búi til söguna. Onuf segir einnig að grunnurinn 

að mótunarhyggju séu gjörðir í hvaða formi sem er, hvort sem það séu aðgerðir eða orð (Onuf, 

2013, 36-42). 

Mótunarhyggja neitar ekki að mörg þeirra hugtaka sem rætt er um í alþjóðasamskiptum, 

hugmyndir um ríki, alþjóðastofnanir og bandalög, séu í grunninn til staðar vegna mannlegs 

eðlis líkt og upphafskenningar alþjóðasamskipta halda fram. Mótunarhyggjan gengur lengra í 

að útskýra þessi félagslegu fyrirbæri, útskýra að þau mótist af sögu, menningu og stjórnmálum 

sem eru afurð mannlegra samskipta (Fierke, 2013, 189). Mótunarhyggjan telur heiminn vera 

félagslegan, þvert á hugmyndir hinna eldri kenninga, sem hunsa félagslega þáttinn og skoða 

heiminn einungis út frá efnislegu samhengi en ekki út frá hegðun, sjálfsmynd, gildum og 

hagsmunum gerenda (Agius, 2010, 50-51). 

Grunnhugmynd mótunarhyggju er því sú að heimurinn sé félagslega mótaður. Það að 

móta eitthvað er sú hegðun sem framleiðir hlut eða viðfangsefni sem myndi annars ekki vera 

til (Fierke, 2013, 188). Það er að segja, raunveruleikinn okkar er félagslega mótaður. 

Einstaklingar mótast svo af menningarsamfélaginu sem þeir tilheyra og hefur áhrif á 

hugmyndir þeirra, hagsmuni og sjálfsmynd. Þekking, hvort sem um er að ræða reglur, tákn, 

hugtök, flokka eða merkingar, hefur áhrif á það hvernig einstaklingur mótar og túlkar 

raunveruleikann sinn. Raunveruleikinn er ekki til fyrirfram, bíður ekki eftir að vera 

uppgötvaður. Fremur er það söguleg og menningarleg þekking sem gefur einstaklingum tól til 

að móta raunveruleikann sinn og gefa honum merkingu (Barnett, 2005, 259). Félagslegar 

staðreyndir leiða af sér að þessi mótaði raunveruleiki birtist okkur sem hlutlægur raunveruleiki 

en ekki mótaður. Þessar félagslegu staðreyndir eru hlutir eða hugmyndir sem eru til vegna 

mannlegs samþykkis, það er að segja að flestir samþykkja tilvist þeirra en eru bara til svo lengi 

sem manneskjan gengur þessa jörð og samþykkir tilvist þeirra. Þetta eru hlutir og hugmyndir 
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líkt og mannréttindi, fullveldi, peningar, hryðjuverk og fleira (Barnett, 2005, 259). Félagsleg 

mótun raunveruleikans er ekki einungis hvernig við sjáum heiminn, heldur hvernig við skynjum 

okkur, hvað við teljum vera okkar hagsmuni og hvað við teljum vera ásættanlega hegðun 

(Barnett, 2005, 259). 

Sjálfsmynd er grunnatriði í rannsóknum mótunarhyggju. Það er vegna þess að sjálfsmynd 

segir okkur hverjir gerendur og hagsmunir þeirra eru og hvernig þessir hagsmunir hafa áhrif á 

gjörðir þeirra, hegðunina. Sjálfsmynd verður ekki til fyrr en gerandinn á í samskiptum við 

annan geranda þar sem myndast vinaleg eða fjandsamleg eða önnur tegund sambands (Agius, 

2010, 53-55). Sjálfsmynd ríkja sem sagt birtist ekki, heldur er afleiðing samskipta gerenda í 

gegnum söguna, á löngum tíma. Þessi samskipti gefa af sér ákveðnar sameiginlegar hugmyndir 

eða sýn á heiminn. Þetta eru þessar félagslegu staðreyndir sem eru nefndar hér að ofan og 

hafa áhrif á myndun sjálfsmyndar (Agius, 2010, 55). Gildi eru mikilvæg fyrir mótun 

sjálfsmyndar, þau gildi sem við fylgjum eða erum á móti eru hluti af því hvernig við skilgreinum 

okkur. Gildi hafa sérstaka þýðingu fyrir gerendur og veita einskonar félagslegan leiðarvísi um 

hvernig skal haga sér. Þau birtast ekki allt í einu heldur eru mótuð af gerendum sem hafa 

sterkar hugmyndir um viðeigandi eða æskileg hegðun og eru gildi afleiðing sameiginlegrar 

þekkingar og venju (Agius, 2010, 56-57).  

Þrír þættir gera mótunarhyggju að sjálfstæðri kenningu innan alþjóðasamskipta. Í fyrsta 

lagi er það kenningin að alþjóðastjórnmál stýrist af sameiginlegum hugmyndum, gildum og 

venjum ríkja. Mótunarhyggjan einblínir á hlutverk sameiginlegra hugmynda sem 

hugmyndafræðilega formgerð sem mótar og takmarkar hegðun. Í öðru lagi þá hefur þessi 

hugmyndafræðilega formgerð þau áhrif að ríki endurskilgreina hagsmuni og sjálfsmynd sína í 

gegnum samskipti á milli ríkja. Formgerðin hefur því áhrif á hugmyndir ríkja um hver þau eru, 

markmið þeirra og hvaða hlutverk þeim þykir þau eiga að spila. Þriðji þátturinn er sá að 

hugmyndafræðilega formgerðin og ríki hafa áhrif á hvort annað, þau mynda og ákvarða hvert 

annað. Formgerðir hafa áhrif á hagsmuni og sjálfsmynd ríkja, en formgerðir eru einnig byggðar 

og endurbyggðar og breytast vegna samskipta milli ríkja. Það er því nauðsynlegt að viðurkenna 

það að raunveruleiki ríkja er mótaður af sögunni og breytist með henni. Raunveruleikinn er 

afleiðing mennskra athafna eða gjörða, sem verða að sögulegum félagslegum venjum. Þessar 

venjur kunna að breytast með tímanum, þó þróunin sé hæg. Þessi kenning er á skjön við 

hugmyndir nýraunhyggju um að það séu til algild lög alþjóðastjórnmála sem gilda þvert yfir 
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tíma og rými og eru drifin áfram af formgerðinni einhliða, en ekki samspili formgerðar og ríkja 

(Copeland, 2006, 2-4). Í takt við Copeland segir Christine Agius að mótunarhyggja hafi þrjár 

verufræðilegar afstöður (e. positions). Það þýðir að staðlaðar eða fræðilegar formgerðir eru 

mikilvægar og skipta jafn miklu eða jafnvel meira máli en efnislegar formgerðir. Þar eru 

hugmyndir grundvallaratriði og hafðar í forgrunni. Í öðru lagi er það að sjálfsmynd skiptir máli. 

Sjálfsmynd skapar hagsmuni sem segja okkur eitthvað um það hvernig gerendur hegða sér og 

um markmiðin sem þeir reyna að ná. Gerendur geta ekki hegðað sér án sjálfsmyndar og 

sjálfsmyndin útskýrir hegðun gerandans. Í þriðja lagi hafa gerendur og formgerðir áhrif á hvert 

annað, þau móta hvert annað, líkt og rætt var hér að ofan (Agius, 2010, 50-51).  

Til að draga saman eru samskipti ríkja félagslega mótuð. Þau eru mótuð af sjálfsmynd 

ríkjanna sem byggir á hagsmunum og gildum þeirra. Þessi sjálfsmynd hefur svo áhrif á hegðun 

ríkjanna í samskiptum við önnur ríki. Þá segir mótunarhyggjan að samskipti ríkja séu í heimi 

þar sem stjórnleysi ríkir, en það sé þó einnig félagslega mótað og hafi mismunandi merkingu 

fyrir ríki og eðli samskipta. 

2.1.1 Stjórnleysi í alþjóðakerfinu 

Grunnurinn að flestum kenningum í alþjóðasamskiptum er sú hugmynd að stjórnleysi sé eðli 

alþjóðakerfisins. Þessi hugmynd er eitthvað sem flestar kenningar reyna að útskýra, það er að 

segja, að útskýra virkni alþjóðakerfisins í stjórnleysi. Skilgreiningin á stjórnleysi í alþjóðakerfinu 

er að það er ekkert miðstýrt yfirvald. Engin kenning afneitar þeirri hugmynd að stjórnleysi sé 

ástand alþjóðakerfisins, en nálgun að hugtakinu er mismunandi. Raunhyggju- og 

frjálslyndiskenningar taka stjórnleysinu sem gefnu, sem algildu. Raunhyggjan vinnur út frá því 

að útskýra samskipti og hegðun ríkja í þessu ástandi á meðan frjálslyndisstefnan leggur til að 

útskýra samskipti ríkja og stofnana (Buzan, 2007, 25-41; Wendt, 1999, 246-248). 

Onuf segir að hugtakið stjórnleysi þýði ekki það sé ekki regla á alþjóðakerfinu, þvert á móti. 

Ef engin regla væri myndum við kalla ástandið óreiðu. Aftur á móti bendir stjórnleysi til að það 

sé formgerð og regla á alþjóðakerfinu, og reglan er sú að ekkert ríki er hærra sett en annað 

(Onuf, 1998, 62). Wendt segir að stjórnleysi sé það sem ríki vilja að það sé (Anarchy is what 

states make of it) eða með öðrum orðum að stjórnleysi í alþjóðakerfinu sé ekki gefið heldur 

félagslega mótað (Wendt, 1992, 395). Þá þarf stjórnleysi ekki að leiða til þess að alþjóðakerfið 

sé sjálfshjálparkerfi, það er að ríki séu ein og óstudd, þiggi ekki stuðning og hjálp sín á milli og 

séu í raun óvinir, líkt og raunhyggjan heldur fram (Wendt, 1992, 396). Wendt segir það 
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meginreglu mótunarhyggju að viðbrögð gerenda við ákveðnu viðfangi byggi á því hvaða 

merkingu gerandi leggur í viðfangið, hvaða merkingu viðfangið hefur fyrir gerandann en 

viðfangið getur hér verið annar gerandi (Wendt, 1992, 396-397). Til dæmis hegða ríki sér 

öðruvísi gagnvart óvini heldur en vini vegna ógnarinnar sem stafar af þeim fyrrnefnda. Wendt 

útskýrir þetta nánar. Hann segir að ekki sé hægt að áætla fyrir fram hvernig ríki muni haga sér 

án þess að skoða hagsmuni þeirra, sjálfsmynd, skoðanir og annað sem hefur áhrif á hegðun 

þeirra. Ríkjum stafar ekki ógn af öllum öðrum ríkjum. Þótt að ríki A stafi ógn af ríki B, er þar 

með ekki sagt að ríki C stafi einnig ógn af ríki B. Það er vegna þess að hagsmunir, skoðanir eða 

aðrir þættir ríkjanna eru ólíkir. Ríki B og C eru ef til vill líkari á meðan að ríki A og B rekast á í 

skoðunum og deila á um málefni (Wendt, 1992, 396-397). Hernaðarlegt valdajafnvægi getur 

til dæmis ekki útskýrt ólík samskipti Bandaríkjanna við nágranna sína, óvinveitt samskipti við 

Kúbu annars vegar og vinaleg samskipti við Kanada hinsvegar. Kanada stafar ekki ógn af 

hernaðarlegri getu Bandaríkjanna, á meðan að öfugt er farið með Kúbu. Grunnurinn að 

mismunandi eðli samskiptanna er hugmyndir ríkjanna um sjálfsmynd sína, vinátta og óvinátta 

og ólík hugmyndafræði (Reus-Smit, 2005, 196). Að mati Wendt útskýrir stjórnleysi ekki hvort 

ríki skuli flokkast sem óvinur eða vinur, ógn eða ekki. Stjórnleysi í alþjóðakerfinu leiði því ekki 

endilega til þess að ríki lendi í átökum sín á milli. Wendt segir að merking stjórnleysis geti einnig 

breyst, þar sem hagsmunir og sjálfsmyndir ríkja geta breyst. Bæði eru félagslega mótuð og ef 

þau breytast þá getur stjórnleysi breyst líka, þar sem nýjar forsendur birtast. Hér eru lok kalda 

stríðsins gott dæmi. Lok stríðsins kom til vegna þess að samband Bandaríkjanna og 

Sovétríkjanna breyttist, þar sem ógnin var ekki lengur til staðar. Því var merkingin sem ríkin 

lögðu í hvort annað, í stöðu þeirra, breytt (Wendt, 1992, 396) 

 Mótunarhyggja segir að stjórnleysi sé afurð samskipta ríkja og mótist og breytist eftir 

þeim samskiptum. Wendt setur fram tilgátu um þrjár tegundir stjórnleysis í alþjóðakerfinu; 

hobbesískt, lockeískt og kantískt sem í hinni einföldustu mynd flokkast eftir því hvort ríki horfi 

á hvort annað sem óvini, keppinauta eða vini. Tegund stjórnleysis í alþjóðakerfinu fer eftir því 

hvernig samskipti ríkjanna er, hvaða merkingu þau leggja í samskiptin sín á milli, og er 

birtingarmynd stjórnleysis ólík eftir því hver staða samskiptanna er. Það er að segja ef ríki eru 

óvinir hefur stjórnleysi önnur áhrif en ef samskipti ríkja eru vinveitt, það hefur áhrif á hegðun 

þeirra í stjórnleysi (Wendt, 1999, 246-247). 
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Hobbesískt stjórnleysi er það þegar allir þátttakendur alþjóðakerfisins eru óvinir og 

fjandskapur ríkir sem menning innan kerfisins. Hér er röksemdafærslan sú að ef þú drepur ekki 

verður þú drepinn og allir eru á móti öllum, óvinir. Kerfið er sannarlega sjálfshjálparkerfi, 

þátttakendur í kerfinu geta ekki reitt sig á aðra fyrir aðstoð, heldur standa einir. Hernaðarlegt 

vald er mikilvægt til að komast lífs af í kerfi þar sem leitin að öryggi kemur fram í formi eilífrar 

valdabaráttu. Í kerfi þar sem hobbesískt stjórnleysi ríkir lifa þátttakendur í eilífum ótta við að 

stríð sé við það að brjótast út, engin vægð er gefin og veik ríki eiga í mikilli hættu á að vera 

þurrkuð út. Þau ríki sem eru nægilega sterk til að þurrkast ekki út reyna að jafna völd í kerfinu. 

Dæmi um hobbesískt stjórnleysi í alþjóðakerfinu má finna í sögunni en í núverandi 

alþjóðakerfinu, vestfalíska ríkjakerfinu, ríkir ekki slíkt stjórnleysi (Wendt, 1999, 259-278).  

Lockeískt stjórnleysi ætti betur við þegar fjallað er um eðli núverandi alþjóðakerfis. 

Viðurkenning á og virðing fyrir fullveldi ríkja er grunnurinn að hinu vestfalíska ríkjakerfi. Í þessu 

kerfi eru ríki keppinautar, keppa sín á milli en viðurkenna þó fullveldi hvers annars, tilverurétt 

ríkja og er því markmiðið ekki að eyða ríkjum út. Þegar kemur að deilum er þó möguleiki að 

gripið sé til ofbeldis og afls til að leysa deilur, stríð eru möguleg en ekki sjálfsögð leið til að 

leysa deilur. Í kerfinu er fullveldi ríkja viðurkennt og það viðurkennd regla sem fest er í 

alþjóðalögum að ríki skulu virða fullveldi annarra ríkja. Með viðurkenningu á fullveldi er öryggi 

meira fyrir ríki og því hættur færri. Hlutfallslega mikil hernaðarleg geta er þó enn mikilvæg 

vegna þess að önnur ríki gætu brugðist til að nota vald til að leysa deilur, þó getan sé ekki 

forgangsatriði. Ef það leiðir til stríðs munu þó báðir aðilar takmarka ofbeldi sitt (Wendt, 1999, 

279-297). 

Wendt fer þó lengra með hugmynd sína um tegundir stjórnleysi í alþjóðakerfinu þrátt fyrir 

að útskýra núverandi alþjóðakerfi. Að hans mati hafa, frá lokum seinni heimstyrjaldarinnar, 

ríki í Norður-Atlantshafi hegðað sér á annan hátt og gengið lengra í jákvæðum samskiptum og 

hegðun sín á milli en kenningin um lockeískt stjórnleysi segja til um. Þetta nefnir hann kantískt 

stjórnleysi sem byggir á þeirri menningu að vinátta ríki á milli þátttakenda í kerfinu. Þar er 

ofbeldi og afl ekki notað til að leysa úr deilum sín á milli auk þess sem að ríkin hafa tekið 

höndum saman og komið fram sem öryggisteymi í stað þess að standa ein gegn ógninni. Milli 

þessara ríkja hafa myndast gildi um að beita ekki ofbeldi og að vera liðsmaður, partur af 

heildinni. Í slíku kerfi gilda tvær reglur. Annars vegar að deilur á milli þátttakenda eru leystar 

án átaka eða ógnar. Hins vegar að þátttakendur muni berjast sem liðsheild ef öryggi eins 
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þátttakenda er ógnað af þriðja aðila. Í þessu kerfi geta myndast tvær tegundir samfélaga, en 

þær hugmyndir dregur Wendt frá Karl Deutsch. Þær tegundir eru fjölhyggjuöryggissamfélag 

(e. pluralistic security community) og varnarbandalag sem heldur utan um sameiginlegt öryggi 

(e. collective security). Í öryggissamfélagi er það nokkuð tryggt og næstum algilt að ríki 

samfélagsins berjast ekki sín á milli, heldur leysa deilur sín á milli á annan hátt. Varnarbandalög 

eru svo þau bandalög sem tryggja öryggi hvors annars ef þriðji aðili sækir á og eru ekki takmörk 

á varnarbandalaginu, hvorki varðandi tíma né hver ógnin er. Þessi týpa er ólík þeim 

bandalögum sem verða til vegna ákveðinnar ógnar þar sem bandalagið gildir í ákveðin tíma og 

gegn ákveðinni ógn (Wendt, 1999, 297-308).  

Kenningar Wendt hafa sætt nokkurri gagnrýni, svo sem að ekki sé að finna nokkur 

lykilatriði alþjóðastjórnmála í kenningu hans um þrjár tegundir stjórnleysis. Þetta eru lykilatriði 

sem talin eru mikilvæg fyrir vöxt alþjóðlegs samstarf en þau eru; valdaójafnvægi milli ríkja, 

fjöldi mismunandi gerenda í alþjóðastjórnmálum og fjölbreytileiki sjálfsmyndar þessara 

gerenda (Suganami, 2006, 60). Þá gagnrýnir Copeland að Wendt geri ekki ráð fyrir þeim 

vandamálum sem skapast vegna óvissu, að það sé alltaf óvissa ríkjandi um áætlanir annarra 

ríkja, sama hvort það ríki teljist sem vinur eða óvinur. Þetta skýri Wendt ekki með þremur 

tegundum stjórnleysis, heldur ýti aðeins undir þá raunhyggjuhugmynd að aldrei sé hægt að 

vita að fullu hverjar séu áætlanir annarra ríkja. Wendt hafi ekki tekist að afsanna rökfræði 

raunhyggjumanna um tengslin á milli stjórnleysis og valdajafnvægis. Copeland segir þó að 

Wendt hafi sýnt fram á að með grunnhugmyndum mótunarhyggju sé hægt að draga úr óvissu 

ríkja um fyrirætlan annarra gerenda, en það sé þó aðeins hægt undir ákveðnum 

kringumstæðum. Mótunarhyggja sé vitanlega kenning um hvernig fortíðin hefur áhrif á 

hvernig gerendur skilja nútímann (Copeland, 2006, 2-19). 

 

Stjórnleysi er það hugtak sem flestar kenningar alþjóðasamskipta leitast eftir að skoða og 

útskýra og er fyrir mörgum æðsta hugtak fræðanna, markmiðið er alltaf að útskýra samskipti 

í heimi þar sem ríkir stjórnleysi, ekkert æðra vald. Nálgun mótunarhyggju að hugtakinu 

stjórnleysi í alþjóðakerfinu er það að stjórnleysi sé breytilegt hugtak sem ræðst af því hvaða 

merkingu ríkin leggja í það, það fari eftir því við hverja ríkin eigi í samskiptum við hverju sinni 

hvaða merking stjórnleysi hefur fyrir þessi tilteknu samskipti. Því ræðst hugtakið stjórnleysi af 

undirþáttum, svo sem sambandi ríkjanna fyrir fram, hvort þau séu vinaleg eða fjandsamleg. 
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Það ræðst aftur af sjálfsmynd og hagsmunum ríkjanna, en einnig hefur saga og menning áhrif. 

Öryggismál í heimi þar sem ríkir stjórnleysi ræðst því ekki út frá því einu að um stjórnleysi sé 

að ræða, og að ríki vilji alltaf hámarka öryggi sitt líkt og raunhyggja heldur fram. Þvert á móti 

ræðst það af fyrirfram mótuðum hugmyndum um samskipti ríkjanna, til dæmis um eðli 

tengslanna. Því er ólíklegt að Bandaríkin stafi ógn af Kanada á meðan Rússland er annað mál. 

2.2 Kaupmannahafnarskólinn 

Eitt af því sem kallaði eftir breytingum við lok kalda stríðsins var skilgreining á hugtakinu öryggi. 

Margir fræðimenn töldu þörf á að víkka skilgreininguna vegna breyttra og aukinna áherslna í 

alþjóðakerfinu. Þessar breyttu áherslur voru meðal annars á vandamál í umhverfis- og 

efnahagsmálum, vegna hnattvæðingar og fleiri þátta sem höfðu áhrif á og juku samskipti ríkja 

(Booth 1991, 314). Fyrir var skilgreining á hugtakinu sem þótti frekar þröng, sem sagði að 

öryggi sé það ástand þegar að ríki getur varið sig fyrir hernaðarárás, þar sem ríki og hernaður 

voru þungamiðja skilgreiningarinnar. Sú skilgreining átti stoðir sínar í raunhyggju (Booth 1991, 

318). Öryggisfræðin þóttu illa undirbúin til að takast á við breytta heimsmynd eftir lok kalda 

stríðsins þar sem útgangspunktur öryggis var hernaðarlegt vald og þjóðaröryggi auk þeirrar 

tilhneigingu að telja þau hafa forgang fram yfir önnur stefnumarkmið. Áhersla öryggisfræða á 

erindrekstur hernaðarmála setti takmörk á getu fræðanna til að takast á við mörg önnur 

utanríkis- og innanríkisvandamál sem ekki er hægt að leysa með hernaðarlegum lausnum 

(Baldwin, 1995, 132). Umræðan um getuleysi öryggisfræða hafði vissulega hafist nokkrum 

árum fyrir lok kalda stríðsins og má finna gagnrýni á áhersluna á hernaðaröryggi hjá Ullman 

sem sagði að sú áhersla leiddi til þess að ríki gáfu öðrum ógnum ekki gaum sem hafði áhrif á 

heildaröryggi ríkjanna (Ullman, 1985, 129). Víkkun á skilgreiningu öryggishugtaksins var 

vissulega umdeild og mismunandi skoðanir komu fram varðandi hvað skyldi felast í henni. Hér 

eftir verður einblínt á hugmyndir fræðimanna Kaupmannahafnarskólans og þeirra framlag til 

öryggisfræða auk gagnrýni á hendur þeim en Kaupmannahafnarskólinn er kenningaskóli innan 

öryggisfræða. Grunninn að skólanum er að finna í hugmyndum sem Barry Buzan lagði fram í 

bók sinni People, states and fear árið 1983. Þar rökstuddi Buzan þá hugmynd sína að fjölga 

öryggisgeirum og kom fram með kenningu um öryggissamstæður. Þessar skilgreiningar voru 

fyrstu skref Buzan í að endurskilgreina öryggishugtakið. Buzan vann áfram með kenningar sínar 

og ásamt Ole Wæver og Jaap de Wilde gaf m.a. út bókina Security: A New Framework for 

Analysis árið 1997 sem varð að grunnstoð Kaupmannahafnarskólans. Þar settu þeir fram 
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öryggisvæðingu (e. securitization) og rökstuddu öryggissamstæður sem og fjölgun og tegundir 

öryggisgeira og héldu með því áfram að víkka öryggishugtakið. Regions and Power eftir Buzan 

og Wæver kom út 2003 þar sem þeir þróuðu áfram kenningu um svæðisbundnar 

öryggissamstæður. Þessar þrjár hugmyndir Kaupmannahafnarskólans; nýir öryggisgeirar, 

öryggisvæðing og svæðisbundnar öryggissamstæður verða skoðaðar nánar hér á eftir. 

2.2.1 Nýir öryggisgeirar og víðari skilgreining á öryggi 

Líkt og fram kom hér að ofan hafði, fram á níunda áratug síðustu aldar, ríkt fremur þröng 

skilgreining á hvað skyldi flokka sem öryggismál. Raunhyggja var fyrirferðarmeiri en aðrar 

stefnur þegar kom að öryggismálum og héldu fræðimenn hennar nokkuð fast í þá kenningu 

sína að hernaðarlegt öryggi skyldi vera miðjupunktur öryggimála, þrátt fyrir breyttar aðstæður 

í heimsmálum, svo sem aðkallandi efnahags- og umhverfismál. Einblínt var á ríki sem þá 

einingu sem fjallað var um í greiningu. Fræðimönnum, sem aðhylltust raunhyggju, reyndist 

erfitt að viðurkenna nýja víðtækari skilgreiningu á hvað skyldi flokkast sem öryggismál (Booth, 

1991, 318). Walt viðurkenndi að aðrir þættir en hernaðarógnir gætu ógnað þjóðaröryggi en 

gagnrýndi víkkun öryggishugtaksins. Hann taldi það geta leitt til að öryggisfræði yrðu of víð, 

það myndi eyðileggja vitsmunalega samhengið í fræðunum og gera það erfiðara að finna 

lausnir á vandamálum sem féllu í þessa nýju flokka, til dæmis mengun, sjúkdóma og 

efnahagskreppur. Það að aðrar hættur séu til gerir ekki út um þá staðreynd að stríð séu enn 

möguleiki (Walt, 1991, 213).  

Raunhyggja skilgreinir öryggi sem afleiðingu valds, að öryggi næst með valdi, á meðan að 

frjálslyndisstefnan skilgreinir öryggi sem afleiðing friðar (Buzan, 2007, 26-27). Barry Buzan vill 

þó meina að öryggishugtakið sé töluvert nytsamlegri og fjölþættari nálgun til að öðlast skilning 

á alþjóðasamskiptum heldur en friður eða völd. Í bók sinni færir Buzan rök fyrir því að 

skilgreiningu á öryggishugtakinu þurfi að víkka með því að fjalla um fleiri öryggisgeira en 

hernaðarlegt öryggi. Öryggisgeirarnir væru í raun fimm talsins: hernaðar-, stjórnmála-, 

samfélags-, efnahags- og umhverfisöryggi (Smith, 1999, 83; Buzan, 2007, 37). Það er að segja, 

ógn við tilvist ríkis og óöryggi getur sprottið fram af öðrum og fleiri ástæðum en hernaði. Buzan 

tekur það fram að öryggi snúist alltaf um það að lifa af og skilgreinir öryggi sem frelsi frá ógn 

(Buzan 2007, 37). Buzan segir að í alþjóðakerfinu í dag sé fullvalda ríki sú eining sem fjallað er 

um með tillit til öryggis. Hin fullkomna eining væri þjóðríki en fá ríki í heiminum í dag flokkast 

sem þjóðríki. Vegna stjórnleysis í alþjóðakerfinu eru ríki fremstu gerendur þess og því eru ríki 
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sú eining sem áhersla er lögð á þegar fjallað er um öryggi. Buzan sagði að einstaklingurinn væri 

hin óhjákvæmilega grunneining þegar rætt er um öryggi en samt sem áður gætu einstaklingar 

ekki verið öryggisviðfangið í greiningu öryggismála, það þyrfti að vera ríkið. Fyrir því væru þrjár 

ástæður; það væri ríkið sem þyrfti að eiga við lægri stjórnsýslustig, stjórnsýsluna og alþjóðlega 

öryggisvanda, ríkið var helsti gerandinn til að aflétta óöryggi og að lokum þá er ríkið 

aðalgerandinn í alþjóðakerfinu (Smith, 1999, 83; Buzan, 2007, 37). Ríki eru helsta 

öryggisviðfang í öryggismálum af því að þau eru bæði reglurammi og æðsta stjórnvaldið sem 

fyrirfinnst í alþjóðakerfinu (Buzan, 2007, 40). Taldi Buzan öryggi snúast fyrst og fremst um 

örlög samfélagsheilda (e. human collectivities) sem hér eru ríki, en einnig um persónulegt 

öryggi einstaklinga (Buzan, 2007, 37). 

Buzan tekur fram að hernaðaröryggi tengist hinum fjórum geirum öryggis, þar sem að 

hernaðarógnir geta valdið því að aðrar ógnir birtast og haft mikil áhrif á stuttum tíma, til dæmis 

umhverfisáhrif og ógnir við efnahag. Ef kemur til stríðs er mikil röskun á hagkerfi, umhverfi og 

samfélagi þess ríkis auk stjórnmála. Því taldi Buzan að hernaðaröryggi ætti að vera helsta 

áhyggjuefni og forgangsmál í þjóðaröryggismálum (Buzan, 2007, 107-108). 

 Stjórnmálalegar ógnir beinast að stöðugleika stjórnkerfis ríkja, til dæmis jafn viðamiklar 

ógnir og tilraunir til að steypa ríkisstjórn af stóli, að beita ríkisstjórn þrýstingi um að framfylgja 

ákveðinni stefnu og fleira. Þessar ógnir tengjast oft ákveðinni hugmyndafræði og er hægt að 

finna mikið af dæmum úr sögunni um þess kyns ógnir. Stjórnmálalegar ógnir haldast oft í 

hendur við hernaðarlegar ógnir, og eru gerðar til að veikja stöðu ríkis áður en hernaðarleg ógn 

á sér stað (Buzan 2007, 109-110). 

Erfitt getur reynst að aðskilja samfélagslegar ógnir frá stjórnmálalegum, en flestar 

samfélagslegar ógnir gerast innan ríkis. Þessi tegund ógnar sjálfsmynd ríkis, sem myndast af 

menningu, tungumáli og öðru sem þegnar ríkis eiga sameiginlegt og leiðir til þess að þeir 

samsvara sig við aðra og mynda samfélagsheild. Dæmi um þessar ógnir eru fólksflutningar, 

áhrif frá annarri menningu, eða svæðisbundið vandamál, svo sem að samfélagsheild innan ríkis 

samsvarar sig ekki við heildina, til dæmis Katalónía á Spáni (Buzan et al, 1998, 119-121). 

Efnahagsógnir eru erfiðar að eiga við þegar kemur að þjóðaröryggi þar sem ríkið sjálft er 

aðeins einn af mörgum gerendum í efnahagskerfinu. Hagsmunir og ábyrgð ríkis eru óskýrari 

en í öðrum öryggisgeirum. Efnahagslegt öryggi snýst um aðgengi ríkis að auðlindum, fjárhag 

og mörkuðum sem eru nauðsynleg til að halda uppi ásættanlegu stigi velferðar og ríkisvalds. 
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Þjóðarbúskapur er einn af nauðsynlegum stoðum ríkis sem gerir efnahagslegt öryggi 

nauðsynlegt. Aftur á móti eru fjöldi ógna innan hagkerfis, til dæmis verðbólga, sem ekki er 

hægt að telja sem ógn við þjóðaröryggi. Efnahagsógnir sem ógna þjóðaröryggi þurfa því að ná 

út fyrir hagkerfið og ná oftast einnig til annarra geira öryggis, svo sem stjórnmálalegra, 

hernaðarlegra eða samfélagslegra (Buzan, 2007, 112-117). 

Ógnir við umhverfisþætti geta varðað undirstöður ríkisins og eru margslungnar, allt frá 

eyðileggingu vistkerfa, orkuvandamála, hungursneyða, fólksfjölgun og fleiri. (Buzan og fl. 

1998, 71-75). Umhverfið getur verið bæði öryggisviðfangið en einnig ógnin. Umhverfisöryggi 

er því bæði stórar náttúruhamfarir eins og flóð, jarðskjálftar og annað sem ógnar manninum 

með eyðileggingu en einnig breytingar á umhverfinu sem leiða til þess að maðurinn hefur ekki 

aðgang að umhverfisauðlindum, svo sem ræktanlegum jarðvegi, hreinu vatni og mat, sem 

leiðir til brota á mannréttindum, ógnar heilsu einstaklinga og grunnþarfa manneskjunnar 

(Barnett, 2010, 223). 

Netöryggi (e. cyber security) er dæmi um öryggisviðfang sem hefur verið öryggisvætt, en 

Buzan og félagar töldu á sínum tíma ekki þörf á að öryggisvæða né setja netöryggi í sér 

öryggisflokk. Seinustu tvo áratugi hefur orðið hraður vöxtur og útbreiðsla tölvutækni yfir í 

fjölda þátta hins daglega lífs, meðal annars þátta sem eru mikilvægri fyrir þjóðaröryggi og þátta 

sem eru mikilvægir til þess að samfélagið virki. Netöryggi, sem fyrst var öryggisviðfang hefur 

breyst í einn öryggisgeira (Hansen og Nissenbaum, 2009). Undir þann þátt falla svo mörg ólík 

öryggisviðföng, fjölþættar ógnir og margir gerendur. Hægt er að flokka öryggisviðföngin í þrjá 

flokka; árásir á tölvukerfi (tölvuveirur og ormar), þá netglæpir og netnjósnir og einnig netstríð 

og vernd innviða. Undir hverjum flokki eru svo mismunandi lykilgerendur og öryggisviðföng. 

Til dæmis eru tölvur og tölvukerfi öryggisviðfang fyrsta flokksins, fyrirtæki og leynilegar 

upplýsingar öryggisviðfang netnjósna og netglæpa og öryggisviðfang þriðja flokksins herir og 

mikilvægir innviðir (Cavelty, 2013). Netógnir geta því verið árásir á einstaklinga, fyrirtæki, ríkið 

og jafnvel samfélagið í heild þar sem að stór partur af innviðum samfélagsins eru drifin áfram 

af tölvum og internetinu. 

Innan hvers geira má finna mismunandi öryggisviðfang (e. referent object) en það getur til 

dæmis verið ríkið þegar kemur að hernaðaröryggi, fullveldi eða hugmyndafræði ríkis þegar 

kemur að stjórnmálalegu öryggi, þjóðarbúskapur þegar talað er um efnahagslegt öryggi, 

sameiginleg sjálfsmynd þegar talað er um samfélagslegt öryggi og vistkerfi eða dýrategundir 
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þegar kemur að umhverfisöryggi (Emmers, 2010, 137). Því má ekki gleyma að geirarnir tengjast 

náið, ef að einum er ógnað er líklegt að það ógni öðrum geirum. Það er svo með 

öryggisvæðingu sem ákveðnu viðfangi er talið ógnað og það gert að öryggismáli. 

2.2.2 Öryggisvæðing 

Óöryggi er samþætting ógna og varnarleysis og er ekki hægt að aðskilja þessa tvo þætti. Ríki 

geta reynt að draga úr óöryggi sínu með því að draga úr varnarleysi eða með því að fækka 

ógnum eða koma alfarið í veg fyrir þær (Buzan, 2007, 104). Ógn er það þegar ákveðið 

viðfangsefni veldur öryggisviðfangi tilvistarógn (e. existential threat). Í flestum tilvikum er 

öryggisviðfangið ríki, svæði, ríkisstjórn eða samfélag. Öryggi í þessu samhengi, það er að segja, 

í alþjóðasamskiptum, er ólíkt öryggi innan ríkja sem eru bundin við fylgni þegna við lög og 

reglur og fylgt eftir af lögreglu og dómstólum. Hið sérstaka eðli öryggisógnar réttlætir notkun 

sérstakra ráðstafana til að takast á við þær, í mörgum tilvikum eru þessar sérstöku ráðstafanir 

beiting ofbeldis (Buzan og fl. 1998, 21). Ógn er ekki hægt að skilgreina nema í samhengi við 

eðli og einkenni öryggisviðfangsins sem ógnin ræðst á. Því er ógnin og öryggisviðfangið 

mismunandi eftir öryggisgeirum. Til dæmis er ríkið öryggisviðfang þegar kemur að 

hernaðaröryggi en lífríki jarðar er öryggisviðfangið þegar kemur að umhverfisöryggi. Ógnir eru 

svo allt sem veldur mögulegri eyðileggingu og skorar á tilvist öryggisviðfangsins (Buzan og fl. 

1998, 21-22). 

Samkvæmt Kaupmannahafnarskólanum er það með málgjörð (e. speech act) sem 

öryggisvæðing fer fram, það er að segja með málgjörð verður vandamál öryggisviðfang 

(Hough, 2004, 18). Öryggisvæðing er það ferli þegar viðfangsefni er kynnt sem tilvistarógn sem 

krefst neyðarúrræða og réttlætir viðbragðsaðgerðir út fyrir mörk hins hefðbundna pólitíska 

ferlis (Buzan o.fl. 1998, 23). Sá sem bendir á ógnina er gerandi með vald, en ekki er nóg með 

að hann bendi á ógnina og færi rök fyrir viðbrögðum gagnvart henni, heldur þarf almenningur 

að vera tilbúinn að líta fram hjá broti á reglum varðandi viðbragðið sem annars þyrfti að fylgja 

og aðeins þá er viðfangsefnið öryggisvætt. Öryggisvæðing gengur ekki upp án eftirfarandi 

þriggja þátta. Fyrst þarf að vera til staðar tilvistarógn, næst þarf að vera neyðarviðbragð við 

ógninni og að lokum þarf að vera samstaða fyrir því að leyfilegt sé að brjóta eða beygja fram 

hjá reglum varðandi viðbragðið (Buzan og fl. 1998, 25-26). 

 Kaupmannahafnarskólinn hefur víkkað öryggishugtakið til muna, í fyrsta lagi með fjölgun 

öryggisgeira en einnig með því að skilgreina það ferli sem gerir ákveðið viðfang að 
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öryggisviðfangi. Þá hefur Kaupmannahafnarskólinn einnig sett fram kenningu um 

svæðisbundnar öryggissamstæður þar sem greining á öryggismálum fer fram á minni svæðum, 

minnkar í raun heiminn, þar sem mörg öryggismál eiga ef til vill ekki við um öll ríki heimsins, 

aðallega þar sem að ógn stafar oftast af geranda í næsta nágrenni. 

2.2.3 Kenning um svæðisbundnar öryggissamstæður 

Alþjóðaöryggismál er hentugt greiningarstig þegar skoða á stórveldi eða kerfislæg 

öryggisviðföng, svo sem heimshagkerfið eða alþjóðasamfélagið. Í hinni hefðbundnu greiningu 

á öryggismálum þar sem hernaðarlegar og pólitískar ógnir eru í forgrunni, er alþjóðaöryggi hins 

vegar eitthvað sem ríki tengja almennt minna við. Það er vegna þess að hernaðar- og 

stjórnmálalegar ógnir ríkja eru í flestum tilvikum ógn sem stafar af nágranna þeirra. Til að 

útskýra betur þá er til dæmis Svíþjóð landfræðilega of langt frá Japan til þess að Svíþjóð hafi 

almennt áhrif á öryggismál Japans. Því er svæðisbundið öryggi oft meira viðeigandi 

greiningarstig á öryggi heldur en alþjóðlegt öryggi. Öryggismál fjalla að mestu um hvernig 

samfélagsheildir tengjast hver annarri er varðar ógnir og varnarleysi, en einnig um hvernig 

samfélagsheildirnar bregðast við náttúruógnum (Buzan o.fl. 1998, 10-11). Vegna þess að 

öryggismál eru tengslafyrirbæri er ekki hægt að útskýra þjóðaröryggi án þess að skilja hinn 

alþjóðlega vef öryggistengsla sem ríkið er fast í. Til þess að útskýra þennan vef setur Buzan 

fram þá kenningu að samskipti ríkja er varða öryggismál sé hægt að flokka í öryggissvæði (e. 

security region). Í samhengi við öryggishugtakið merkir svæði að til séu greinanleg og mikilvæg 

undirkerfi (e. sub-systems) í alþjóðakerfinu sem snúast um öryggistengsl á milli ríkja innan 

afmarkaðs svæðis. Örlög ríkjanna innan undirkerfanna eru að þau séu föst í landfræðilegri 

nálgun við hvort annað, þau séu nágrannar. Undirkerfi verður til vegna þeirrar staðreyndar að 

ógnir, þá aðallega stjórnmálalegar og hernaðarlegar, hafa mest áhrif í mikilli nálægð (Buzan, 

2007, 157-159). Svæðisbundna stigið fellur á milli greiningarstiga sem taka á alþjóðlegum 

öryggismálum annars vegar og innanríkjamálum hins vegar. Svæði á við það stig þar sem ríki 

eða aðrar einingar tengjast svo mikið saman að öryggismál þeirra geta ekki verið talin aðskilin 

frá hvor öðru. Ríki óttast nágranna sína og mynda bandalög með öðrum svæðisbundnum 

gerendum. Vegna þess að ógnir eru sterkari þegar nálægðin er meiri hafa öryggissamskipti við 

nágranna forgang yfir samskipti við önnur ríki (Buzan og Wæver, 2003, 41-43). Hugtakið 

öryggissamstæður dregur þetta saman. 
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Samkvæmt hefðbundinni kenningu um öryggissamstæður (e. classical security complex 

theory, CSCT) þá er skilgreining á öryggissamstæðum hópur ríkja sem öll hafa öryggismál í 

forgangi sem tengjast það náið að ekki er hægt að greina eða leysa vandamál sem varða 

þjóðaröryggi eins ríkis sérstaklega, ríkin eru háð gagnkvæmum tengslum varðandi öryggismál 

sín (Buzan og fl. 1998, 12). Til að skilgreina öryggissamstæður þarf því að leita eftir mynstri af 

sterkum öryggistengslum sem aðskilur hóp ríkja frá nágrönnum sínum. Öryggissamstæður 

þurfa að samanstanda af tveimur eða fleiri ríkjum á afmörkuðu landfræðilegu svæði. 

Mikilvægt er að ríkin séu í landfræðilegri nálægð við hvert annað vegna þess að hernaðarlegar 

og pólitískar ógnir ferðast auðveldlega í styttri vegalengd en lengri, en kenningin um 

öryggissamstæður leitast við að útskýra hegðun ríkja á ákveðnu svæði með tilliti til pólitískra 

og hernaðarlegra ógna innan svæðisins. Samskipti á milli ríkjanna á svæðinu markast af 

gagnkvæmum öryggistengslum, jákvæðum sem og neikvæðum, og þurfa tengslin að vera 

augljósari á milli þeirra en annarra ríkja auk þess að vera djúpstæð og haldgóð þó þau séu ekki 

varanleg (Buzan og fl. 1998, 12-15; Buzan og Wæver, 2003, 47-48). 

Öryggissamstæður leggja áherslu á bæði það víxlhæði (e. interdependence) sem 

fyrirfinnst á milli óvina eða keppinauta en einnig sem gætir á meðal þeirra ríkja sem deila 

hagmunum. Kenningin um öryggissamstæður er samkvæmt Buzan kenning sem viðurkennir 

tilvist svæðisbundinna öryggiskerfa og er greiningartól til að skilja þessi öryggiskerfi, sem 

Buzan flokkar sem undirkerfi alþjóðakerfisins. Í þessum undirkerfum, líkt og í alþjóðakerfinu 

sjálfu, ríkir stjórnleysi og ákveðin formgerð (Buzan og fl. 1998, 12-13). 

Buzan og Wæver héldu áfram að þróa kenninguna um öryggissamstæður, meðal annars 

með því að aðlaga hana að því að taka á fleiri öryggisgeirum en stjórnmála- og hernaðaröryggi, 

en einnig með því að taka fleiri gerendur en ríki inn í greininguna. Auk þess bættu þeir 

öryggisvæðingu við greininguna, ferli sem rætt var hér að ofan. Kenningin þróaðist og úr varð 

kenning um svæðisbundnar öryggissamstæður  (Buzan og fl. 1998, 16-19; Buzan og Wæver, 

2003, 70-72).  

Myndun svæðisbundinna öryggissamstæðna stafar af samspili þrýstings vegna 

landfræðilegrar nálgunar annars vegar og stjórnleysis og valdajafnvægis (e. balance of power) 

hins vegar, en valdajafnvægi er afleiðing stjórnleysis í alþjóðakerfinu. Mynstur af samkeppni, 

valdajafnvægi og bandalögum á milli valdamestu ríkja innan svæðis eru hið staðlaða form 

svæðisbundinna öryggissamstæðna. Svæðisbundnar öryggissamstæður eru greiningarhugtak 
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en svæðin eru samt sem áður félagslega mótuð í því skyni að svæðin eru aldrei formföst er 

varðar öryggismál ríkjanna. Svæðin geta endurnýjast eða breyst eftir því hvað og hverja ríkin 

innan þess öryggisvæða (Buzan og Wæver, 2003, 45-48) Þannig eru svæðin haldgóð en ekki 

varanleg.  

Buzan og Wæver settu einnig fram fjögur stig greiningar: Fyrsta stigið er innanríkjagreining 

þar sem gerð skal greining á stöðu innanlandsmála hjá ríkjum á svæðinu. Þar skal skoðað hvort 

ríkið sé sterkt eða veikt og hverjir veikleikar þess séu, en veikleikarnir bera merki um hvað 

ógnar öryggi ríkis. Næsta stig er milliríkjagreining þar sem milliríkjasamskipti eru skoðuð en 

það eru þau samskipti sem mynda svæðið. Þriðja stigið er svæðagreining.  Þar eru samskipti 

svæðis við önnur nágrannasvæði greind, þó samskipti innan svæðis séu mikilvægari. Að lokum 

er fjórða stigið stórveldagreining en þar er hlutverk stórvelda á svæðinu greint. Það segir til 

um samspils alþjóðlega og svæðisbundinna öryggisformgerða (Buzan og Wæver, 2003, 51; 

Buzan og fleiri, 1998, 201).  

Nauðsynlegt er að uppbygging svæðisbundinna öryggissamstæðna innihaldi eftirfarandi 

fjóra grundvallarþætti. Í fyrsta lagi landamæri eða jaðar svæðisins, sem aðgreinir 

öryggissamstæðuna frá öðrum svæðum og afmarkar það. Í öðru lagi stjórnleysi sé formgerð 

svæðisins, sem þýðir að öryggissamstæðan þarf að samanstanda af tveimur eða fleiri 

sjálfstæðum ríkjum. Þriðji þátturinn sem er til staðar sé pólun, sem skilgreinir valddreifingu á 

svæðinu. Fjórði þátturinn er svo samfélagsleg mótun, sem útskýrir mynstur vinskaps og 

fjandskaps milli ríkjanna (Buzan og Wæver, 2003, 53). Þessir fjórir grundvallarþættir hafa 

flestir verið nefndir hér að ofan og eru hugtök sem þekkjast vel úr alþjóðasamskiptum. Þó er 

mynstur vinskapar og fjandskapar (e. amity and enmity) hugmynd sem þarf að skilgreina betur 

hér og er sá helsti greinarmunur sem er á klassískri kenningu um öryggissamstæður og kenninu 

um svæðisbundnar öryggissamstæður, en Buzan og Wæver útskýra vinskap og fjandskap sem 

afleiðingu félagslegrar mótunar. Undir vinaleg tengsl ríkja flokkast bæði vinskapur en líka 

væntingar um vernd og stuðningur, og allt þar á milli. Með fjandsamlegum tengslum ríkja er 

átt við sambönd sem í grunninn byggja á grunsemd og ótta. Á milli þessara tveggja þátta má 

svo finna afskiptaleysi og hlutleysi í samskiptum, þar sem hvorki er fjandsamlegt né vinsamlegt 

samband á milli, vegna veiks eða lítils sambands eða jafnvel vegna þess að sambandið leiðir 

ekkert af sér, hvorki slæmt né gott. Mynstur vinsamlegra og fjandsamlegra sambanda milli 

ríkja birtist í fjölda mála sem valdajafnvægi getur ekki útskýrt eða séð fyrir. Þessi mál eru af 
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ýmsu tagi, til dæmis landamæradeilur, sameiginleg hugmyndafræði og söguleg tengsl, og geta 

því bæði verið jákvæð og neikvæð mál. Með því að bæta vinalegum og fjandsamlegum 

tengslum við heildarmyndina næst skýrari skilningur á tengslamynstri og eðli óöryggis. Á 

þessum grundvelli geta svæðisbundin öryggiskerfi verið skoðuð út frá mynstri vinsamlegra eða 

fjandsamlegra sambanda sem eru verulega takmörkuð innan afmarkaðs landfræðilegs svæðis 

(Buzan 2007, 159-160).  

Hér að ofan var gert grein fyrir mögulegum formgerðum stjórnleysis í alþjóðakerfinu 

samkvæmt Wendt, sem flokkað var í hobbesískt, lockeískt og kantískt stjórnleysi. Hliðstæðar 

formgerðir má finna hjá svæðisbundnum öryggissamstæðum samkvæmt Buzan og Wæver. 

Formgerðirnar fara eftir fjandskap og vinskap á milli ríkja á svæðinu og geta flokkast í 

átakafylkingar (e. conflict formation) sem samsvarar við hobbesískst stjórnleysi, 

öryggisstjórnarfar (e. security regime) samsvarandi lockeísku stjórnleysi og öryggissamfélag (e. 

security community) sem samsvarar við kantískst stjórnarfar. Samsvörunin er þó ekki alger og 

má áætla að hugmyndin um átakafylkingar sé víðari skilgreining en skilgreining Wendt á 

hobbesísku stjórnleysi og öryggisstjórnarfar þrengri skilgreining en lockeískt stjórnleysi (Buzan 

og Wæver, 2003, 53). 

Þá telja Buzan og Wæver að hægt sé að flokka svæðisbundnar öryggissamstæður. Þeir 

gefa í raun upp fjóra flokka, auk undirflokka, auk þess sem þeir telja til flokka fyrir svæði þar 

sem ekki hafa myndast samstæður og ástæður fyrir því. Flokkunin fer að mestu eftir pólun á 

svæðinu, frá einpóla til margpóla, og hver tegund velda sé á svæðinu. Flokkar samstæðna eru 

eftirfarandi: Staðlaðar, miðjaðar, stórvelda- og ofursamstæður (Buzan og Wæver, 2003, 53-

60).  

Í meginatriðum eru staðlaðar öryggissamstæður vestfalískar í þeirri merkingu að á 

svæðinu er að finna tvö eða fleiri fullvelda ríki og innan svæðis er áherslan aðallega á hernaðar- 

og stjórnmálalegt öryggi. Auk þess ríkir stjórnleysi innan samstæðna og pólun þar getur náð 

frá einpóla til margpóla kerfis. Þá getur ríkt þrenns konar samband á milli ríkja innan staðlaðrar 

öryggissamstæðu, en það er átakafylking, öryggisstjórnarfar eða öryggissamfélag út frá því 

hvort að vinskapur eða fjandskapur ríkjandi innan samstæðunnar. Það hvort að fjandskapur 

eða vinskapur er ríkjandi er skilgreint með því að skoða mynstur samkeppni, valdajafnvægis, 

bandalaga, samráða og vinskapar (Buzan og Wæver, 2003, 55-58). 
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Miðjuð öryggissamstæða hefur þrjár birtingarmyndir. Fyrstu tvær birtingamyndirnar eru 

einstök tilvik þegar að öryggissamstæða er einpóla, en þá er valdið líklegast hjá  annaðhvort 

einu stórveldi (e. superpower) eða einu mikilveldi (e. great power) fremur en bara 

svæðisbundnu veldi (e. regional power). Þriðja birtingarmyndin af miðjaðri öryggissamstæðu 

er mjög ólík fyrri tveimur, en þar eru stofnanir valdamestu gerendur á svæðinu (Buzan og 

Wæver, 2003, 55-58). 

Þær samstæður sem hvorki er hægt að flokka sem staðlaðar eða miðjaðar flokkast sem 

mikilveldasamstæður (e. great power regional security complexes) eða ofursamstæður (e. 

supercomplexes) og eru möguleiki vegna fjölda mikilvelda víðsvegar í alþjóðakerfinu. Það sem 

einkennir mikilveldasamstæður er að pólun svæðisins stjórnast af fleiri en einu mikilveldi 

innan öryggissamstæðunnar, því eru mikilveldasamstæður alltaf tví- eða margpóla. Hér er 

mikil hætta á víxlverkun við aðrar samstæður og víxlverkun við alþjóðlegt stig öryggismála. 

Ofursamstæður eru svo þegar að fleiri en eitt stórveldi er á svæðinu, tví- eða margpóla (Buzan 

og Wæver, 2003, 58-60).  

Þá er einnig möguleiki á að svæði myndi ekki samstæðu. Það getur verið því að ríkin á 

svæðinu séu of veik til að geta myndað gagnkvæm öryggistengsl, þá eru ríkin ekki áhyggjuefni 

hvort annars er varðar öryggismál og hafa ef til vill meiri áhyggjur af öðrum málum, svo sem 

áskorunum og ógnum í innanlandsmálum. Þegar þetta gerist kallast svæðin óskipulögð (e. 

unstructured). Einnig geta samstæður ekki myndast þegar á svæðinu er ástand sem kallast að 

svæðin séu hulin (e. overlay) þegar að mikilveldi hefur mikil ítök á svæðinu, oft með viðveru 

hers. Ítökin eru það mikil að öryggistengsl innan svæðisins verða að engu. Þetta á sér yfirleitt 

stað þegar að mikilveldi staðsetja her á svæðinu til lengri tíma og besta dæmið er Evrópa á 

tímum Kalda stríðsins (Buzan og Wæver, 2003, 61-65). 

2.2.4 Gagnrýni á Kaupmannahafnarskólann 

Kaupmannahafnarskólinn hefur almennt hlotið lof fyrir framlag sitt til öryggisfræða og hafa 

skrif fræðimannanna líklega haft hvað mest áhrif á öryggisfræði í breyttum heimi eftir kalda 

stríðið. Athyglin á skólann hefur verið mikil, hann hefur leitt til aukinnar umræðu um 

öryggisfræði og þar með hafa aðrir fræðimenn unnið að því að gagnrýna kenningarnar og 

aðferðirnar sem skólinn hefur sett fram. Hluti gagnrýninnar hefur verið frá fræðimönnum sem 

aðhyllast raunhyggju þar sem ótti hefur verið við að með víkkun öryggishugtaksins týnist 
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fræðilegt samhengi. Þá hefur skólinn hlotið gagnrýni á vöntun kyns í skilgreiningar sínar frá 

femínískum fræðimönnum og gagnrýni á hversu Evrópumiðaðar kenningarnar eru.  

Peter Hough segir að sú aðferðafræði sem öryggisvæðing er leyfi víðari skilgreiningu á 

öryggi þar sem vandamál, sem eru talin forgangsatriði af fólki öðrum en stjórnmálamönnum, 

eru tekin með í greiningarrammann þrátt fyrir að það sé enn undir ríkinu komið að tryggja 

öryggi fólks. Það að öryggi fólksins sé enn undir ríkinu komið getur leitt til þess að ríkið hunsi 

að forgangsraða lífshættulegum vandamálum eða vegna þess að raddir þeirra sem tala fyrir 

öryggisvæðingu ákveðins vandamáls eru ekki nægilega háværar, til dæmis raddir kvenna. Þó 

er jákvætt að auðveldara er að öryggisvæða vandamál sem eru ekki hernaðarlegs eðlis með 

málgjörðum (Hough, 2008, 18). McDonald gagnrýnir að haldið sé fram að gjörðin að 

öryggisvæða sé einungis málgjörð, og þá helst gegnum málgjörðir valdamikilla einstaklinga, þá 

helst stjórnmálamanna. McDonald telur að þessi skilgreining sé of þröng og að bæta þurfi við 

að öryggisvæðing getur einnig birst sem sjónræn og efnisleg gjörð. Þá sé einnig möguleiki á að 

öryggisvæðing sé stigvaxandi, en ekki skyndileg líkt og Buzan og Wæver gera ráð fyrir (Silja 

Bára Ómarsdóttir, 2018, 4; McDonald, 2008, 564-580). 

Lene Hansen gagnrýndi skort á umræðu um kynbundið öryggi í fræðum 

Kaupmannahafnarskólans, þá aðallega í málgjörning og öryggisvæðingu, en þar séu í raun tvö 

vandamál. Þessi tvö vandamál er hægt að flokka sem þau vandamál þegar öryggi er hljóðlaust 

og þegar öryggi er undirliggjandi. Hljóðlaust öryggi er þegar ekki er hægt að tjá óöryggi sitt, 

það að vekja athygli á öryggisvandanum sé ógerlegt eða geti valdið því að ástandið versni. 

Undirliggjandi öryggi er þegar kynjuð öryggisvandamál eru oft tengd öðrum þáttum 

sjálfsmyndar einstaklings og öryggisvandamálið ógnar þeim þáttum líka, ekki bara kyninu. 

Þessir þættir geta til dæmis verið trúarbrögð eða þjóðarbrot. Þar af leiðandi uppfyllir kyn ekki 

þau skilyrði sem til þarf svo hægt sé að telja það öryggisviðfang og leiðir það af sér að þegar 

kyn er tekið til greina er það gert þegar talað er um öryggisvanda einstaklinga en ekki 

sameiginlegt öryggi (e. collective security) og því talið sem síður mikilvægt (Hansen, 2000, 2-

3). Fleiri hafa gagnrýnt að Kaupmannahafnarskólinn og þá sérstaklega að öryggisvæðing sé 

skilgreind þröngt og því er erfitt að öryggisvæða kynbundnar ógnir og mannöryggi (Hoogensen 

og Rottem, 2004, 168; Floyd, 2007, 45). Þessi gagnrýni er þvert á áhyggjur fræðimanna 

raunhyggju sem hafa áhyggjur af því að með víkkun öryggishugtaksins að fræðileg samhengi 

tapist. 
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 Önnur gagnrýni er hversu Evrópumiðaðir fræðimenn Kaupmannahafnarskólans eru og 

hvernig þeir gera ráð fyrir að það sjónarhorn sé algilt (Huysmans, 1998, 499-501; Wilkinson, 

2007, 10-15). Helsti gagnrýnandi Kaupmannahafnarskólans er talinn vera McSweeney en hann 

hefur rökrætt að það vanti samfelldni í verk skólans, þar sem fræðimennirnir yfirgáfu ríki sem 

útgangspunkt en sú áhersla hafði verið nokkuð gagnrýnd (Jones, 1996, 210; Smith, 1991, 325-

339; Booth, 1991, 317-320) og færðu áhersluna á samfélagslegt öryggi sem er ekki tengt ríkinu 

og afkomu þess. Helsta gagnrýni McSweeney hefur þó verið skilningur fræðimannana á 

hugtakinu sjálfsmynd og hvernig þeir hafa nýtt það í kenningum sínum, en McSweeney telur 

fræðimennina jafnvel misskilja hugtakið og ganga að „samfélagi“ og „sjálfsmynd“ sem 

félagslegri staðreynd og hlutlægri (McSweeney, 1996, 90). 

2.3 Samantekt á fræðilegum bakgrunni rannsóknar 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um hugmyndir mótunarhyggju annars vegar og framlag 

Kaupmannahafnarskólans til öryggisfræða hins vegar. Mótunarhyggja útskýrir að samskipti 

ríkja eru félagslega mótuð, samskiptin hafa áhrif á og mynda sjálfsmynd ríkja. Þannig móta 

gerendur hvorn annan með samskiptum sínum og mynda þannig söguna sem hefur svo einnig 

áhrif á samskipti ríkjanna. Þá var ítarlega skoðuð nálgun mótunarhyggju á stjórnleysi í 

alþjóðakerfinu. Mótunarhyggja telur stjórnleysi ekki neikvætt fyrirbæri, stjórnleysi þýðir ekki 

að það sé óreiða og það þýðir ekki að allir séu óvinir innan kerfisins. Þar með afneitar 

mótunarhyggjan hugmynd raunhyggjunnar um að alþjóðakerfið sé sjálfshjálparkerfi. Einnig var 

fjallað um hugmyndir Kaupmannahafnarskólans í öryggisfræðum. Þó þeir Buzan, Wæver og de 

Wilde hefðu ekki endilega kennt sig við mótunarhyggju er auðveldleg hægt að máta hugmyndir 

Kaupmannahafnarskólans við mótunarhyggju, þær falla vel að hvorri annarri. Öryggisvæðing 

er málgjörð sem leiðir af sér að ákveðin viðfang verður öryggisvætt, þar þarf einstaklingur að 

benda á tilvistarógn að þessu ákveðna öryggisviðfangi svo það verði öryggisvætt, það er að 

segja að benda á ógnina sem stafar að viðfanginu, t.d. loftslagsbreytingar sem ógna 

umhverfinu. Er þetta mjög í takt við hugmyndir mótunarhyggju um að heimurinn sé félagslega 

mótaður og þar með túlkun okkar á ógnum og öryggi okkar. Í kaflanum var einnig fjallað um 

fjölgun öryggisgeira og svo ítarlega farið í svæðisbundnar öryggissamstæður, en þar er aftur 

tenging á milli hugmynda Kaupmannahafnarskólans og mótunarhyggju. Buzan segir að 

öryggismál séu tengslafyrirbæri. Svæðisbundnar öryggissamstæður myndast eftir því hvernig 

ríki túlka samskipti við nágranna sína, eiga þau í vinalegum eða fjandsamlegum samskiptum 
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og hvernig þau túlka öryggi og ógnir, en líka vegna landfræðilegrar nálgunar ríkjanna sem eru 

örlög þeirra og víxlhæði vegna öryggismála. 
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3 Aðferðafræði 

3.1 Markmið og tilgangur 

Markmið rannsóknarinnar er að setja fram greiningu á stefnum norðurslóðaríkjanna átta í 

málefnum norðurslóðasvæðisins, bera þær saman og skoða hvort hægt sé að útskýra stefnur 

og samskipti ríkjanna út frá kenningum mótunarhyggju og kenningum 

Kaupmannahafnarskólans í öryggisfræðum. Þá er annað markmið að skoða hvort að 

norðurslóðaríkin séu dæmi um svæðisbundna öryggissamstæðu. Tilgangurinn er því að greina 

frá viðhorfi ríkjanna til öryggismála á svæðinu, hverjar eru ógnir og áskoranir þeirra og hvernig 

þær ógnir birtast. Markmið höfundar er að leggja til fræðanna um öryggismál á norðurslóðum, 

en öryggismál eru tiltölulega lítið rædd á milli norðurslóðaríkjanna. 

3.2 Aðferðafræði 

Þessi rannsókn er eigindleg tilviksrannsókn þar sem stefnugreining er nýtt sem rannsóknartól. 

Enn fremur er ritgerðin samanburðarrannsókn þar sem tilvikin eru borin saman. Tilvikin eru 

stefnur norðurslóðaríkjanna átta til málefna norðurslóða og stefnugreiningin felst í að skoða 

norðurslóða-, utanríkis-, öryggis- og/eða varnarmálastefnur ríkjanna í norðurskautsráði. 

Ritgerðin flokkast því sem eigindleg tilviksrannsókn og aðferðin er stefnugreining (e. public 

policy analysis) á fyrirliggjandi gögnum þar sem rýnt er í opinberar stefnur ríkjanna og gerður 

samanburður á þeim. Rannsóknin leitast eftir að svara þeirri spurningu hvort að kenningar 

mótunarhyggju og hugmyndir Kaupmannahafnarskólans geti útskýrt ógnir og áskoranir 

ríkjanna á svæðinu og hvort að hægt sé að finna mynstur svæðisbundinna öryggissamstæða 

með því að greina stefnumál norðurslóðaríkjanna til svæðisins. Markmiðið með þessum 

spurningum er að skilja samskipti ríkjanna betur. Rannsóknarspurningarnar eru því 

eftirfarandi:  

1. Hverjar telja norðurslóðaríkin vera helstu áskoranir og ógnir að öryggi sínu með tilliti 

til svæðisins? Er hægt að útskýra þær ógnir með hugmyndum mótunarhyggju og 

Kaupmannahafnarskólans? 

2. Er að finna svæðisbundnar öryggissamstæður á norðurslóðasvæðinu, og ef svo er, 

hver er birtingarmynd þeirra? 
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3.3 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknaraðferðin sem hér er stuðst við er eigindleg rannsóknaraðferð. Ástæða þess er að 

hún þykir best falla að tilgangi rannsóknarinnar og þeim gögnum sem þarf að nýta til að ná 

markmiðum hennar. Eigindleg rannsókn er nýtt til að túlka, greina og draga saman á 

kerfisbundin hátt gögn sem eru ekki töluleg, til að útskýra mynstur og samband á milli 

mismunandi þema í gögnunum og þar með skilja heildarmyndina ítarlega (Wang og Park, 2016, 

86). Rannsóknin flokkast sem tilviksrannsókn með mörgum tilvikum (e. multiple case study). 

Tilviksrannsókn er ákjósanleg aðferð í félagsfræðilegum rannsóknum meðal annars þegar 

rannsakandinn hefur litla eða enga stjórn á atburðarrásinni og áhersla rannsóknar er á 

samtímalegt viðfangsefni (Yin, 2014, 2). Eigindlegar rannsóknaraðferðir og tilviksrannsókn 

sérstaklega hafa lengi verið algeng rannsóknaraðferð í fræðum alþjóðasamskipta. Bennett og 

Elman nefna að tilviksrannsóknir hafa töluvert forskot yfir aðrar rannsóknaraðferðir þegar 

skoðuð eru flókin fyrirbæri, eins og ný alþjóðleg öryggiskerfi eða önnur fyrirbæri sem krefjast 

samblöndu af samskiptum, kerfisbundnum breytum, aðkomu gerenda auk annarra þátta 

(Bennett og Elman, 2007, 170-172). 

3.4 Val og úrvinnsla gagna 

Gögnin sem unnið er með eru fyrirliggjandi, opinber gögn. Gögnin eru flest að finna á 

heimasíðum ríkjanna fyrir utan norðurslóðastefnu Rússlands en þar var stuðst við greiningar 

fræðimannanna Dr. Lassi Heininen annars vegar og hinsvegar Dr. Willy Østreng þar sem ekki 

er að finna stefnuna yfirfærða á ensku. Valið var að styðjast við þessar tvær greiningar til að 

ná sem hlutlausasta mati en einnig vegna stöðu fræðimannana. Stuðst var við skýrslur sem 

gáfu sem réttasta mynd af stefnu ríkjanna í málaflokknum en oftast urðu fyrir valinu yfirlýstar 

stefnur ríkjanna, ef ekki fannst norðurslóðastefna var leitast eftir hvort stefnan birtist í 

utanríkis-, öryggis- eða varnarmálastefnu eftir því sem við átti. Ef stefna ríkisins kom ekki fram 

í þessum skjölum var notast við önnur gögn, en þó alltaf gögn sem gefin hafa verið út af ríkinu 

sjálfu, með undantekningunni um norðurslóðastefnu Rússlands. 

Tilvikin eru átta talsins, átta ríki sem eiga það sameiginlegt að landsvæði þeirra liggur á 

norðurslóðum, þau sitja saman í Norðurskautsráði þar sem fjallað er um málefni svæðisins. 

Hér er verið að skoða öryggi og ógnir á svæðinu eins og það birtist ríkjunum og reynt að draga 

heildstæða mynd af öryggismálum norðurslóða.  
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Við úrvinnslu gagnanna var reynt að draga fram helstu áherslumál hvers ríkis fyrir sig á 

sem hlutlausasta hátt með sem mestri samfelldni á milli tilvika, það er að segja, reynt var að 

leitast eftir eins líkum gögnum og hægt var. Ef ekki var að finna norðurslóðastefnu hjá tilteknu 

ríki var því næst leitast eftir utanríkis-, öryggis- eða varnarmálastefnu þess ríkis. Áhersluatriði 

voru dregin fram til að gefa sem skýrustu mynd af áherslumálum og ógnum ríkjanna og hægt 

var. Við greininguna var sett upp tafla með flokkum ógna eftir ríkjum og úr henni unnin 

greining á helstu ógnum. Þar voru meðal annars skoðaðir undir hvaða öryggisgeira flestar 

ógnirnar flokkast. Þá í framhaldinu voru niðurstöður mátaðar við þau greiningastig sem Buzan 

og Wæver settu fram sem tilvik þarf að uppfylla til að geta talist svæðisbundin 

öryggissamstæða. 

3.5 Vandkvæði og takmarkanir á rannsókn 

Helstu takmarkanir rannsóknar eru gæði gagna. Vandi þótt að finna norðurslóðastefnu 

Rússlands á ensku máli og því nýtti höfundur sér þýðingar og greiningar Dr. Lassi Heininen og 

Dr. Willy Østreng á stefnunni. Þá eru útgáfuár stefnanna misjöfn og ef til vill eru ríkin ekki 

lengur að vinna eftir stefnunni vegna utanaðkomandi áhrifaþátta. Í sumum tilvikum settu ríkin 

fram varnarmálastefnur fyrir svæðið eða hægt var að finna stefnur í málefnum norðurslóða 

innan utanríkisstefnu þess ríkis og því er birtingarmynd stefna ríkjanna í málefnum 

norðurslóða mismunandi þrátt fyrir að vera í grunninn stefna sem snýr að sama viðfangsefni 

og því sambærilegar. Önnur takmörkun er hversu víðfeðmt og lifandi viðfangsefnið er, ríkin 

eru stanslaust að miðla nýjum upplýsingum, takast á við ný vandamál og taka nýjar ákvarðanir 

í sinni vinnu.  Þá telur höfundur að fjöldi tilvika takmarki rannsókn, en vegna hans og umfangs 

þessa verkefnis reyndist ekki mögulegt að kafa jafn djúpt í hvert tilvik og hægt hefði verið með 

færri tilvikum. 

Höfundur telur ekki að siðferðisleg álitamál hafi komið upp við vinnslu rannsóknarinnar en 

það er einna helst vegna eðli gagna. Ekki er verið að fjalla um persónuleg mál, ekki er unnið 

með trúnaðargögn, rætt við heimildarmenn né er einhverja hagsmunaárekstra að finna. 

Helstu álitamál gætu talist að höfundur er íslenskur og býr í einu ríkinu sem var skoðað en ber 

enga beina hagsmuni að gæta. 
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4 Stefnur Norðurslóðaríkjanna 

Í þessum kafla eru skoðuð tilvik rannsóknarinnar þar sem er dregin fram heildarmynd af stefnu 

ríkjanna átta sem sitja í Norðurskautsráði. Það er gert með því að skoða norðurslóðastefnur, 

utanríkisstefnur, varnarmála- og öryggisstefnur eftir því sem við á en stefnur ríkjanna koma 

fram undir mismunandi heitum en eiga það sameiginlegt að vera stefnur að málefnum og 

markmiðum ríkjanna innan norðurslóða. Þá er einnig sagt frá áhersluþáttum ríkjanna er þau 

gegndu formennsku í Norðurskautsráðinu á hverjum tíma. 

4.1 Rússland 

Rússland setti fram norðurslóðastefnu árið 2009. Stefnan er að varðveita frið, auka stöðugleika 

og standa fyrir uppbyggilegri alþjóðlegri samvinnu á svæðinu. Rússland heldur því fram að 

núverandi alþjóðalagaramminn sé nægur til að ná góðum árangri í að leysa hverskyns 

svæðisbundin vandamál í gegnum samningaviðræður. Rússland telur að Norðurslóðaríkin beri 

sérstaka ábyrgð á sjálfbærri þróun svæðisins og hvetur þess vegna til aukinnar samvinnu, 

meðal annars á vettvangi Norðurskautsráðsins.  

Undirstöðuatriði norðurslóðastefnu Rússlands eru að vernda einstakt vistkerfi 

norðurslóða, tryggja að friður og samvinna ríki á svæðinu og að auðlindir á rússneska 

yfirráðasvæðinu á norðurslóðum séu nýttar fyrir samfélagslega og efnahagslega þróun ríkisins. 

Forgangsatriði til að ná markmiðum stefnunnar eru að eiga í virkum samskiptum við hin 

norðurslóðaríkin með þá sýn að afmarka hafsvæði á grundvelli reglna og laga alþjóðaréttar, að 

skapa sameiginlegt björgunar- og leitarregluverk (nú hefur verið staðið að þessu), og stuðla að 

forvörnum við slysum, þá einnig að styrkja tvíhliða samvinnu innan svæðisbundinna samtaka, 

svo sem Barentsráðs og Norðurskautsráðs. Stuðningur við skipulag, stjórnun og skilvirka 

notkun á Norður-Íshafsleiðina og flugleiða þvert yfir Norðurskautið er annað forgangsatriði. 

Einnig er stefna Rússlands að taka virkan þátt í alþjóðlegum vettvöngum um málefni 

Norðurslóða í gegn um samvinnu Rússlands og Evrópusambandsins. Mikilvægt er að afmarka 

hafsvæði í Norður-Íshafi og viðhalda gagnkvæmum ávinning af veru Rússlands í Spitsbergen 

eyjaklasanum (Svalbarða). Að bæta stjórn ríkisins á samfélagslegri og efnahagslegri þróun, eins 

og aukin stuðningur við vísindarannsóknir er líka hluti stefnunnar. Þá er ætlunin að bæta 

lífsskilyrði fyrir frumbyggja og samfélagslega og efnahagslega starfsemi þeirra og að þróa 

rannsóknargrunn Norðurslóða með bættri tæknilegri þekkingu og því samhliða að 
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nútímavæða og þróa innviði flutningakerfis Norðurslóða og fiskveiða á yfirráðasvæði 

Rússlands (Østreng, 2010; Heininen, 2012). 

Rússland gegndi síðast formennsku á árunum 2004 til 2006 og er nú næsta ríki í röðinni til 

að gegna formennsku á eftir Íslandi árið 2021. Í fyrstu formennskutíð sinni lagði Rússland 

áherslu á að þróa aðgerðaráætlun fyrir sjálfbæra þróun svæðisins. Önnur mál sem Rússland 

vann að voru meðal annars heilsuöryggi, félagsleg innviðauppbygging, sjálfbær stjórnun 

auðlinda og aukin notkun endurnýjanlegra orkugjafa (Utanríkisráðuneyti Rússlands, 2004).  

Ný utanríkisstefna ríkisins var gefin út árið 2016. Eitt helsta markmið Rússlands í 

utanríkismálum samkvæmt stefnunni er að styrkja stöðu Rússlands sem valdamiðju í 

heiminum. Önnur markmið eru að styrkja stöðu Rússlands í alþjóðahagkerfinu og koma í veg 

fyrir hverskyns mismunun á rússneskum vörum og þjónustu og fjárfestingum með því að nýta 

þá möguleika sem veittir eru af alþjóðlegum og svæðisbundnum efnahags- og 

fjármálastofnunum. Samkvæmt Rússlandi eru til staðar kerfislæg vandamál í Evrópu og á 

Atlantshafssvæðinu sem hafa aukist á seinustu 25 árum og birtast í landfræðilegri stækkun 

sem NATO og ESB sækjast eftir ásamt neitun þeirra á að hefja gerð pólitískrar yfirlýsingar um 

myndun samevrópsks öryggis- og samstarfsramma. Þetta hefur leitt af sér mikla erfiðleika í 

samskiptum Rússlands og vestrænna ríkja. Stefna Rússlands til langtíma gagnvart Evrópu og 

Atlantshafssvæðinu hefur það markmið að byggja sameiginlegt svæði þar sem ríkir friður, 

öryggi og stöðugleiki sem byggist á meginreglum um sameiginlegt öryggi, jafna samvinnu og 

gagnkvæmt traust. Evrópusambandið er mikilvægur samstarfsaðili í viðskiptum, efnahags- og 

utanríkismálum fyrir Rússland, sem hefur því áhuga á stöðugri, fyrirsjáanlegri og uppbyggjandi 

samvinnu við Evrópusambandsríki sem byggi á virðingu og jafnræði fyrir hagsmunum hvers 

annars. Þá lítur Rússland svo á að Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu (ÖSE) þjóni mikilvægu 

hlutverki í að byggja evrópskt öryggiskerfi sem byggir á jafnrétti og ódeilanleika öryggismála. 

Rússland tekur fram að það beri virðingu fyrir þeim ríkjum Evrópu sem standa utan 

hernaðarbandalaga og segir að það sé framlag þessara ríkja til að auka stöðugleika í álfunni. 

Rússland ætlar sér að auka samskipti sín við NATO en með þeim fyrirvara hversu mikið 

bandalagið er tilbúið að taka þátt í samstarfi sem byggist á jafnræði og á gildum og 

meginreglum alþjóðaréttar, taka stórt skref í átt að sameiginlegu rými friðar, öryggis og 

stöðugleika á Evrópu og Atlantshafssvæðinu. Þetta þarf að byggjast á trausti, gagnsæi og 

fyrirsjáanleika beggja vegna. Rússland er enn neikvætt fyrir stækkun NATO í átt að 
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landamærum Rússlands og aukinni hernaðarstarfsemi í nágrannalöndum sínum. Rússlands 

stendur fyrir því að viðhalda trausti og stöðugleika í samskiptum við ríki í Norður-Evrópu og 

gerir það með því að þróa hagnýta samvinnu. Rússland hefur áhuga á að byggja tengsl við 

Bandaríkin sem eru gagnleg fyrir báða aðila þar sem að bæði ríkin bera sérstaka ábyrgð á 

hnattrænum stöðugleika og almennu alþjóðlegu öryggi sem og hafa mikla möguleika í 

viðskiptum og fjárfestingum, vísindalegum, tæknilegum og öðrum tegundum samvinnu. 

Rússland tekur þó fram að ríkið viðurkennir ekki stefnu Bandaríkjanna um utanaðkomandi 

afskipti utan lögsögu og fyrir utan alþjóðalög og þykir einnig tilraunir Bandaríkjanna að beita 

hverskyns pressu á önnur ríki óviðunandi. Rússland ætlast til að Bandaríkin fylgi eftir 

alþjóðalögum í aðgerðum þeirra á alþjóðasviðinu, þá einna helst Stofnsáttmála Sameinuðu 

þjóðanna (Utanríkisráðuneyti Rússlands, 2016).  

Sem varanlegur meðlimur öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna og þátttakandi í fjölda 

alþjóðlegra stofnana, svæðisbundinna rammasamninga, milliríkjasamskipta og samstarfa, þá 

telur Rússland  sig vera að taka þátt í að stuðla að þróun alþjóðlegra samskipta sem er jákvæð, 

sameinandi og í góðu jafnvægi. Þetta gerir Rússland með því að halda úti utanríkisstefnu sem 

leitar eftir að þróa sambönd með leiðandi ríkjum, alþjóðastofnunum og samtökum í öllum 

heimshornum. Rússland setur fram sjálfstæða utanríkisstefnu sem byggir á þjóðarhagsmunum 

og skilyrðislausri virðingu fyrir alþjóðalögum. Utanríkisstefna Rússlands er opin og 

fyrirsjáanleg, einkennist af samkvæmni og samfelldni og endurspeglar það einstaka hlutverk 

sem Rússland hefur spilað í aldir. Rússland segist vera dyggur talsmaður þess að styrkja eigi 

lagalegan grundvöll alþjóðasamskipta og telur sig í góðri trú uppfylla lagalegar skyldur sínar. 

Til að styrkja þennan grundvöll og tryggja stöðugleika í alþjóðasamfélaginu ætlar Rússland 

meðal annars að styðja við sameiginleg átök til að styrkja lagalegan grundvöll í 

milliríkjasamskiptum, vinna gegn tilraunum sumra ríkja til að grafa undan áður samþykktum 

meginreglum alþjóðaréttar sem birtast m.a. í stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna, vinna gegn 

tilraunum ríkja til að túlka meginreglur og gildi alþjóðalaga eftir eigin geðþótta af forsendum 

eiginhagsmuna og pólitísks áhuga, vinna gegn tilraunum ríkja af innanríkjamálum annars ríkis 

þar sem markmiðið er ólögmæt breyting á stjórnarfari þar á meðal með stuðning ríkis við 

gerendur óháða ríkjum, til dæmis hryðjuverka- eða öfgahópa. Rússland er með fleiri áætlanir 

um hvernig ríkið aðstoðar við að tryggja að farið sé eftir lögum alþjóðakerfisins, þar á meðal 

er að koma í veg fyrir hernaðarlega íhlutun eða önnur utanaðkomandi afskipti sem fer á skjön 

við alþjóðalög, sérstaklega afskipti sem réttlæt eru undir hugtakinu skyldan til að vernda (e. 
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responsibility to protect). Þá ætlar Rússland sér að klára alþjóðlegar lagalegar málsmeðferðir 

til að afmarka landamæri og landhelgi Rússlands. Þá lítur Rússland svo á að með 51. gr. 

stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna sé ríkjum gefin lagalegur réttur til að verja sig með valdi 

gegn ógnum að frið og öryggi og þar á meðal séu ógnir af alþjóðlegum hryðjuverkum og 

útbreiðslu gereyðingarvopna (Utanríkisráðuneyti Rússlands, 2016). 

Rússland hefur mikla viðveru á norðurslóðum og ætlar sér að nýta auðlindir á svæði sínu 

vel til að byggja upp efnahagslega og samfélagslega þróun fyrir allt ríkið. Áherslumál 

norðurslóðastefnu er verndun vistkerfis og sjálfbær þróun. Þá er lögð mikla áherslu á 

alþjóðlega samvinnu í norðurslóðastefnunni og er alþjóðleg samvinna einnig mikið rædd í 

utanríkisstefnu Rússlands frá árinu 2016. Rússland þykir NATO og ESB grafa undan öryggi í 

Evrópu og landfræðileg stækkun NATO og ESB leiða af sér kerfislæg vandamál í heimsálfunni. 

Evrópusambandið er þó mikilvægur samstarfsaðili fyrir Rússland og leggur ríkið upp með að 

styrkja sambandið sitt við Evrópusambandið með fyrirvara um gagnkvæma virðingu. Rússland 

telur sig vera dyggan talsmann þess að auka skuli alþjóðaöryggi, samvinnu og virðingu fyrir 

alþjóðalögum og reglum. 

4.2 Finnland 

Um fjórðungur landsvæðis Finnlands liggur á Lapplandi innan heimskautsbaugs, en Finnar 

nefna að skilgreiningin á Norðurslóðum sé mismunandi og leggja áherslu á skilgreiningu 

Norðurslóða við heimskautsbaug (Forsætisráðuneyti Finnlands, 2013, 8). Finnland miðar að 

því að vera virkur og ábyrgur gerandi á Norðurslóðasvæðinu samkvæmt Norðurslóðastefnu 

ríkisins. Stefnan var lögð fram árið 2013 en var endurskoðuð og uppfærð á árunum 2016 og 

2017 vegna formennsku Finnlands í Norðurskautsráði. 

Norðurslóðastefna Finnlands á að vera víðtæk og eru lykilþættir hennar sjálfbær þróun og 

umhverfisáhrif á svæðinu, að Finnlandi sé tekið sem Norðurslóðaríki, sérþekking þeirra á 

Norðurslóðum sé nýtt og alþjóðleg samvinna skuli höfð að leiðarljósi til að vinna að málefnum 

svæðisins. Markmið stefnunnar er að stuðla að hagvexti og efnahagslegum aðgerðum til að 

auka samkeppni á svæðinu en á sama tíma vernda hagsmuni umhverfisins og tryggja sjálfbæra 

þróun í allri atvinnustarfsemi (Forsætisráðuneyti Finnlands, 2013, 7; 17). Sýn ríkisins er að 

Finnland sé leiðandi í sjálfbærri þróun á Norðurslóðasvæðinu en ríkið telur sig vera leiðandi 

sérfræðing í sjávariðnaði og sjóflutningum á svæðinu og frumkvöðul í sjálfbærum námugreftri 

(Forsætisráðuneyti Finnlands, 2013, 9-10). Þá er mikilvægt fyrir Finnland að ríkið sé viðurkennt 
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Norðurslóðaríki en samkvæmt þeim er einn þriðji allra íbúa sem búa norðan 60. breiddargráðu 

finnskir ríkisborgarar (Forsætisráðuneyti Finnlands, 2013, 17). Alþjóðasamvinna og alþjóðlegir 

samningar leggja grunninn að starfsemi Finnlands á Norðurslóðum en þegar kemur að 

alþjóðasamvinnu lítur Finnlands svo á að Norðurskautsráðið sé helsti samvinnuvettvangur fyrir 

málefni Norðurslóða. Barentsráðið skerpir þá á svæðisbundinni samvinnu. Finnland er 

Evrópusambandsríki, en sambandið hefur sína eigin stefnu í málaflokknum auk þess að vera 

þátttakandi í Norðlægu víddinni (e. Northern Dimension). Samvinna Norðurlandanna er einnig 

mikilvæg fyrir Finnland, meðal annars á vettvangi Norrænu ráðherranefndarinnar. Sameinuðu 

þjóðirnar standa að samvinnu á ýmsum málefnum sem Finnland tekur þátt í, meðal annars 

Hafréttarsamning Sameinuðu þjóðanna (Forsætisráðuneyti Finnlands, 2013, 19) Finnland 

stefnir að því að styrkja öryggismál og auka stöðugleika á Norðurslóðum. Markmiðið er að 

tryggja það að Finnland sé leiðandi í alþjóðlegri Norðurslóðastefnu, bæði í Evrópusambandinu 

og á heimsvísu. Annað markmið er að vinna að lausnum á helstu vandamálum við þróun 

svæðisins með því að auka nýbreytni í vörum og venjum. Með því að nýta betur finnska 

sérfræðiþekkingu á þróun svæðisins telur Finnland sig geta haft veruleg jákvæð áhrif á hagvöxt 

og atvinnumöguleika innanlands. Stuðningur við hagsmuni frumbyggja er annað lykilatriði í 

finnskri norðurslóðastefnu. Finnland telur að það sé hægt að ná stöðugleika og öryggi á 

svæðinu með því að byggja breiða samvinnu. Sýn Finnlands er þá að Evrópusambandið sé 

lykilgerandi á Norðurslóðum og styður ríkið tilraunir til að styrkja norðurslóðastefnu 

sambandsins en Finnland telur að sú stefna ætti að vera forgangur í alþjóðasamskiptum 

Evrópusambandsins (Forsætisráðuneyti Finnlands, 2016a, 2). 

Finnland hefur tvisvar sinnt formennsku í Norðurskautsráðinu og hefur nýlokið öðru 

tímabilinu sínu. Á því tímabili voru forgangsatriði umhverfisvernd, aukin og bætt fjarskipti, 

veður- og haffræðileg samvinna og jöfn tækifæri til menntunar fyrir íbúa á afskekktum 

svæðum Norðurslóða (Utanríkisráðuneyti Finnlands, 2017). 

Helsta markmið öryggis- og utanríkisstefnu Finnlands að koma í veg fyrir að ríkið verði 

partur af hernaðarátökum (Forsætisráðuneyti Finnlands, 2016b, 7). Finnland er að eigin mati 

í viðkvæmri stöðu sem nágranni Rússlands, er virkur þátttakandi í Evrópusambandinu og í 

samvinnu við NATO sem Finnar ætla sér að styrkja samstarfið við. Setur Finnland sér það sem 

markmið að efla samstarf sitt við Bandaríkin, þá bæði í gegnum NATO og samhliða öðrum 

Norðurlöndum en líka í gegnum tvíhliða varnar- og öryggismálasamninga. Þá eru markmið 
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Finna að auka samstarfið við Bandaríkin á öðrum sviðum, svo sem auknum viðskiptum, 

samstarfi á sviði orkumála, Norðurslóðamálum, loftslagsmála og fleira (Forsætisráðuneyti 

Finnlands, 2016b, 22-23). Önnur markmið öryggis- og utanríkisstefnu Finnlands eru meðal 

annars að styrkja stöðu ríkisins í alþjóðasamfélaginu sem og auka öryggi og velmegun Finna til 

að tryggja að finnskt samfélag gangi skilvirknislega. Gildi Finnlands eru lík gildum annarra 

Norðurlanda en þau eru mannréttindi, alþjóðlegur stöðugleiki, friður, jafnrétti, lýðræði og 

réttarríkið. Með því að vinna að því að breiða út boðskapinn um þessi gildi telja Finnar sig geta 

náð markmiðum sínum og verndað sjálfstæði sitt og landsvæði (Forsætisráðuneyti Finnlands, 

2016b, 6) Finnland gengst við sameiginlegri afstöðu Evrópusambandsríkja gagnvart Rússlandi 

og myndar sú afstaða grunninn að samskiptum og hegðun Finnlands gagnvart nágranna sínum. 

Finnland telur aukna samvinnu á milli Evrópusambandsins og Rússlands af hinu góða en 

einangrun Rússlands engum í hag. Forsenda aukinnar samvinnu er aftur á móti að Rússland 

fari eftir alþjóðalögum og skyldum. Það er því markmið Finnlands að eiga í stöðugum og góðum 

samskiptum við Rússland en einnig er lýðræðisleg þróun og stöðugleiki Rússlands mikilvæg 

fyrir Finnland vegna nálægðar ríkjanna. Samskipti ríkjanna eru óumflýjanleg og fellur á ýmis 

svið, svo sem samskipti vegna landamæra, en einnig samvinna og samskipti á sviði orkumála, 

efnahagsmála, samvinna á Norðurslóðum og loftslagsmálum er einnig mikilvæg 

(Forsætisráðuneyti Finnlands, 2016b, 22). Finnland vill meina að dregið hafi úr öryggi Evrópu 

og þá sérstaklega á Eystrasaltssvæðinu. Það komi til vegna breytinga á öryggisregluverki (re. 

security regime) svæðisins. Á seinustu áratugum hafi verið samvinna í gangi sem byggðist á 

meginreglunni að um sameiginlegt öryggi væri að ræða en einnig samvinna sem byggir á 

afvopnunarsamningum og uppbyggingu trausts í samskiptum ríkjanna. Á síðustu 10 árum 

hefur Rússland aftur á móti sýnt hegðun sem samsvarar ekki þessari áætluðu samvinnu. Með 

því hefur það skorað á grunnstoðir öryggisregluverksins og grafið undan því. Aðgerðir 

Rússlands í Úkraínu hefur leitt til aukinnar spennu og hernaðarstarfsemi á Eystrasaltssvæðinu. 

Einnig hefur rússneski herinn aukið viðveru sína og starfsemi á Norðurslóðum. Því telur 

Finnland að öryggisumhverfi sitt hafi mikið breyst enda er Rússland næsti nágranni þess og 

hefur hegðun Rússlands haft mikil áhrif á svæði sem umlykja Finnland, Eystrasaltið og 

Norðurslóðir. Því telur Finnland að ekki sé hægt að útiloka að hernaðarlegar ógnir séu notaðar 

gegn Finnlandi og ætlar sérstaklega að fylgjast vel með hernaðarlegri getu og áætlunum 

gerenda í næsta nágrenni. Til að mæta þessum ógnum setur Finnland norrænt samstarf í 

forgang, þá sérstaklega samvinnu við Svíþjóð en ríkin deila grunngildum, öryggisumhverfi og 
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langri sögu sín á milli. Helsti vettvangur fyrir öryggis- og utanríkismál Finnlands er 

Evrópusambandið. Þess vegna er eitt helsta markmið Finnlands að gera Evrópusambandið að 

öryggissamfélagi sem gerir það að verkum að meðlimaríki ræki samvinnu sín á milli í meira 

mæli og þar af leiðandi ykist öryggi og stöðugleiki í Evrópu (Forsætisráðuneyti Finnlands, 

2016b, 19).  

Stefna og aðkoma Evrópusambandsins að bæði öryggis- og varnarmálum og málefnum 

Norðurslóða hafa áhrif á stefnu Finnlands í málaflokkunum. Finnland er talsmaður þess að 

Evrópusambandið sé lykilgerandi á svæðinu en sambandið er einnig helsti vettvangur öryggis- 

og varnarmála fyrir Finnland. Finnland stefnir á að styrkja samband sitt við NATO. Aftur á móti 

er samvinna Finnlands við Rússland óumflýjanleg, meðal annars samvinna að málefnum 

Norðurslóða. Helsti vettvangur Norðurslóðasamvinnu samkvæmt Finnlandi er fyrst og fremst 

Norðurslóðaráð, en einnig aðrir vettvangar eins og Barentsráðið, Norðlæga víddin sem 

Finnland hefur aðgang að í gengum Evrópusambandið, og Norræna ráðherranefndin. Þá hefur 

Finnland tekið Hafréttarsamning Sameinuðu þjóðanna í gildi. Norðurslóðastefna Finnlands er 

að ríkið sé viðurkennt norðurslóðaríki, að ríkið afli sér og viðhaldi sérfræðiþekkingu í málefnum 

Norðurslóða, að ríkið sé leiðandi í sjálfbærri þróun svæðisins og alþjóðasamvinna sé höfð að 

leiðarljósi þegar unnið er úr málefnum Norðurslóða. Málefni eins og menntun fyrir 

frumbyggja, samfélagslegir og efnahagslegir þættir og heilsa eru þeim mikilvæg. 

Norðurslóðastefna Finnlands má spegla í gildum ríkisins en gildin eru meðal annars 

mannréttindi, friður, jafnrétti og alþjóðlegur stöðugleiki. 

4.3 Svíþjóð 

Svíþjóð hefur fylgt sömu Norðurslóðastefnu frá árinu 2011 eða frá því að ríkið tók fyrst sæti í 

Norðurskautsráði. Mikil áhersla er á loftslags- og umhverfismál, efnahagslega þróun og 

mannlega þáttinn. Umhverfismál og umhverfisöryggi er þó lykilþáttur í stefnunni og allri 

aðkomu ríkisins að málefnum norðurslóða. Til að mynda gaf Svíþjóð út sérstaka 

umhverfisstefnu fyrir svæðið árið 2016 og voru áherslumál formennskutíðar Svíþjóðar í 

Norðurskautsráði í takt við þessa áherslu. 

Líkt og áður sagði eru umhverfismál forgangsatriði í norðurslóðastefnu Svíþjóðar. Það er 

vegna þess að breytingar á Norðurslóðum má rekja til hlýnunar loftslags, sem svo hefur áhrif 

á vistkerfið, dregur úr seiglu þess og verður til taps á mikilvægum hlutum vistkerfisins sem eru 

óbætanlegar og nauðsynlegar fyrir mannfólkið, svo sem veiðar. Bráðnun jökla og þiðnun hafíss 
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hefur þær orsakir að mikið magn gróðurhúsalofttegunda losnar. Að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda er mikilvægasta málefnið til að vinna gegn hlýnun Norðurslóða. 

Svíþjóð ætlar því að beita sér fyrir því að bæta samræmingu umhverfiseftirlitskerfa á 

Norðurslóðum (Utanríkisráðuneyti Svíþjóðar, 2011a, 23-25). Samkvæmt stefnu Svíþjóðar telur 

ríkið það nauðsyn að ríkið sé virkt í að fylgja eftir málum sem tengjast því að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda, útbreiðslu olíu, efna, úrgangs og fleiri spilli- og mengunarefna. Til 

dæmis er útbreiðsla kvikasilfurs sérstaklega hættuleg fyrir Norðurslóðir en kvikasilfurstengd 

heilbrigðisvandamál hafa sprottið upp á svæðinu (Utanríkisráðuneyti Svíþjóðar, 2011a, 27). 

Loftslagsbreytingar ógna því ýmsum þáttum, eins og nefnt var hér að ofan geta af þeim stafað 

ógnir að heilsu og fæðuöryggis mannfólks, ógnir að vistkerfi svæðisins en líka ógnir við 

líffræðilegum fjölbreytileika. Því stefnir Svíþjóð að því að einbeita sér að því að tryggja auknar 

rannsóknir og samstöðu þvert á landamæri er varða þessi mál (Utanríkisráðuneyti Svíþjóðar, 

2011a, 27-29). Áætlun Svíþjóðar á Norðurslóðum er að styðja við efnahagslega, samfélagslega 

og umhverfislega sjálfbæra þróun. Svíþjóð vill auka við frjálsa verslun á svæðinu og takast á 

við viðskiptahindranir. Þá ætlar Svíþjóð að beita sér fyrir því að öll námavinnsla, borun eftir 

jarðefnaeldsneyti og nýting endurvinnanlegra auðlinda sé gerð á sjálfbæran máta. Þar sé 

lykilatriði að bæta innviði flutninga og tryggja öruggasta flutningamáta sem völ er á.  Þá er 

mikilvægt að vegna vaxtar í greininni, taki ferðamannageirinn mið af sjálfbærri þróun og að 

samskipti milli ferðamannastaða skuli vera aukin (Utanríkisráðuneyti Svíþjóðar, 2011a, 30-39). 

Barentssvæðið hefur mikla þýðingu fyrir Svíþjóð þar sem liggja miklir hagsmunir í iðnaði fyrir 

ríkið. Þar eru miklir fjármunir í fiski, olíu, málmi og skóglendi en þetta eru allt iðnaðargreinar 

sem eru sterkar í Svíþjóð og Svíar hafa mikla sérþekkingu í. Þá eru fleiri viðskiptatækifæri í 

annarri auðlindanýtingu og flutningum á þeim sem Svíþjóð telur sig geta nýtt en einnig 

sérfræðiþekking líkt og að brjóta ís til að greiða fyrir skipaflutningum. Aukið björgunarstarf og 

auknar líkur á bráðnun íss og losun gróðurhúsalofttegunda sem afleiðing skipaflutninga veldur 

þó Svíþjóð miklum áhyggjum (Utanríkisráðuneyti Svíþjóðar, 2011a, 32-36). Svíþjóð tekur fram 

í stefnu sinni að ríkið hafi ekki beina hagsmuni á Norðurslóðum þegar kemur að orkumálum 

og orkunýtingu og taki því ekki þátt í samvinnu um orkumálastefnu fyrir svæðið. Svíþjóð hefur 

aftur á móti stórt hlutverk í iðnaðargreinum sem styðja við orkuiðnaðinn. Það sé mikilvægt 

fyrir Svíþjóð að úrvinnsla jarðefnaeldsneytis skuli vera unnin með sjálfbæra þróun að 

leiðarljósi. Ríkið ætlar sér að vera drifkraftur í alþjóðlegri samvinnu til að vernda umhverfi 

Norðurslóða og lágmarka neikvæð áhrif og áhættur við aukna úrvinnslu (Utanríkisráðuneyti 
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Svíþjóðar, 2011a, 37). Svíþjóð leggur áherslu á mannlega þáttinn á Norðurslóðasvæðinu þar 

sem ríkið beinir athygli að og berst gegn neikvæðum heilsu- og samfélagsáhrifum 

loftslagsbreytinga. Þá er stefna Svíþjóðar að samfélög frumbyggja hafi getu og rými til að 

varðveita sína menningu, tungumál, sjálfsmynd og hefðir. Þar nefnir Svíþjóð Sami frumbyggja 

sérstaklega, og varðveislu á iðnaði sem eru sterkur meðal þeirra, sem er hreindýraveiðar og 

vinnsla (Utanríkisráðuneyti Svíþjóðar, 2011a, 41). 

Árið 2016 gaf Svíþjóð út sérstaka umhverfisstefnu fyrir Norðurslóðir sem sýnir þessa ríku 

áherslu Svíþjóðar á umhverfismál á svæðinu. Þar er tekið fram að ríkið telji sig þurfa að styrkja 

og bæta öryggi og umhverfisvernd á Norðurslóðum. Stefna ríkisins er að Svíþjóð vinni að því 

að tryggja sjálfbæra þróun svæðisins. Svíþjóð ætlar sér að vinna að því að tryggja auknar 

aðgerðir og umræðu um umhverfismál í Norðurskautsráði og tala fyrir aukinni þátttöku 

umhverfisráðherra norðurslóðaríkjanna í vinnu ráðsins. Mikilvægur þáttur í þessu sé virk og 

stefnumótandi tvíhliða samvinna um umhverfismál við stór ríki eins og Rússland og Bandaríkin. 

Stefna Svíþjóðar í umhverfismálum á Norðurslóðum er þríþætt. Í fyrsta lagi að reynt sé að 

vinna meira gegn loftslagsbreytingum með því að styrkja ráðstafanir Norðurskautsráðsins er 

varða loftslagsmál og endurnýtanlegar orkuauðlindir. Í öðru lagi sá þáttur að auka við verndun 

vistkerfa og líffræðilegs fjölbreytileika. Í þriðja lagi er svo að leggja áherslu á sjálfbæra notkun 

auðlinda. Svíþjóð ætlar sér að vera fyrirmynd í sjálfbærri þróun við námuvinnslu (Umhverfis- 

og orkumálaráðuneyti Svíþjóðar, 2016). 

Svíþjóð gegndi formennsku í Norðurskautsráði á árunum 2011 til 2013. Norðurslóðastefna 

ríkisins var sett fram fyrir formennskutíðina og voru áherslumálin í takt við stefnuna. Þar var 

lögð mikil áhersla á umhverfismál, þar sem Svíþjóð vildi standa að sjálfbærri þróun með tilliti 

til umhverfisins en á sama tíma halda í góða samvinnu norðurslóðaríkjanna og frumbyggja 

svæðisins. Sú samvinna og allar aðgerðir byggi á reglum alþjóðaréttar (Utanríkisráðuneyti 

Svíþjóðar, 2011b). 

Árið 2018 flutti utanríkisráðherra Svíþjóðar, Margot Wallström, ræðu fyrir sænska þingið 

þar sem hann fór yfir stefnu Svíþjóðar í utanríkis- og öryggismálum. Í ræðunni segir meðal 

annars að Svíþjóð hafi löngum staðið fyrir utan hernaðarbandalög og telur ríkið að sú afstaða 

hagnist vel og hafi stuðlað að stöðugleika og öryggi í Norður-Evrópu. Þessi afstaða krefjist þess 

þó að ríkið þurfi að hafa virka, víðtæka og ábyrga utanríkis- og öryggisstefnu með auknu 

varnarsamstarfi, þá sérstaklega við Finnland, en einnig trúverðugri getu til að gæta öryggis 
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þjóðarinnar. Utanríkis- og öryggisstefna Svíþjóðar byggir á samheldni innan 

Evrópusambandsins en líka á auknu samstarfi á fleiri svæðum, svo sem á Norðurlöndum og í 

Eystrasaltinu og einnig samstarfi á vettvangi eins og Sameinuðu þjóðunum, NATO og Öryggis- 

og samvinnustofnun Evrópu (ÖSE) auk sterku sambandi milli Bandaríkjanna og Evrópu. Þrátt 

fyrir yfirlýst hlutleysi sitt gefur Svíþjóð það út að ríkið muni ekki standa hjá aðgerðarlaus ef 

annað Evrópusambandsríki eða Norðurlöndin lendi í árás eða hörmungum og ætlast til að þau 

ríki hegði sér á sama hátt lendi Svíþjóð í samskonar hremmingum. Öryggi Svíþjóðar er háð því 

að evrópska öryggisregluverkið (European security order) sé virt og er áætlun Svíþjóðar að 

vinna að því að viðhalda því með þátttöku sinni í Evrópusambandinu, ÖSE og Evrópuráðinu. 

Svíþjóð er virkur meðlimur í Evrópusambandinu og eru öryggismál Svíþjóðar nátengd stöðu 

sambandsins, en ríkið telur samvinna í gegnum Evrópusambandið gefi þeim frið, öryggi og 

hagvöxt. Samkvæmt öryggisstefnu Svíþjóðar þykir þó áhyggjuefni hversu vaxandi 

umburðarleysi er innan sumra ríkja Evrópusambandsins og aukið virðingarleysi fyrir 

réttarríkinu. Skiptir samband við Bandaríkin Svíþjóð miklu máli, bæði fyrir öryggis- og 

utanríkismál en einnig fyrir hagvöxt og ætlar ríkið að halda áfram að vinna í því sambandi á 

grundvelli sameiginlegra hagsmuna og gilda (Wallström, 2018).  

Norðurslóðastefna Svíþjóðar byggir á mikilli áherslu á umhverfisvernd og að sporna við 

afleiðingum loftslagsbreytinga en einnig áherslu á mannlega þáttinn og aðgengi íbúa 

norðurslóða að efnahagslegum og samfélagslegum tækifærum og þjónustu. Þá er efnahagsleg 

þróun svæðisins áherslupunktur í stefnu Svíþjóðar og tengist sá punktur einnig 

umhverfisverndinni, að efnahagsleg þróun fari fram með vernd umhverfisins að leiðarljósi. 

Þessi mikla áhersla á umhverfisvernd er skýr í nýrri umhverfisstefnu fyrir Norðurslóðir sem 

Svíþjóð setti fram árið 2016. Þá leggur Svíþjóð mikla áherslu á öryggissamvinnu í gegnum 

Evrópusambandið og með Norðurlöndum, auk vettvanga eins og ÖSE og Sameinuðu Þjóðanna. 

Svíþjóð er þekkt fyrir hlutleysi sitt og er ekki meðlimur í hernaðarbandalögum en segir þó ekki 

sitja hjá sé ráðist á ríki á Norðurlöndum eða í Evrópusambandinu. 

4.4 Danmörk 

Norðurslóðastefna Konungsríkisins Danmerkur (hér eftir Danmörk) er í gildi til 2020 og er 

frá 2011. Stefnan er samvinnustefna Danmerkur, Grænlands og Færeyja. Í stefnunni kemur 

fram að konungsríkið og íbúar þess hefur yfir mörg hundruð ár þróað nútímaleg og sjálfbær 

samfélög byggð á lýðræðislegum gildum. Þróun á svæðinu hefur haft áhrif á alla þætti 
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samfélagsins, frá menntun, heilbrigðismálum og rannsóknum til umhverfismála, verslunar og 

flutninga. Á sama tíma eru efnahagsleg tækifæri að skapast. Það er því stefna Danmerkur að 

núverandi tækifæri þurfa að vera þróuð með sjálfbæran hagvöxt og samfélagslega sjálfbærni 

að leiðarljósi. Þróunin þarf að vera í hag íbúa norðurslóða og í takt við að varðveita umhverfi 

svæðisins. Norðurslóðum þarf að vera stýrt á grundvelli alþjóðalegra laga til að tryggja frið og 

öryggi og samvinnu norðurslóðaríkjanna (Utanríkisráðuneyti Danmerkur, 2011, 7).  

Danmörk sinnti formennsku í Norðurskautsráði frá 2009-2011. Þar lagði ríkið áherslu á að 

skapa framtíðarsýn fyrir ráðið með áherslu á aukið vísindalegt eftirlit og rannsóknir á 

umhverfisbreytingum. Það sem lögð var áhersla á að rannsaka voru hverskyns afleiðingar 

loftslagsbreytinga. Annað áherslumál var að tryggja líffræðilegan fjölbreytileika. Þá voru 

réttindi og málefni íbúa svæðisins talin mikilvæg (Arctic Council, 2009).  

Norðurslóðastefna Danmerkur nær til öryggismála, umhverfismála og efnahags- og 

iðnaðarmála auk markmiða um samvinnu á alþjóðavettvangi. Stefna Danmerkur í 

öryggismálum er að svæðið skuli vera öruggt og friðsamt. Alþjóðalög og þeir 

samvinnuvettvangar sem þegar eru til staðar skapa grundvöll fyrir úrlausnir deilumála og 

uppbyggilega samvinnu við þróun svæðisins. Þá er siglingaöryggi forgangsatriði, meðal annars 

svæðisbundin samvinna í björgunaraðgerðum. Danski herinn hefur mikilvæg verkefni á 

norðurslóðasvæðinu, meðal annars að framfylgja fullveldi Danmerkur en í sambandi við það 

er samvinna og uppbygging trausts í samskiptum norðurslóðaríkjanna mikilvæg 

(Utanríkisráðuneyti Danmerkur, 2011, 13) Samkvæmt stefnunni er Hafréttarsáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna helsta regluverk sem á að vera stuðst við þegar kemur að málefnum 

norðurslóða og leggur góðan lagalegan grundvöll fyrir samvinnu á svæðinu ásamt öðrum 

alþjóðalögum. Aftur á móti er áframhaldandi þörf fyrir að þróa og breyta lögum og reglum 

með áframhaldandi þróun svæðisins, svo sem auknar reglugerðir á ákveðnar iðnaðargreinar 

(Utanríkisráðuneyti Danmerkur, 2011, 13). Vert er að taka fram að í stefnu sinni leggur 

Danmörk áherslu á að tala um samvinnu ríkjanna fimm sem eiga landamæri að Norður-Íshafi, 

stundum kölluð Norðurslóðaríkin fimm (“Arctic 5”) sem skrifuðu undir Ilulissat yfirlýsinguna 

2008 að frumkvæði Danmerkur (Utanríkisráðuneyti Danmerkur, 2011, 14). Þá gerir Danmörk 

grein fyrir tilkalli sínu til landgrunns og stækka landhelgi Grænlands í 22 mílur, sem ríkið áttar 

sig á að skarast á við tilkall annarra ríkja á sumum svæðum. Auk þess hefur ríkið gert tilkall til 

fullveldis yfir Hans-eyju og á í fullveldisdeilum við Kanada (Utanríkisráðuneyti Danmerkur, 
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2011, 14-15). Að framfylgja fullveldi og eftirliti á norðurslóðasvæði Danmerkur er verkefni 

danska hersins. Telur ríkið mikla þörf fyrir því verkefni vegna aukinnar virkni á svæðinu þrátt 

fyrir að samvinna á milli ríkjanna sem eiga landamæri að Norður-Íshafi sé góð og mikil. Varnir 

svæðisins falla þó undir fimmtu grein Norður-Atlantshafssamningsins en Danmörk tekur fram 

að það sé hlutverk ríkisins sjálfs að framfylgja fullveldi sínu og er það gert með sýnilegri viðveru 

hersins á svæðinu þar sem að eftirlit er helsta verkefni hersins (Utanríkisráðuneyti Danmerkur, 

2011, 20). Sjálfbær hagvöxtur og þróun er eitt helsta markmið þegar kemur að orkumálum í 

norðurslóðastefnu Danmerkur. Mikilvægasta pólitíska forgangsverkefnið í Danmörku og 

sérstaklega á Grænlandi er að grípa ný tækifæri á svæðinu til að auka hagvöxt og þróun en á 

sama tíma er stefna ríkisins að skapa regluumhverfi sem tryggir öryggi, heilbrigði, 

umhverfisvernd og gagnsæi með notkun bestu mögulegu aðferða við hvers kyns framkvæmdir 

(Utanríkisráðuneyti Danmerkur, 2011, 23-25). Nýting endurnýjanlegrar orku er annað 

stefnumál í orku- og umhverfismálum en löndin þrjú hafa skuldbundið sig til að auka notkun 

endurnýjanlegra orkugjafa til að draga úr gróðurhúsalofttegundum og loftmengun og auka 

orkuöryggi. Þá er stefna Danmerkur að hvers kyns nýting á vistkerfinu og veiðar fari fram á 

sjálfbæran hátt en að tillit sé haft til frumbyggja á Grænlandi, til dæmis að leyfa selveiðar svo 

lengi sem það sé gert með sjálfbærni að leiðarljósi (Utanríkisráðuneyti Danmerkur, 2011, 31-

32). Alþjóðleg samvinna á sviði loftslagsbreytinga, náttúru- og umhverfisverndar, strangari 

alþjóðlegri hafrétt með áherslu á réttindi frumbyggja er stefna Danmerkur. Stefna ríkisins er 

að samvinnan fari fram á vettvangi Norðurskautsráðsins sem ríkið vill styrkja en samkvæmt 

Danmörku er sá vettvangur, vegna fjölda þátttakenda og áheyrnafulltrúa, sá hentugasti til að 

ná til breiðrar samvinnu í málefnum norðurslóða (Utanríkisráðuneyti Danmerkur, 2011, 49-

51). Þá leggur Danmörk áherslu á að byggja upp samstarf við Evrópusambandið um málefni 

norðurslóða og að þeim verði einnig gefin meiri athygli á samráðsvettvangi Norðurlanda. Sá 

vettvangur sem Danmörk kallar Norðurslóðaríkin fimm er samkvæmt stefnunni nauðsynlegur 

viðbótarvettvangur fyrir svæðisbundna samvinnu ríkjanna sem liggja að Norður-Íshafi og ætlar 

Danmörk að halda honum virkum (Utanríkisráðuneyti Danmerkur, 2011, 52-54). Mikil áhersla 

er á sáttmála Sameinuðu þjóðanna sem regluverk fyrir helstu málefni stefnu Danmerku, til 

dæmis um réttindi frumbyggja, hafréttarsáttmálann, Rammasamning um loftslagsbreytingar 

og samning um líffræðilega fjölbreytni (Utanríkisráðuneyti Danmerkur, 2011, 50).  

Samkvæmt nýrri varnarmálaáætlun Danmerkur 2018-2023, stefnir ríkið á að auka veru 

hers síns á svæðinu sem er í takt við norðurslóðastefnu ríkisins. Vegna afleiðinga 
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loftslagsbreytinga sem eykur aðgengi að norðurslóðum og leiðir til aukinnar athygli á 

möguleikum á nýtingu auðlinda, aukinni atvinnustarfsemi og vísindastarfs, telja Danir 

mikilvægt sé að styðja við og styrkja samband sitt við íbúa Færeyja og Grænlands. Auk þess 

telja Danir að það sé mikilvægt að halda spennu á svæðinu í lágmarki og vilja þeir því í samstarfi 

við Færeyjar og Grænland auka eftirlit á svæðinu og samskipti sín á milli (Varnarmálaráðuneyti 

Danmerkur, 2018). Samkvæmt varnarmálaáætluninni hefur aukin áhersla verið lögð á 

hernaðarmál landsins með auknu fjármagni til danska hersins og NATO. Áætlunin er að 

hervæðast, auka vopnabúnað og mannafla og minnka skrifræði og geta með því meðal annars 

brugðist við mögulegum hryðjuverkaógnum og tekið þátt í alþjóðlegum aðgerðum. Danir líta 

á NATO sem hornstein varnar- og öryggismála og nýlegar fjárveitingar eru ætlaðar til að standa 

undir þeim kröfum sem NATO hefur sett aðildarríkjum (Varnarmálaráðuneyti Danmerkur, 

2018). Þá er lögð meiri áhersla á samvinnu við NATO fremur en Evrópusambandið er varðar 

öryggis- og varnarmál samkvæmt utanríkis- og öryggisstefnu ríkisins (Utanríkisráðuneyti 

Danmerkur, 2018) en þrátt fyrir að vera virkur meðlimur Evrópusambandsins stendur 

Danmörk fyrir utan sameiginlega stefnu meðlimaríkja í öryggis- og varnarmálum (Common 

Security and Defence Policy). Danmörk telur Bandaríkin vera sinn mikilvægasta bandamann er 

varðar öryggismál, segja Bandaríkin vera þann aðila sem tryggir öryggi Danmerkur í gegn um 

NATO, og þykir mikilvægt að Danmörk og önnur NATO-ríki komi á móts við Bandaríkin með 

auknum framlögum til bandalagsins. Þá telja Danir að þungamiðjan í öryggismálum fyrir 

Danmörk sé stöðugt öryggisástand í Eystrasaltinu og í Norður-Atlantshafi (Utanríkisráðuneyti 

Danmerkur, 2018). 

Helstu hernaðarlegar ógnir telur Danmörk stafa af Rússlandi en Danmörk segir Rússland 

vilja aðra Evrópu en þá Evrópu sem byggð hefur verið upp á samvinnu síðan eftir fall 

Berlínarmúrsins og segir listann langann af óásættanlegri hegðun og aðgerðum Rússlands. 

Danmörk telur Rússland ekki bera virðingu fyrir laga og regluverki alþjóðasamfélagsins og nýti 

sér alþjóðavettvang, líkt og öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, í að hindra aðgerðir fremur en 

með samvinnu að leiðarljósi. Til að auka þrýsting á Rússland og byggja upp hindrun vilja Danir 

styrkja stöðu NATO í Eystrasaltinu og auka viðveru bandalagsins á svæðinu (Utanríkisráðuneyti 

Danmerkur, 2018). 

Í varnarmálastefnu ríkisins má finna aukna áherslu á veru hersins á norðurslóðasvæðinu, 

með það að markmiði að framfylgja fullveldi en einnig til að tryggja öryggi. Danmörk tekur 
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fram að ríkinu stafi ógn af Rússlandi en telur Bandaríkin vera sinn helsta samstarfsaðila þegar 

kemur að öryggismálum og að Bandaríkin tryggi öryggi innan NATO. Danmörk er aðildarríki 

Evrópusambandsins en stendur þar utan samvinnu um öryggis- og varnarmál. Þegar kemur að 

norðurslóðum eru helstu áherslumál meðal annars sjálfbær þróun í efnahags- og orkumálum 

og borin sé virðing fyrir réttindum frumbyggja. Áhersla er lögð á að Hafréttarsáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna skapi regluverk fyrir norðurslóðir og þá er Norðurskautsráðið vettvangur 

sem þarft er að styrkja en þó mikilvægur vegna tækifæra til að ná fram breiðri samvinnu. 

4.5 Noregur 

Málefni norðurslóða eru forgangsatriði í norskri utanríkisstefnu samkvæmt norðurslóðastefnu 

ríkisins frá árinu 2017. Stefnan ber undirtitilinn „Á milli landfræðistjórnmála og 

samfélagslegrar þróunar“ og gefur hugmynd um innihald hennar. 10% norsku þjóðarinnar býr 

á Norðurslóðum og telja þeir sig því hafa hlutfallslega fjölmennustu íbúatölu á Norðurslóðum. 

Samkvæmt stefnunni sjá ráðamenn mikil viðskiptatækifæri á Norðurslóðum, meðal annars 

þróun í iðnaði tengt auðlindum hafsins, úrvinnslu sjávarfangs til lyfja og matar en einnig vegna 

olíu, gas og steinefna og í vinnslu endurnýjanlegra orku. Telur Noregur að um helming 

ófundinna olíu- og gasauðlinda Noregs sé að finna í Barentshafi og að flutningur á olíu og gas 

í gegn um Norðaustur-skipaleiðin skapi mikil tækifæri fyrir ríkið. Ferðamannageirinn hefur 

verið að stækka og skapað aukin viðskiptatækifæri. Með þessu er hagvöxtur í Norður-Noregi 

hraður og er nú hraðari en í suðurhluta landsins (Utanríkisráðuneyti Noregs, 2017a, 2-3).  Sýn 

ríkisstjórnar Noregs fyrir Norðurslóðasvæðið er að það sé friðsamt svæði þar sem nýsköpun 

er höfð að leiðarljósi með það að markmiði að gæta umhverfislegrar, efnahagslegrar og 

samfélagslegrar sjálfbærni (Utanríkisráðuneyti Noregs, 2017a, 9).  

Formennskutíð Noregs í Norðurskautsráði á árunum 2006-2008 einkenndist af því 

áherslumáli að Noregur vildi breikka umræðuefni í ráðinu. Umræðuefnin upp að þeim tíma 

hefðu verið umhverfisvernd og sjálfbæra þróun en Noregur vildi leggja áherslu á 

atvinnustarfsemi, efnahagsmál og hagvöxt. Noregur lagði til aukna umræðu um efnahagslega 

og samfélagslega þróun en einnig ábyrga auðlindastjórnun. Á sama tíma var áhersla enn á fyrri 

málefni um loftslagsbreytingar og umhverfisógnir. Með þessu var markmið Noregs meðal 

annars að efla Norðurskautsráðið (Ríkisstjórn Noregs, 2006). 

Markmið stefnu Noregs fyrir norðurslóðir eru í fjórum liðum; Friður, stöðugleiki og 

gagnsæi er fyrsti liðurinn, næst er samþætt stjórnun á vistkerfi;  þá alþjóðleg samvinna og 
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alþjóðalög og fjórði liðurinn sterkari stoðir fyrir atvinnu, verðmætasköpun og velferð. Þá 

leggur ríkisstjórnin áherslu á fimm sérsvið; alþjóðasamvinnu, viðskiptaþróun, aukna þekkingu, 

innviði og umhverfisvernd og undirbúning fyrir neyðarviðbragð (Utanríkisráðuneyti Noregs, 

2017a, 15). Hvert sérsvið hefur sín undirmarkmið. Þar eru markmið Noregs með þátttöku í 

alþjóðasamvinnu að tryggja frið, stöðugleika og fyrirsjáanlegheit á svæðinu þar sem borið er 

virðingu fyrir alþjóðalögum. Önnur markmið eru að bregðast við vandamálum sem liggja þvert 

á ríki; loftslagsbreytingum, umhverfismálum, auðlindastjórnun, heilbrigðismálum og öryggi 

hafsins. Seinasta markmiðið er svo að styrkja sjálfbæra þróun á Norðurslóðum með 

alþjóðasamvinnu (Utanríkisráðuneyti Noregs, 2017a, 17). Noregur leggur áherslu á 

Norðurskautsráðið sem helsta vettvang fyrir alþjóðasamvinnu á svæðinu en telur einnig 

Barentsráðið vera nytsamlegan vettvang. Í stefnuyfirlýsingunni er sérstaklega tekið fram að 

breið samvinna við Rússland sé mikilvæg til að byggja traust og stöðugleika á Norðurslóðum 

og nauðsynleg til að leysa ýmsar áskoranir. Samskipti við Rússland er stöðugur og mikilvægur 

þáttur í norðurslóðastefnu Noregs. Þrátt fyrir að Noregur hafi gagnrýnt aðgerðir Rússlands í 

Úkraínu þar sem Noregur telur að Rússland hafi brotið alþjóðlög er samvinna ríkjanna mikilvæg 

til þess að takast á við lykiláskoranir á norðurslóðasvæðinu. Ríkisstjórn Noregs vill nýta sér þau 

tækifæri sem norræn samvinna býður upp á fyrir hagvöxt og þróun á Norðurslóðum. 

Samkvæmt Norðurslóðastefnu Noregs leggur ríkið áherslu á að borin sé virðing fyrir og farið 

sé eftir Hafréttarsamning Sameinuðu þjóðanna í málefnum Norðurslóða (Utanríkisráðuneyti 

Noregs, 2017a, 18). Í stefnu Noregs er einnig að finna áætlanir um að styrkja varnargetu 

landsins og auka getu norska hersins til að stýra sameiginlegum aðgerðum með samvinnu 

bandamanna úr norðri, með því að hafa tíðari æfingar. Þá segir í stefnunni að ríkisstjórnir ætlar 

sér að halda áfram að beita valdi og fullveldi á svæðum í Norður-Íshafi á fyrirsjáanlegan, 

stefnufastan og ótvíræðan hátt (Utanríkisráðuneyti Noregs, 2017a, 21). 

Í utanríkis- og öryggismálastefnu Noregs segir að þróun Norðurslóða hafi mikil áhrif á 

öryggi ríkisins. Aukin áhugi á svæðinu sé að að gefa aukin tækifæri en einnig áskoranir. Sér 

kafla má finna um norðurslóðir og Rússland í stefnunni og ógnina sem Rússland er fyrir Noreg. 

Miðað við stefnu og kenningar Rússlands telur Noregur að markmið Rússlands sé meðal annars 

að tryggja sér aðgengi að orkuauðlindum og Norð-Austurleiðinni sem flutningaleið og til að 

viðhalda stjórn og áhrifum Rússlands á svæðinu. Að mati Noregs hefur Rússland, þrátt fyrir 

þessi markmið, fjárfest minna á svæðinu en áætlað var, að stórum hluta vegna lágs orkuverðs 

en líka vegna þess að flutningaumferð um Norð-Austurleiðina er minni (Utanríkisráðuneyti 
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Noregs, 2017b, 14) Hernaðarsamvinnu Noregs og Rússlands var hætt eftir aðgerðir Rússlands 

á Krímskaganum og í Úkraínu sem Noregur fordæmdi og taldi vera brot á alþjóðalögum. 

Samvinnu á öðrum sviðum var þó haldið áfram. Noregur telur bæði ríkin deila ýmsum 

hagsmunum á svæðinu, svo sem stöðugleika og fyrirsjáanleika og að tryggja virðingu fyrir 

Hafréttarsamning Sameinuðu þjóðanna auk hagnýtrar samvinnu á öðrum sviðum 

(Utanríkisráðuneyti Noregs, 2017b, 14). Tvíhliða samvinna Noregs og Rússlands á 

Norðurslóðum gengur vel á mörgum sviðum en hernaðaraðgerðir og framkvæmd 

utanríkisstefnu Rússlands veldur Noregi áhyggjum. Noregur viðurkennir Rússland sem 

lykilgeranda á Norðurslóðum vegna landfræðilegrar stöðu landsins en hefur áhyggjur af 

hernaðarstarfsemi Rússlands, sérstaklega á Kólaskaganum sem liggur austan af landamærum 

ríkjanna tveggja (Utanríkisráðuneyti Noregs, 2017b, 14). Norðurslóðasvæðið hefur mikið 

hernaðarlegt mikilvægi og ef að skyldi koma til spennuástands á svæðinu telur Noregur að her 

Rússlands geti auðveldlega brugðist hratt við. Það myndi draga úr frelsi Noregs til aðgerða og 

hreyfinga innan eigin landamæra og takmarka aðgengi bandamanna Noregs að Norðursjó og 

Norður-Atlantshafi og erfiða aðgerðir NATO til að veita vistir og herstyrk fyrir varnir Noregs og 

annarra bandamanna (Utanríkisráðuneyti Noregs, 2017b, 14). Hegðun Rússlands á 

alþjóðavettvangi, vopnavæðing seinustu ár og hernaðarleg geta landsins sem hefur gefið til 

kynna framtíðaráætlanir Rússlands eru áhyggjuefni Noregs. Hernaðarlegt samstarf milli 

Noregs og Rússlands hefur ekki verið til staðar frá innlimun Rússlands á Krímskaga og annarra 

ólögmætra aðgerða Rússlands í Úkraínu. Áætlun Noregs er ekki að hefja aftur hernaðarlegt 

samstarf heldur er það liður í öryggisstefnu Noregs að styrkja samstarf við Rússland á 

grundvelli sameiginlegra hagsmuna. Þessir sameiginlegu hagsmunir eru þá einna helst málefni 

Norðurslóða og samstarfið felst í aukinni upplýsingaöflun þeirra á milli sem og auknum 

viðræðum um hin ýmsu mál (Utanríkisráðuneyti Noregs, 2017b, 14).  

Stefnumál Noregs til öryggis- og varnarmála eru samheldni í Evrópu, öryggi á 

Norðurslóðum, samvinna á milli Evrópu og Bandaríkjanna, afvopnun og takmörkun á 

útbreiðslu gereyðingarvopna, stöðugleiki í nágrenni Evrópu, krísustjórnun og virðing fyrir 

alþjóðaregluverkinu. Noregur vill auka samheldni í Evrópu og leggur áherslu á samstarf við 

Evrópuríki þar sem flestir bandamenn Noregs eru evrópsk ríki sem deila hagsmunum og gildum 

ríkisins en einnig er í þessum ríkjum að finna efnahagsleg viðskiptatengsl sem eru mikilvæg 

fyrir velferð og öryggi ríkisins. Samstarf á vettvangi NATO, Evrópusambandsins, Evrópuráðsins 

og ÖSE eru hornsteinn öryggisregluverks heimsálfunnar og er Noregur þátttakandi í þeim 
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öllum á einn eða annan hátt. Þá er samvinna og samstaða Norðurlandanna mikilvæg. Öryggið 

sem Bandaríkin veita í gegn um Atlantshafssáttmálann er mjög mikilvæg fyrir varnir Noregs 

þótt að það fulltryggi ekki öryggi ríkisins. Noregur telur að aukin evrópsk samvinna í 

öryggismálum sé leiðin til að tryggja enn betur öryggi Noregs (Utanríkisráðuneyti Noregs, 

2017b, 27). Öryggi á Norðurslóðum er einn þáttur í öryggisstefnu Noregs þar sem stöðugleiki, 

alþjóðleg samvinna, virðing og viðurkenning á Hafréttarsamning Sameinuðu þjóðanna og góð 

samskipti við næstu nágranna eru allt mikilvægir þættir til að tryggja öryggið. Þar er 

sérstaklega þýðingamikið að halda góðum samskiptum við Rússland. Þá telur Noregur að 

NATO sé mikilvægt til að tryggja stöðugleika á svæðinu (Utanríkisráðuneyti Noregs, 2017b, 

30). 

Samkvæmt öryggis- og varnarmálastefnu ríkisins frá 2017 er ein helst ógn við öryggi 

Noregs nálægðin við Rússland, þá sérstaklega á Kólaskaga. Vopnavæðing seinustu ára og 

hversu fljótt Rússland getur brugðist við aukinni spennu á svæðinu veldur Noregi sérstökum 

áhyggjum. Utanríkisstefna Rússlands og aðgerðir þeirra á alþjóðavettvangi á seinustu árum 

gefur þetta til kynna segir í stefnu Noregs. Stefna Noregs til að mæta helstu ógnum er helst 

samheldni í Evrópu, auka tengslin við bandamenn sína í Noregi en einnig þykir ríkinu NATO 

tryggja stöðugleika á Norðurslóðasvæðinu. Þetta er í takt við norðurslóðastefnu Noregs þar 

sem segir að samvinna við Rússland að öðrum þáttum en hernaðarlegum, þáttum þar sem 

hagsmunir ríkjanna eru sameiginlegir, telur Noregur vera mikilvæga til að halda spennu í 

lágmarki. Norðurskautsráð sé helsti vettvangur fyrir alþjóðasamvinnu á svæðinu en einnig 

Barentsráðið. 

4.6 Ísland 

Ísland setti fram Norðurslóðastefnu árið 2011 auk þess að útbúa hagsmunamat fyrir svæðið 

árið 2016. Málefni svæðisins eru forgangsmál í utanríkisstefnu ríkisins og telur Ísland sig eiga 

mikla hagsmuni að gegna um málefni svæðisins vegnu legu landsins. Norðurslóðastefnan sjálf 

er nokkuð víðtæk og nær til margra þátta. Stutt er síðan þjóðaröryggisstefna var mynduð, eða 

árið 2016, og er farið sérstaklega yfir mál norðurslóða þar. Ísland tók við formennsku í 

Norðurskautsráði sumarið 2019 þar sem áhersla er á sjálfbæra þróun og litið er til málefna 

hafsins, loftslagsmála og endurnýjanlegrar orku sem og málefni íbúa norðurslóða.  

Meginmarkmið norðurslóðastefnu Íslands er: “að tryggja hagsmuni Íslands með tilliti til 

áhrifa loftslagsbreytinga, umhverfis- og auðlindamála, siglinga og samfélagsþróunar auk þess 
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að efla tengsl og samstarf við önnur ríki og hagsmunaaðila um málefni svæðisins.” (þingskjal 

nr.20/2010-2011). Stefnan samanstendur af tólf þáttum sem ná til samvinnu, 

öryggishagsmuna, viðskiptasamstarfs, aukinnar þekkingar og aukins samstarfs innanlands til 

að auka þekkingu. Yfirlýst stefna Íslands í öryggismálum er að gæta hagsmuna í víðu samhengi 

á borgaralegum forsendum og vinna gegn hervæðingu á svæðinu en einnig að auka samstarf 

við önnur ríki á forsendum eftirlits, leitar, björgunar og mengunarvarna á svæðinu. Þá er 

markmið að vinna gegn loftslagsbreytingum, meðal annars með því að beita sér fyrir sjálfbærri 

nýtingu auðlinda og ábyrgri umgengni við þær, vistkerfið og lífkerfið á Norðurslóðum, sem er 

mikilvægt nú við aukin efnahagsleg umsvif. Samvinna við önnur ríki fari fyrst og fremst fram á 

vettvangi Norðurskautsráðsins, sem er mikilvægasti samráðsvettvangur um málefni svæðisins 

en einnig að styrkja samstarfið við Færeyjar og Grænland sérstaklega. Þá telur Ísland mikilvægt 

að byggt sé á Hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna við úrlausn álitamála, að sá samningur 

myndi lagalegan ramma um málefni hafsins og því málefni Norðurslóða. Þá er einn þáttur 

stefnunnar að styrkja og styðja við málefni frumbyggja á Norðurslóðum. Forgangsþáttur er svo 

að tryggja stöðu Íslands sem strandríki innan svæðisins (þingskjal nr.20/2010-2011). 

Í hagsmunamati forsætisráðuneytis Íslands frá árinu 2016 um hagsmuni Íslands á 

Norðurslóðum segir að ríkið hafi ákveðna sérstöðu sem Norðurslóðaríki þar sem stærsti partur 

land- og hafsvæðis ríkisins falli innan norðurslóðasvæðisins. Því hafi fá ríki jafn mikilla 

hagsmuni að gæta þegar kemur að þróun svæðisins eins og Ísland. Norðurskautsráðið er, 

samkvæmt skýrslunni, mikilvægasti samráðsvettvangur um málefni Norðurslóða þrátt fyrir að 

Ísland sé meðlimaríki í fleiri ráðum og samtökum, svo sem Barentsráðinu (Forsætisráðuneytið, 

2016, 6-10). Ísland leggur sérstaka áherslu á samskipti sín við Færeyjar og Grænland þar sem 

ríkin deili hagsmunum vegna nálægðar sinnar við hvert annað. Þó leggur Ísland einnig áherslu 

á góða samvinnu við öll Norðurslóðaríkin og starfrækir til að mynda sendiráð í öllum þeim 

ríkjum, auk ræðisskrifstofa í Grænlandi og Færeyjum. Með því reynir Ísland að styrkja stöðu 

sína sem Norðurslóðaríki og sinna hagsmunagæslu gagnvart þessum ríkjum 

(Forsætisráðuneytið, 2016, 10-11). Í hagsmunamatinu kemur fram að Ísland telji að 

Norðurslóðasvæðinu stafi ógn af þróuninni sem hefur átt sér stað í Austur-Evrópu undanfarin 

ár, sú þróun geti haft áhrif á svæðið og sé áhyggjuefni þrátt fyrir yfirlýsingar 

norðurslóðaríkjanna um vilja þeirra að á norðurslóðum verði ekki hernaðaruppbygging eða 

vígbúnaðarkapphlaup (Forsætisráðuneytið, 2016, 11). Samkvæmt hagsmunamatinu er 

mikilvægt fyrir Ísland að vera virkur þátttakandi í vísindastarfi til að sýna fram á hversu 



52 

mikilvægur málaflokkurinn er fyrir ríkið. Auk þess eru viðskiptamál og fjárfestingar, 

uppbygging innviða, nýting auðlinda, umhverfismál og hafréttarmál mikilvægustu málaflokkar 

Norðurslóða fyrir Ísland. Helstu tækifæri á Norðurslóðum telur ríkið vera aukin alþjóðlegur 

áhugi á Norðurslóðum og þar með Íslandi, aukin tækifæri fyrir Ísland að koma sínum 

sjónarmiðum og afstöðu á framfæri, nálægð við Grænland og efling samstarfs og samskipta 

við vestnorræn ríki, auknir möguleikar á samskiptum við fjarlæg ríki. Helstu áskoranir séu aftur 

á móti auknar umhverfisógnir og afleiðingar loftslagsbreytinga sem leiða til neikvæðar 

afleiðingar fyrir íslenska hagsmuni, hætta á aukinni spennu í alþjóðamálum sem leiði til að 

dragi úr samstarfi og vilja til samstarfs á milli Norðurslóðaríkjanna og aukin 

hernaðaruppbygging á svæðinu (Forsætisráðuneytið, 2016, 11-15). 

Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland var samþykkt á Alþingi árið 2016. Einn af áhersluþáttum 

stefnunnar er að horfa skuli “sérstaklega til öryggis- og umhverfissjónarmiða Íslands á 

Norðurslóðum í alþjóðasamvinnu og innlendum viðbúnaði” (þingskjal nr.26/2015-2016). Þá 

eru varnarsamstarf við Bandaríkin, norræn samvinna og þátttaka í Atlantshafsbandalaginu 

lykilatriði í öryggis- og varnarmálum en þar sem ríkið er fámenn eyþjóð hafi það ekki burði né 

vilja til að starfrækja her og tryggi því öryggi og varnir sínar með samvinnu við önnur ríki og 

virkri þátttöku innan alþjóðastofnan. Stefnan byggir á þeim grunngildum að bera skuli virðingu 

fyrir mannréttindum, réttarríkinu, alþjóðalögum og jafnrétti kynjanna, Ísland ætli sér að 

berjast gegn ójöfnuði, fátækt og hungri, með lýðræði , sjálfbæra þróun, afvopnun og mannúð 

að leiðarljósi þar sem deilumál eru leyst friðsamlega (þingskjal nr. 26/2015-2016). Til að 

framfylgja stefnunni skal samkvæmt lögum nr. 98/2016 vera starfrækt þjóðaröryggisráð. 

Fyrsta skýrsla þjóðaröryggisráðsins var gefin út haustið 2018. Þar er meðal annars sagt um 

áhersluþáttinn um öryggi á Norðurslóðum að öryggismál á svæðinu eru víðtæk og felist meðal 

annars í fæðuöryggi, efnahagslegri afkomu, heilsufari, verndun og nýtingu náttúrugæða og 

menningararfs. Úr skýrslunni má lesa áherslu á umhverfis- og hernaðarlegt öryggi á 

Norðurslóðum (Þjóðaröryggisráð Íslands, 2018, 14-17). 

Ísland tók nýlega við formennsku í Norðurskautsráði í annað sinn og mun sinna 

formennsku frá 2019-2021. Yfirskrift formennsku ríkisins er „Saman til sjálfbærni á 

norðurslóðum“ sem á að vísa til þess að vinna ráðsins hefur verið frá byrjun að tryggja 

sjálfbæra þróun á svæðinu fyrst og fremst en einnig að mikilvægasta verkefni þess er að 

krefjast alþjóðlegrar samvinnu norðurslóðaríkjanna og annarra viðeigandi aðila. Áherslumál 
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Íslands í formennskutíðinni eru þríþætt; „málefni hafsins, loftslagmál og endurnýjanleg orka 

og fólkið á norðurslóðum“. Einnig sækist Ísland eftir að styrkja ráðið enn frekar meðal annars 

með því að gefa áheyrnaraðilum meira vægi (Utanríkisráðuneyti Íslands, 2019). 

Málefni norðurslóða eru einn áhersluþáttur í þjóðaröryggisstefnu Íslands þar sem segir að 

leggja skuli áherslu á norðurslóðir í alþjóðasamvinnu til að tryggja öryggi og 

umhverfishagsmuni Íslands. Öryggi Íslands sé tryggt með aðild að NATO sem og 

varnarsamningnum við Bandaríkin en einnig er stefnan að auka norræna samvinnu í 

málaflokknum. Norðurslóðastefna ríkisins er nokkuð víðtæk og nær til 12 þátta, meðal annars 

að vinna gegn loftslagsbreytingum en einnig að berjast gegn hervæðingu á svæðinu. Gefið var 

út hagsmunamat árið 2016 þar sem tekið er fram að Norðurskautsráðið er mikilvægasti 

samráðsvettvangurinn fyrir málefni Norðurslóða að mati Íslands. Ríkið tók nýlega við 

formennsku og situr frá 2019-2021 og eru áherslumálin mál hafsins, loftslagsbreytingar og 

endurvinnanleg orka og réttindi og tækifæri íbúa norðurslóða auk þess að stefna að því að 

styrkja ráðið. 

4.7 Bandaríkin 

Bandaríkin hafa sinnt formennsku í Norðurskautsráði tvisvar sinnum en seinni formennskutíð 

ríkisins lauk árið 2017. Á sama tíma tók við nýr forseti Bandaríkjanna og má segja að 

áherslumál hafi breyst nokkuð á þeim tíma. Norðurslóðastefna ríkisins var sett fram árið 2013 

í forsetatíð Barack Obama þar sem eitt af þremur meginmarkmiðum stefnunnar var 

umhverfisvernd á svæðinu, ásamt því markmiði að mæta öryggisþörfum Bandaríkjanna og 

styrkja stofnanir sem styrkja samvinnu norðurslóðaríkjanna. Helstu áherslumál formennsku 

Bandaríkjanna í Norðurskautsráði svipa til þeirrar stefnu; áhrif loftslagsbreytinga, öryggi í 

Norður-Íshafi og lífsskilyrði íbúa afskekktra samfélaga á norðurslóðum. Við lok 

formennskutíðar Bandaríkjanna hafði nýr Bandaríkjaforseti, Donald Trump, tekið við. Nýjar 

áherslur mátti greina með nýjum forseta, en finna má stefnu ríkisstjórnar Trump helst í 

norðurslóðastefnu varnarmálaráðuneytisins frá júní 2019. Sú stefna byggir á varnarmálastefnu 

ríkisins frá 2018 sem svo byggir á þjóðaröryggisstefnu ríkisins frá 2017. Í nýrri 

norðurslóðastefnu ráðuneytisins er minnst á ógnir af aðgerðum Rússlands og Kína, bæði á 

norðurslóðum, en einnig á öðrum svæðum sem ráðuneytið segir skapa víxlverkun yfir á 

norðurslóðasvæðið og samskipti þar. Þá er einnig rætt um að auka þurfi getu og þekkingu 
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Bandaríkjanna og herliðs þess á svæðinu en einnig að styrkja þurfi samvinnu við bandamenn 

og samstarfsaðila. Passa þurfi upp á að alþjóðlegt hafsvæði norðurslóða sé frjálst og opið. 

Norðurslóðastefna Bandaríkjanna frá árinu 2013 er byggð á eftirfarandi 

meginmarkmiðum: Að mæta öryggisþörfum Bandaríkjanna, vernda umhverfi Norðurslóða og 

varðveita lifandi auðlindir, tryggja umhverfislega sjálfbæra auðlindastjórnun og efnahagslega 

þróun á svæðinu, að styrkja stofnanir sem aðstoða við samvinnu á meðal Norðurslóðaríkjanna 

átta, gera frumbyggjasamfélög Norðurslóða að virkum þátttakendum í ákvörðunum sem hafa 

áhrif á þau og auka vísindalegt eftirlit og rannsóknir á umhverfismálum. Stefnan var sett fram 

í forsetatíð Barack Obama og hefur ekki verið uppfærð síðan (Hvíta Húsið, 2013).  

Bandaríkin sinntu formennsku í Norðurskautsráði á árunum 2015-2017. Þar voru 

áherslumál ríkisins þrjú. Í fyrsta lagi að bæta efnahagsleg skilyrði og lífsskilyrði í afskekktum 

samfélögum norðurslóða en þessi samfélög standa frammi fyrir margslungum ógnum sem 

steðja að heilsu og velferðar íbúanna. Í öðru lagi að tryggja öryggi Norður-Íshafs, þá bæði 

umhverfislegt öryggi meðal annars með vitundavakningu um súrnun sjávar en einnig öryggi 

fólks með aukinni getu og hæfni við leit og björgun. Þriðja áherslumálið var að takast á við 

áhrif loftslagsbreytinga (Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna, e.d.). 

Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna lagði fram nýja norðurslóðastefnu í júní 2019 og er 

því nýjasta skjal sem má finna um stefnu Bandaríkjanna í málefnum Norðurslóða og lýsir 

áherslu ríkisstjórnar Donald Trump. Stefnan er uppfærsla á stefnu ráðuneytisins frá árinu 

2016. Er uppfærslan til komin vegna nýrrar varnarmálastefnu Bandaríkjanna sem sett var fram 

árið 2018 sem og endurskoðuðu mati varnarmálaráðuneytisins á hvernig öryggisumhverfi 

norðurslóða er að þróast (Norðurslóðastefna varnarmálaráðuneytisins, 2019). Ný 

varnarmálastefna sem lögð var fram árið 2018 tók við af 10 ára gamalli stefnu ríkisstjórnar 

Obama. Nýja stefnan byggir á þjóðaröryggisstefnu ríkisstjórnar Donald Trump frá 2017 en í 

öryggismálastefnunni er ekki minnst á norðurslóðir nema að stofnanir um málefni líkt og 

norðurslóðir þurfi að verja frelsi þeirra svæða undir alþjóðalögum og virðingu fyrir þeim 

reglum og lögum (Hvíta Húsið, 2017). Varnarmálastefna ríkisins frá árinu 2018 minnist þá 

heldur ekki beint á Norðurslóðasvæðið heldur talar almennt um ógnina sem stafar af framferði 

Kína og Rússlands á alþjóðavettvangi með aðgerðum sínum til að ná fram markmiðum sínum 

og auka getu sína. Þá er nefnt aftur mikilvægi þess að vernda landsvæði Bandaríkjanna sem og 
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að tryggja að alþjóðleg hafsvæði og lofthelgi sé frjáls og opin (Varnarmálaráðuneyti 

Bandaríkjanna, 2018).  

Norðurslóðastefna varnarmálaráðuneytisins miðar að því að gæta hagsmunum er varða 

þjóðaröryggi Bandaríkjanna á norðurslóðum á tímum þar sem samkeppni hefur aukist. 

Hagsmunir Bandaríkjanna á norðurslóðum er að á svæðinu ríki öryggi og stöðugleiki þar sem 

þjóðaröryggi Bandaríkjanna sé gætt, að landsvæði Bandaríkjanna sé varið og að 

norðurslóðaríkin vinni saman gegn sameiginlegum áskorunum. Sterkt tengslanet 

Bandaríkjanna á svæðinu sem samanstendur af bandamönnum og samstarfsfélögum ríkisins 

sem deila hagsmunum með Bandaríkjunum telur ríkið vera sinn helsta styrk og gefa ríkinu 

yfirburði. Þetta tengslanet er því hornsteinn norðurslóðastefnunnar sem 

varnarmálaráðuneytið setur fram þar sem samvinna er sögð styrkja sameiginlegt markmið um 

svæðisbundið öryggi og komi í veg fyrir að keppinautar reyni að breyta núverandi regluverki 

sér í hag. Varnarmálaráðuneytið setur fram þrjár leiðir sem það telur nauðsynlegt að fara til 

þess að ná markmiðum sín og þeirri sýn sem ráðuneytið hefur fyrir norðurslóðir og er nefnd 

hér að ofan. Eftirfarandi leiðir ætlar ráðuneytið sér að fara: auka þekkingu sína um 

norðurslóðir, fjölga aðgerðum á svæðinu og styrkja regluverkið innan svæðisins. Það sé 

mikilvægt að þekkja norðurslóðir betur, þá sérstaklega sitt eigið landsvæði, til þess að geta 

greint ógnir og brugðist við þeim samkvæmt ráðuneytinu. Þessi aukna þekking fæst með því 

að auka eftirlit á norðurslóðasvæði Bandaríkjanna, bæta fjarskipti, styðja við Landhelgisgæslu 

Bandaríkjanna á norðurslóðasvæðinu og auka andrúmslofts-, veður-, sjávar- og athuganir á 

staðnum. Þá er önnur leið varnamálaráðuneytisins til þess að ná markmiðum sínum að fjölga 

aðgerðum á svæðinu í formi reglulegra æfinga og viðveru herliðs Bandaríkjanna, 

kaldveðursæfinga sérstaklega, uppfæra og endurnýja innviði, og vinna með öðrum 

ráðuneytum og stofnunum að viðbúnaði fyrir leit og björgun. Þriðja leiðin til að ná 

markmiðunum er að styrkja regluverk á norðurslóðum og vill ráðuneytið halda áfram að vinna 

með bandamönnum og samstarfsaðilum við það að styrkja regluverkið. Þar tekur ráðuneytið 

fram að samvinna innan NATO stuðlar sérstaklega að öryggi á norðurslóðum og aftrar 

samkeppnisaðilum að nýta norðurslóðir til að ná framgangi á öðrum svæðum. Einnig leggur 

ráðuneytið áherslu á að varðveita frelsi norðurslóða, það er að segja á sjóferðum og flugi utan 

lögsögu ríkjanna en Bandaríkin þykja kröfur Kanada og Rússland um yfirráð yfir hafsvæði 

norðurslóða fara fram úr þeim heimildum sem veitt eru undir alþjóðalögum 

(Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna, 2019). 
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Í norðurslóðastefnu varnarmálaráðuneytisins er að finna útlistun á ógnum sem flokkuð 

eru í þrjú þemu: Fyrsta þemað er landsvæði og þar er rætt um að landsvæði Bandaríkjanna 

getur verið ógnað og á í hættu að vera ráðist á. Þar nefnir ráðuneytið helst aðgerðir Rússlands 

og Kína á svæðinu sem gætu leitt af sér ógnir fyrir Bandaríkin. Þá eru líka aðrar ógnir en ógnir 

af samkeppnisaðilum, til dæmis strandrof, þiðnandi sífreri, olíulekar og aðrar náttúruógnir en 

einnig getur aukin atvinnustarfsemi á svæðinu leitt til hættu á stórslysi. Annað þemað er að 

norðurslóðir er sameiginlegt svæði. Þar eru Kína og Rússland að skora á regluverk svæðisins. 

Segir í stefnunni að Rússland geri það með því að stjórna siglingaaðgerðum um Norður-

Íshafsleiðina þvert á alþjóðalög og að ríkið hafi hótað að beita vald gegn þeim skipum sem 

hlýða ekki þeim reglum. Þá sé Kína að reyna að finna sér hlutverk á svæðinu með leiðum sem 

kynnu að grafa undan alþjóðlegum lögum og gildum og að hætta sé á að Kína endurtaki 

efnahagslega hegðun sína á norðurslóðum líkt og á öðrum svæðum, en þessi efnahaglega 

hegðun sé að mörgu leiti arðrán samkvæmt stefnunni. Þriðja þemað er svo hætta á að þróun 

á norðurslóðum hamli vinnu varnarmálaráðuneytisins til að flytja herlið á alþjóðavísu og hafi 

áhrif á stefnumarkmið Bandaríkjanna gagnvart samkeppni við Kína og Rússland á Indlands- og 

Kyrrahafssvæðinu og í Evrópu. Svæðið sé viðkvæmt fyrir því að lenda í að samskipti ríkjanna 

um málefni svæðisins litist af deilum, spennu og samskipti ríkjanna á öðrum svæðum 

(Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna, 2019). 

Áherslumál Bandaríkjanna fyrir norðurslóðasvæðið hefur breyst á síðustu árum. 

Grunnáherslan er þó sú að gæta þurfi landsvæðis Bandaríkjanna en dregið hefur verið úr 

áherslu á náttúruvernd og loftslagsbreytingar ekki viðurkenndar sem manngerð ógn. 

Frumbyggjasamfélög er enn þáttur sem gefið er gaum þótt farið sé frá áherslu á að bæta 

almenn lífsskilyrði yfir í öryggi samfélaganna. Helsta breytingin er þó birtingamynd markmiða 

og stefnu ríkisins fyrir norðurslóðir en almenn stefna fyrir svæðið hefur ekki verið uppfærð 

heldur kemur ný áhersla nýrrar ríkisstjórnar fram í endurskoðaðri varnarmálaáætlun. Því má 

áætla að varnir fyrir ríkið sé helsta áherslumálið en samkvæmt norðurslóðastefnu 

varnarmálaráðuneytisins frá 2019 er stefnan þríþætt: Að auka þurfi þekkingu á svæðinu sem 

og getu herliðs Bandaríkjanna á norðurslóðum til þess að geta varið landsvæði sitt og að passa 

þurfi að alþjóðasvæði sé frjálst og opið og virðing sé borin fyrir alþjóðlegu regluverki en það 

sé gert með samvinnu norðurslóðaríkjanna. 
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4.8 Kanada 

Á árunum 2009 og 2010 voru gefnar út tvær stefnur í málefnum norðurslóða af ríkisstjórn 

Steven Harper, leiðtoga Íhaldsflokksins. Nú hefur í rúmt ár farið fram ítarleg vinna 

öldunganefndar sem nýlega skilaði af sér 30 tillögum að stefnu Kanada í málefnum 

norðurslóða. Skýrslan var gefin út í júní 2019 og verður nýtt hér til að draga fram núverandi 

stefnu og áherslur Kanada í málaflokknum. Kanada var fyrsta ríkið til að sinna formennsku í 

Norðurskautsráði og því hófst hringurinn aftur með formennskutíð Kanada 2013-2015. 

Áherslumál Kanada í seinni formennskutíð sinni í Norðurskautsráði voru öryggi í 

skipaflutningum og ábyrg auðlindaþróun. Þá voru sjónum beint að samfélögum á 

norðurslóðum og sjálfbærri þróun þeirra en málefni þeirra 4 milljóna íbúa sem búa á 

norðurslóðasvæðinu í öllum átta ríkjunum var Kanada hugleikið (Ríkisstjórn Kanada, 2013). 

Áætlun um norðrið frá 2009 var fjórþætt stefna. Stefnumarkmið voru að beita fullveldi 

ríkisins á norðurslóðum, efla félagslega og efnahagslega þróun, varðveita umhverfislega 

arfleifð Norður-Kanada og flytja stjórn yfir norðrinu til íbúa svæðisins svo þeir hefðu meira 

vald yfir eigin örlögum. Stefnan átti að ná þeirri sýn sem ríkisstjórnin hafði fyrir svæðið sem 

var að í norðri byggju sjálfbjarga einstaklingar í heilbrigðum samfélögum sem stjórna sínum 

eigin málum og móta sína framtíð. Virðing fyrir landi og umhverfi væri höfð í fyrirrúmi og 

meginreglur um ábyrga og sjálfbæra þróun væri grundvöllur við alla ákvarðanatöku og 

framkvæmdir. Ríkið sinni eftirliti og verndi landsvæði Kanada með aukinni veru herliðs og 

landshelgisgæslu á landi, á sjó og í lofti á norðurslóðum. Í stefnunni er minnst er á mikil 

efnahagstækifæri fyrir Kanada á svæðinu. Miklar olíu- og gasauðlindir, demantanámur, 

ferðamannaiðnaðurinn og atvinnuveiðar eru dæmi um þessi auknu tækifæri sem hafa 

myndast við breytingar á norðurslóðum. Þá hefur auðlindaþróun, opnun nýrra siglingaleiða og 

vaxandi áhrif loftslagsbreytinga aukið áhuga alheimsins á svæðinu. Á móti kemur að þessar 

breytingar og þau auknu tækifæri sem þær hafa í för með sér geta haft mjög neikvæð áhrif á 

íbúa svæðisins og geta ógnað menningu, heilsu og efnahag íbúanna með aukinni mengun. 

Mengunin frá nýjum efnahagslegum tækifærum hefði líka slæm áhrif á viðkvæmt vistkerfi 

svæðisins. Umhverfismarkmið stefnunnar er að vernda umhverfislega arfleifð norðurslóða, 

vernda dýrategundir og heimkynni þeirra, banna losun ákveðinna mengandi efna í hafsvæði 

sitt og auka verndun hafsvæðis meðal annars með aukinni getu landhelgisgæslunnar að 

bregðast við mengun sjávar. Kanada hefur staðið í rannsóknum á landgrunni sínum (Ráðuneyti 
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Kanada um málefni frumbyggja og þróunar norðursins, 2009) og gerir tilkall til stærra svæðis 

en áður og er rökstutt með Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna (Utanríkisráðuneyti 

Kanada, 2019). Samkvæmt skýrslunni frá 2009 á Kanada ekki í neinum fullveldisdeildum yfir 

landsvæði og eyjum sínum á norðurslóðum fyrir utan deiluna um Hans-eyju við Danmörku. 

Deila ríkin einnig um markalínur á sjó í Lincolnhafi og á Kananda í svipuðum deilum við 

Bandaríkin í Beaufort-hafi. Þá deila Kanada og Bandaríkin um réttarstöðu um Norðvestur-

sjóleiðina. Þessar deilur hafa þó ekki áhrif á samvinnu ríkjanna að öðrum málefnum. 

Bandaríkin séu, þrátt fyrir þetta, talin vera einstaklega mikilvægur samstarfsaðili á 

norðurslóðum en ríkin deila hagsmunum eins og öryggi, sjálfbær auðlindanýting og 

árangursrík leitar- og björgunarstarfsemi. Þá hafa Kanada og Rússland skrifað undir 

viljayfirlýsingu að skoða samvinnuverkefni með frumbyggjum svo sem á sviði nýrra 

viðskiptasambanda, flutningaleiða, umhverfisverndar og samvinna að málefnum frumbyggja. 

Kanada á einnig í góðu samstarfi við Noreg meðal annars á sviði vísinda (Ráðuneyti Kanada um 

málefni frumbyggja og þróunar norðursins, 2009; Ráðuneyti Kanada um málefni frumbyggja 

og norðursins, 2018). Norðurskautsráð er samkvæmt stefnunni mikilvægur vettvangur til að 

dýpka skilning á alheimsvísu um norðurslóðir og hefur verið í lykilhlutverki að skapa 

sameiginlega stefnu á meðal norðurslóðaríkjanna. Aðrir vettvangar veita einnig tækifæri til að 

ræða málefni norðurslóða, svo sem Alþjóðasiglingamálastofnunin og rammasamningur 

Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (Ráðuneyti Kanada um málefni frumbyggja og 

þróunar norðursins, 2009)  

Árið 2010 gaf ríkisstjórnin út utanríkisstefnu fyrir norðurslóðir. Sú stefna er tengd því að 

ná fram þeim fjórum markmiðum sem birtust í stefnunni hér á undan en nú með áætlunum 

um hvernig það skal gera á alþjóðavettvangi. Áhersla ríkisstjórnarinnar var meðal annars að 

leitast við að leysa deilumálin nefnd hér að ofan, að tryggja viðurkenningu á stækkun á 

landgrunni sínum, að ávarpa stjórnarhætti á norðurslóðum og yfirvofandi vandamál líkt og 

ógnir við lýðheilsu, að útbúa viðeigandi regluramma um alþjóðlega skilyrði fyrir sjálfbæra 

þróun, leita að viðskipta- og fjármögnunartækifærum sem íbúar í norðri hagnast á, vinna að 

umhverfisvernd, auka vitund á mannlega þættinum á norðurslóðum, styrkja vísindastarf á 

norðurslóðum, veita kanadískum ungmennum tækifæri til að taka þátt í umræðum um 

norðurslóðir, og fleira (Ríkisstjórn Kanada, 2010). 
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Árið 2018 var sett saman sérstök öldunganefnd um málefni norðurslóða. Sú nefnd hafði 

það verkefni að setja saman stefnu Kanada fyrir norðurslóðasvæðið sem á að taka við af fyrri 

tveimur stefnunum frá 2009 og 2010. Rúmlega ári seinna, í júní 2019, skilaði nefndin af sér 

skýrslunni „Norðurljós: vakning fyrir framtíð Kanada“. Skýrslan er afrakstur ítarlegrar vinnu 

nefndarinnar sem byggir á samtölum við sérfræðinga, atvinnurekendur, ungmenni og fleiri 

hópa sem búa norðurslóðasvæði Kanada. Er áætlunin að niðurstöður skýrslunnar, þær tillögur 

sem nefndin leggur fram, séu nýttar til að mynda stefnu fyrir Kanada sem á að ná til ársins 

2030. Skýrslan hefst á þeirri staðhæfingu að nefndin telji að ríkið hafi ekki gefið málefnum 

norðurslóða mikinn gaum hingað til, en að á svæðinu sé í raun að finna framtíð Kanada. Í 

skýrslunni eru niðurstöður rannsókna á landssvæði Kanada í norðri og norðan 

heimskautsbaugs kynntar. Er því nýst við víða skilgreiningu á svæðinu. Það er samanlagt 

þriðjungur landsvæðis Kanada og liggur um helmingur strandlínu ríkisins innan 

heimskautsbaugs. Tillögur eru settar fram með tilliti til frumbyggja og íbúa svæðisins en 

skoðanir þeirra fengu mikið vægi við vinnslu skýrslunnar. Niðurstöður vinnu nefndarinnar eru 

þrjátíu tillögur um aðgerðir og stefnu Kanada í málefnum svæðisins. Heildarþemu tillagnanna 

eru heilt yfir að tryggja að ekki sé brotið á fullveldi Kanada, að valdefla íbúa svæðisins og byggja 

upp innviði til að geta mætt þeim áskorunum sem birtast með breytingum á norðurslóðum. 

Þessar þrjátíu tillögur eru svo flokkaðar í fjóra flokka. Fyrsti flokkurinn eru heilbrigð samfélög 

til hagsbóta fyrir norðurslóðasvæðið. Þar er meðal annars lagt til að valdefla og um leið 

valddreifa ýmsum aðgerðum og ákvörðunum til sveitarfélaga, skipa ráðherra um málefni 

norðursins, bæta fjarskipti og takast á við húsnæðisvanda, tryggja orkuöryggi og að byggja upp 

endurnýjanlega orkugjafa og styðja við menntun á öllum stigum. Annar flokkurinn er menning 

en þar er til dæmis bent á mikilvægi þess að ríkið styðji við listamenn á svæðinu, afþreyingu, 

ljósvakamiðla og annað tengt menningu. Að lokum er í þessum flokki bent á að ríkið þurfi að 

efla lýðheilsu. Þriðji flokkurinn samanstendur af tillögum um vísindi, þekkingu og 

umhverfisvernd. Tillögur eins og að auka vísindalega getu þeirra sem eru ábyrgir fyrir 

hugmyndavinnu að aðlögunartillögum vegna loftslagsbreytinga má finna í flokknum. Einnig má 

finna tillögur um að útbúa kerfi til þess að íbúar og samtök á svæðinu geti lagt til máls er varðar 

rannsóknir og tilraunir um verndun og björgun náttúrunnar. Fjórði flokkurinn er svo tillögur 

um norðurslóðir í alþjóðlegu samhengi. Þar eru tillögur á mjög víðu bili og misjafnar að 

umfangi. Ein tillagan er að styðja við samtök norðurslóðaháskóla að veita ungmennum fleiri 

alþjóðleg lærdómstækifæri sem og auka starfsemi samtakanna í Kanada og á norðurslóðum. 
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Ríkisstjórnin ætti að auki stuðning við alþjóðasamvinnu á sviði rannsókna á norðurslóðum og 

um leið tryggja að rannsóknir á norðurslóðasvæði Kanada séu gerðar með áherslu á 

þekkingarþörfum íbúa svæðisins. Að tryggja öryggi norðurslóðasvæðis Kanada og vernda 

fullveldi ríkisins er ein tillaga nefndarinnar um stefnu ríkisins. Nefndin telur aðkallandi að 

ríkisstjórnin setji á fót öflugt stjórnarfyrirkomulag til að hafa stjórn á starfsemi í hafsvæði 

Kanada á norðurslóðum, meðal annars flutningsleiðum. Einnig þarf að auka vitund um 

aðstæður á hafi og í lofti á svæðinu, til dæmis með því að auka getu landhelgisgæslu Kanada 

við að brjóta ís og útbúa sérdeild innan hersins fyrir neyðarviðbrögð á hafi. Þá er tillaga 

nefndarinnar að Kanada leggi til þá hugmynd við önnur norðurslóðaríki að stofna 

sameiginlegan fjármögnunarbanka innan Norðurskautsráðsins fyrir innviðauppbyggingu og 

tryggja bætt fjárfestingaumhverfi og viðskiptaflæði um norðurslóðir. Þá segir nefndin að, til að 

tryggja stöðugleika á svæðinu og auðvelda miðlun upplýsinga, ætti ríkisstjórn Kanada að setja 

á fót vettvang tileinkuðum öryggismálum á norðurslóðum þar sem öll norðurslóðaríkin eru 

þátttakendur. Ríkisstjórnin ætti að sjá til þess að auka þátttöku sína í Norðurskautsráði sem og 

leggja til fjármagn fyrir varanleg sæti fyrir frumbyggja í ráðinu. Einnig að fjölga fulltrúum 

frumbyggja norðurslóða á alþjóðlegum vettvöngum og samtökum, þ.á m Hafréttarsáttmála 

Sameinuðu þjóðanna. Seinasta tillagan er sú að ríkisstjórnin ætti að álykta um hina miklu þörf 

fyrir að bæta innviði fyrir leit og björgun og neyðarviðbragð á svæðinu og tryggja að 

frumbyggjasamfélögin taki þátt í stjórnun innviða (Sérstök öldunganefnd Kanada um 

norðurslóðir, 2019). 

Kanada viðurkennir mistök sín að einblína ekki meira á norðurslóðasvæði Kanada í gegn 

um tíðina. Ríkið leggur mikla áherslu á innanlandsverkefni; styrkja samfélög frumbygga, 

menningu, fjarskipti, menntun. Innviðauppbygging er mikilvægt atriði til að ná öðrum þáttum 

sem stefnt er að. Þá er mikið áhersluatriði þátttaka frumbyggja á ýmsum vettvöngum og að 

færa valdið til þeirra. Umhverfisvernd er lykilatriði í stefnu Kanada sem segir vistkerfi á 

norðurslóðum viðkvæmt. Aukin vísindaleg geta eykur möguleikana á umhverfisvernd en einnig 

styrkir stöðu Kanada sem leiðandi norðurslóðaríki. 
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5 Umræður og niðurstöður 

Í þessu kafla verða niðurstöður úr rannsókninni á stefnum ríkjanna kynntar og þær mátaðar 

við fræðilegan bakgrunn ritgerðar. Markmið ritgerðar er að sjá hvernig og hvort hægt er að 

útskýra samskipti og öryggismál norðurslóðaríkjanna með hugmyndum mótunarhyggju og 

Kaupmannahafnarskólans. Rannsóknarspurningarnar sem leitast var eftir að svara eru 

eftirfarandi: 

1. Hverjar telja norðurslóðaríkin vera helstu áskoranir og ógnir að öryggi sínu með tilliti 

til svæðisins? Er hægt að útskýra þær ógnir með hugmyndum mótunarhyggju og 

Kaupmannahafnarskólans? 

2. Er að finna svæðisbundnar öryggissamstæður á norðurslóðasvæðinu, og ef svo er, 

hver er birtingarmynd þeirra? 

5.1 Áherslumál og ógnir  

Áherslumál og ógnir ríkjanna eru nokkuð mörg og til að ná skýrri heildarmynd af helstu 

áherslum og ógnum setti ég upp töflu. 20 atriði sem tvö eða fleiri ríki áttu sameiginlegt voru 

dregin fram. Einnig má flokka atriðin í nokkur þemu. Fyrstu flokkarnir eru umhverfismál. 

Sjálfbær þróun er flokkur sem tengist umhverfismálum en einnig tveimur næstu þemum, 

auðlinda- og efnahagsmálum og samfélagsmálum. Seinustu flokkarnir eru alþjóðleg samvinna 

og öryggismál. Töfluna má sjá hér á næstu síðu: 
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Tafla 1: Áherslumál og ógnir norðurslóðaríkjanna. Unnið upp úr norðurslóða-, utanríkis-, öryggis- og 
varnarmálastefnum ríkjanna 
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Rússland x x   x x x  x  x x x x x  x 

Finnland x    x     x  x   x   

Svíþjóð x x x  x x  x x         

Noregur x    x  x x x x x x  x x  x 

Danmörk x    x  x  x   x  x x x x 

Ísland x  x x x   x x x  x x     

Bandaríkin x   x x     x x x  x x  x 

Kanada x x  x x x   x x x     x x 

 

Eins og sjá má í töflunni hér að ofan fjalla öll ríkin á einn eða annan hátt um umhverfismál en 

eru með mismunandi áherslur innan þess málaflokks. Flest ríkin leggja töluvert mikla áherslu 

á þennan málaflokk sem kemur ekki á óvart vegna þess að breytingar á norðurslóðum stafa 

einmitt af umhverfisbreytingum. Af þeim breytingum stafa ógnir en á sama tíma tækifæri, en 

þau tækifæri eru í formi efnahagslegra tækifæra sem aftur geta skapað ógnir fyrir ríkin, til 

dæmis mengun í hafi vegna aukinnar skipaumferðar. 

Sjálfbær þróun er lykilhugtak í öllum stefnunum. Það kemur ekki á óvart vegna áherslu 

Norðurskautsráðsins á sjálfbæra þróun og þá umræðu sem hefur átt sér stað um það hugtak í 

gegn um tíðina. Sjálfbær þróun nær til umhverfislegrar, efnahagslegrar og samfélagslegrar 

þróunar og á því við í mörgum málaflokkum. 

 
1 Undir verndun vistkerfis fellur m.a. líffræðilegur fjölbreytileiki. 
2 Loftslagsmál eru t.d. losun gróðurhúsalofttegunda, þar á meðal bráðnun íss sem losar mikið af 
gróðurhúsalofttegundum. 
3 Málefni hafsins nær til súrnun sjávar, mengun í hafi, hlýnun hafs og hækkun sjávarborðs. 
4 Þegar talað er um sjálfbæra þróun er verið að ræða um vistfræðilega, efnahagslega og samfélagslega þróun. 
5 Undir málefni frumbyggja flokkast m.a. aukin tækifæri, bætt lífskilyrði (menntun og heilbrigðismál m.a.) 
og aukin þátttaka í ákvarðanatöku og umræðum um norðurslóðir. 
6 Innviðauppbygging á einna helst við bætt og aukin fjarskipti og leitar- og björgunarstarf. 
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„Ógn af hervæðingu annarra ríkja“ á við þau ríki sem taka sérstaklega fram í stefnum sínum 

að þeim þyki ógn stafa af tilburðum annars ríkis innan hinna mögulegu samstæðu, s.s. annars 

norðurslóðaríkis. Þar eru ríkin fyrst og fremst að nefna hernaðarlega tilburði Rússlands á 

svæðinu og í Austur-Evrópu, en á móti nefnir Rússland landfræðilega stækkun NATO og ESB í 

átt að landamærum sínum sem ógn. Hér tek ég mið af aðild nokkra ríkjanna að ESB og NATO 

sem svo að það sé ógn við Rússland. Landgrunnsdeilur er annar flokkur, en Danmörk og Kanada 

nefna hann sérstaklega. Önnur ríki eru þátttakendur í samskonar deilum en taka það ekki fram 

í stefnum sínum. Tvö ríki, Finnland og Ísland nefna einnig mikilvægi þess að vera talin sem 

norðurslóðaríki, en það má rekja til mismunandi túlkunar á skilgreiningu þess hvað 

norðurslóðaríki er. Ríkin rökstyðja aukna viðveru á svæðinu sem auknar öryggisráðstafanir eða 

með það að markmiði gæta fullveldis síns.  

 Friður, stöðugleiki og virðing fyrir frelsi norðurslóðasvæðisins er nefnt sem lykilþættir í 

alþjóðasamvinnu. Sumum ríkjanna verður tíðrætt um stöðu alþjóðaréttar, sumum þykir 

lagaramminn nægur á meðan önnur ríki vilja styrkja hann eða telja að ekki sé borin nægileg 

virðing fyrir lögum og reglum og jafnvel að verið sé að brjóta á honum. Einnig nefna nokkur 

ríkin að Hafréttarsáttmáli Sameinuðu þjóðanna sé hinn helsti alþjóðlegi lagarammi sem skuli 

fara eftir þegar vinna á úr deilumálum á svæðinu.  

Þar með hefur verið gert grein fyrir helstu áherslum og ógnum norðurslóðaríkjanna. 

Umhverfismál og sjálfbær þróun eru í forgangi, nokkur spenna er á milli ríkjanna, en flest ríkin 

fordæma aðgerðir Rússlands í Austur-Evrópu eða taka fram að af þeim stafi ógn. Þrátt fyrir 

umræðu um spennulaust svæði er ekki að sjá annað en að breytingar undanfarinna ára hafi 

leitt af sér að undirliggjandi spennu er að finna á svæðinu. Hér eftir fer fram fræðileg greining 

á ógnum og áskorunum norðurslóðaríkjanna þar sem stuðst er við hugmyndir mótunarhyggju 

og Kaupmannahafnarskólans. 

5.2 Félagsleg mótun og samskipti norðurslóðaríkjanna 

Mótunarhyggja segir að stjórnleysi í alþjóðakerfinu sé ekki endilega neikvæð, það þýði ekki að 

allir séu óvinir eða geta ekki unnið saman. Ríkin á norðurslóðum hafa reynt að setja saman 

samvinnuvettvanga, ekki einungis Norðurskautsráðið en einnig Barentsráðið, Ilulissat 

yfirlýsinguna og fleira. Þetta gefur þá ímynd að ríkin séu að reyna að þreifa sig áfram í samvinnu 

og með tilraunir til að draga úr spennu með þessum hætti. Þó má ætla að þessi fjöldi vettvanga 

einfaldlega flæki málin, til dæmis virðist Danmörk leggja áherslu á aðra vettvanga fremur en 
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Norðurskautsráðið, og þá eru ekki öll ríkin í Barentsráði. Ilulissat-yfirlýsingin er dæmi um að 

samvinna ríkja valdi spennu á svæðinu, en til dæmis nefna Finnland og Ísland að þau leggi 

áherslu á að þau séu skilgreind sem Norðurslóðaríki og lesa má á milli línanna að þar hafi 

Ilulissat-yfirlýsingin með þær áhyggjur að gera. 

Spenna í alþjóðasamskiptum á sér stað vegna samkeppni að auðlindum, auknum 

lífsgæðum og auknu öryggi fyrir íbúa ríkja. Spennan skapast vegna samskipta ríkja og óvissu 

um áætlanir og hegðun annarra ríkja. Líkt og mótunarhyggjan útskýrir þá leggja ríki ákveðna 

túlkun í samskipti sín við önnur ríki sem mótast af eldri samskiptum og aðgerðum ríkjanna. 

Þetta má bersýnilega sjá í stefnum ríkjanna þar sem mörg ríkjanna nefna óöryggi sem stafar 

að hegðun Rússlands. Á móti kemur að Rússland þykir að sér vegið með landfræðilegri 

stækkun ESB og NATO í átt að landamærum sínum. Þá hefur samvinna norðurlandanna langa 

sögu og ríkin deila mörgum gildum. Leitast þau eftir samvinnu sín á milli og bersýnilega leggja 

mikið traust á hvort annað. Þetta sést til dæmis í samskiptum Svíþjóðar og Finnlands, en einnig 

í samvinnu Svíþjóðar, Noregs og Danmerkur í Norðurskautsráði. Þá telja Danmörk og Kanada 

bæði fram landgrunnsdeilur sínar, bæði sín á milli en þá á Kanada einnig í deilum við 

Bandaríkin. Aftur á móti telja ríkin ekki ógn stafa af þessum deilum og eiga í góðri samvinnu 

við ríkin. Þetta er tilkomið af sögunni og fyrrum samskiptum ríkjanna sem hingað til hafa verið 

af hinu góða.  

5.3 Umræða um öryggisgeira út frá niðurstöðum 

Líkt og rætt var í kaflanum um öryggisgeira var Barry Buzan einn af þeim fræðimönnum við lok 

kalda stríðsins sem rökstuddi að víkka þurfti öryggishugtakið. Hann lagði til að fjallað væri um 

fleiri öryggisgeira en einungis hernaðarlega og stjórnmálalega öryggisgeira. Í greiningu 

Kaupmannahafnarskólans er fjallað einnig um umhverfisöryggi, efnahagsöryggi og 

samfélagslegt öryggi. Út frá niðurstöðum á helstu áherslum og ógnum úr stefnum 

norðurslóðaríkjanna má álykta að tilvikin sýni nauðsyn þess að fjölga öryggisgeirum. Ástandið 

á norðurslóðum og þær áskoranir sem ríkin standa frammi fyrir eru fyrst og fremst til komin 

vegna breytinga á umhverfinu sem stafa af loftslagabreytinga. Tíðrætt er um umhverfismál og 

umhverfisöryggi í norðurslóðastefnum ríkjanna og hefur það verið helsta umræðu 

Norðurskautsráðsins upp að þessu. Hefðu ekki verið fleiri öryggisgeirar en hernaðarlegir og 

pólitískir hefði erfitt verið að greina og útskýra hversu djúpstæðar ógnir koma frá þeim 

breytingum og áskorunum sem eiga sér stað á svæðinu og hvernig það hefur áhrif á samfélög 
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og lífsskilyrði íbúanna á svæðinu. Breytingarnar ógna fæðuöryggi íbúanna, auka líkur á mengun 

og slysum með aukinni skipaumferð og efnahagslegum aðgerðum, ógna efnahag frumbyggja 

sem veiða sér margir til matar og viðskipta, t.d. Inúitar á Grænlandi sem stunda veiðar á selum. 

Í stefnunum mörgum hverjum má finna umræðu um hversu viðkvæmt vistkerfi svæðisins er 

og ógna loftslagsbreytingar því vistkerfi, sem birtist m.a. í bráðnun íss og súrnun sjávar. Þá er 

líffræðilegum fjölbreytileika á norðurslóðum ógnað. Líkt og Buzan tekur fram getur umhverfið 

bæði verið öryggisviðfang, því sem er ógnað, en líka ógnin sjálf. Til dæmis eru auknar hættur 

á náttúruhamförum líkt og flóðum en einnig getur umhverfið, með hamförum og breytingum 

á því, dregið úr aðgengi að auðlindum, ógnað heilsu og fæðuöryggi manneskjunnar og þar með 

steðjað ógn af grunnþörfum hennar. Út frá þessum breytingum birtast svo aðrar ógnir, þá 

einna helst hernaðarlegar. Mikið hefur verið rætt um vígbúnaðarkapphlaup og 

hernaðaruppbyggingu á svæðinu. Ríkin eru sammála um og nefna öll að halda þurfi spennu á 

svæðinu í lágmarki en hafa þrátt fyrir það ekki rætt það opinberlega saman, á neinum 

vettvangi eða skrifað undir sáttmála eða samninga. Sum ríkin nefna að þeim þyki alþjóðlega 

regluverkið duga, en vilja þó öll ríkin styrkja starf Norðurskautsráðsins þrátt fyrir að nefna ekki 

endilega á hvaða hátt. Kanada til að mynda nefnir að það sé ekki vettvangur fyrir umræðu um 

öryggismál á norðurslóðasvæðinu og er tillaga öldunganefndar að það verði stefnumál Kanada 

fyrir málefni svæðisins að þess háttar vettvangur verði settur á laggirnar.  

5.4 Norðurslóðasvæðið sem svæðisbundin öryggissamstæða 

Annað markmið rannsóknarinnar var að máta hugmyndir Buzan og Wæver um svæðisbundnar 

öryggissamstæður við norðurslóðasvæðið. Stefnur ríkjanna voru nýttar til að annars vegar 

draga fram ógnir ríkjanna, hvað og hver ógnar þeim, og hins vegar með hvaða ríkjum deildu 

þeir þessum ógnum, hvaða ríki deildu gildum og samvinnu ríkjanna. 

Í kenningu sinni um öryggissamstæður segja Buzan og Wæver að svæðisbundið öryggi sé 

hentugra greiningarstig en alþjóðlegt öryggi vegna þess að hernaðarlegar og pólitískar ógnir 

ferðast ekki langt, ógnin stafar mest af nágrannaríkjum. Þá segja þeir öryggismál fjalla um 

hvernig samfélagsheildir tengjast hverri annarri er varða ógnir og varnarleysi. Þeir kalla 

öryggismál tengslafyrirbæri og að best sé að skoða það út frá svæðisbundnu stigi. Í hinni 

hefðbundnu skilgreiningu eru öryggissamstæður hópur ríkja sem eru háð gagnkvæmum 

tengslum er varðar öryggismál sín, það er að segja, ríkin hafa í forgangi öryggismál sem eru 

nátengd og ekki er hægt að leysa vandamál eins ríkis sérstaklega án þess að það hafi áhrif á 
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önnur ríki í samstæðunni. Til að greina samstæðu sem þessa þarf að leita eftir sterkum 

öryggistengslum sem ríkin deila og aðskilur þau frá öðrum nágrannaríkjum. Samstæðurnar 

þurfa að samanstanda af tveimur eða fleiri ríkjum á afmörkuðu landfræðilegu svæði og ríkin 

séu í nálægð við hvort annað. Öryggistengslin þurfa að vera augljós, djúpstæð og haldgóð þó 

þau séu ekki endilega varanleg. Ríkin þurfa að upplifa víxlhæði sín á milli, hvort sem þau séu 

vinir eða óvinir. Innan samstæðunnar ríkir stjórnleysi og ákveðin formgerð. 

Hér er fyrst og fremst umhverfisógnir á norðurslóðum helsta ógn allra ríkjanna og öll ríkin 

tala um umhverfið og ógnir af örum breytingum þess sem vandamál sem þau standa frammi 

fyrir og áskorunum sem þarf að mæta. Þetta tengir þau saman, eins og hér að ofan segir, að 

ríkin hafa öll sama forgangsmál sem þarf að takast á við, og myndar það gagnkvæm tengsl 

þeirra á milli. Þau deila þessu öryggismáli sín á milli og gerðir það að verkum að hægt er að 

aðgreina þau frá öðrum ríkjum. Ríkin upplifa víxlhæði sín á milli, í öllum stefnum er samvinna 

við önnur ríki innan samstæðunnar nefnd og einnig ógnir eða óöryggi frá öðru ríki innan 

samstæðunnar.  

Nú hef ég rökstutt að ríkin upplifi öryggistengsl sín á milli. En er hér um að ræða 

svæðisbundna öryggissamstæðu? Svæðisbundnar öryggissamstæður myndast þegar að ríki 

innan ákveðins landfræðilegs svæðis standa í samkeppi, valdajafnvægi eða bandalögum. 

Uppbygging svæðisbundinnar öryggissamstæðu þarf að uppfylla eftirfarandi fjögur stig:  

1. Landamæri eða jaðar svæðis sem aðgreinir frá öðrum svæðum: Á við 

norðurslóðaríkin, þar sem miðað er við heimskautsbaug þegar greint er hvort um 

norðurslóðaríki er að ræða. 

2. Stjórnleysi sem formgerð samstæðunnar: Á við þar sem samstæðan samanstendur 

af átta sjálfstæðum, fullvalda ríkjum. 

3. Pólun til staðar, sem skilgreinir valddreifingu á svæðinu: Á við, hér má rökræða hvort 

um einpóla eða margpóla samstæðu sé verið að ræða. Einpóla í þeirri merkingu að 

Bandaríkin sé eina ofurvaldið eða hvort að Bandaríkin og Rússland valdi tvípólun á 

svæðinu. 

4. Samfélagsleg mótun sem útskýrir vinskap og fjandskap á svæðinu. Á við, samskipti 

ríkjanna hafa hingað til myndast út frá sögunni, sem leiðir til þess að flest ríkin raða 

sér upp með Bandaríkjunum á móti Rússlandi. Norðurlöndin fimm telja Bandaríkin 

vera sinn helsta bandamann þegar kemur að öryggi, ríkin leita í öryggi sem 

Bandaríkin veita með hernaðarlegri getu sinni. Buzan talar einmitt um að skilgreining 
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á vinskap sé ekki endilega að ríkin teljist vinir heldur flokkist þar líka væntingar um 

vernd og stuðning. Með fjandsamlegum tengslum er átt við samskipti sem byggjast á 

ótta og grunsemdum. Það má telja, út frá stefnum ríkjanna, að þau raði sér í tvo 

hópa, Rússland á móti hinum sjö ríkjunum. Ríkin eru tortryggin gagnvart Rússlandi, 

óttast ófyrirséða hegðun ríkisins og fordæma aðgerðir Rússlands á öðrum svæðum 

sem þau telja vinna gegn sínum gildum. 

 

 Buzan heldur áfram að útskýra að mynstur vinsamlegra og fjandsamlegra samskipta ríkja 

birtast í fjölda mála sem valdajafnvægi getur ekki séð fyrir né útskýrt og tekur dæmi um 

landamæradeilur, sameiginlega hugmyndafræði og söguleg tengsl. Þessi tvö síðustu eiga 

sannanlega við hér, sameiginleg hugmyndafræði Norðurlandanna og söguleg tengsl leiðir til 

djúpstæðrar samvinnu á mörgum þáttum. Í stefnum sínum taka öll Norðurlöndin hvort annað 

sem dæmi um mikilvæga samvinnu. Samvinna Finna og Svía er þýðingarmikil fyrir bæði ríki og 

tala Finnar um í norðurslóðastefnu sinni að langvinn samvinna ríkjanna byggi á sameiginlegum 

gildum og sögulegum tengslum. Greina má nokkur mynstur fjandskaps og vinskaps úr stefnum 

ríkjanna, þau helstu eru: 

1. Norðurlöndin og Bandaríkin í samvinnu. Þetta mynstur vinskaps er skýrara í stefnum 

Norðurlandanna þar sem þau öll telja Bandaríkin vera sinn helsta bandamann þegar 

kemur að öryggis- og varnarmálum. Þá kemur fram í stefnu Bandaríkjanna hversu 

mikilvægt sé fyrir ríkið að eiga í þeim góðu tengslum við bandamenn sína líkt og raun 

ber vitni. 

2. Allir vs. Rússland. Öll ríkin telja ógn stafa af Rússlandi líkt og fjallað er um hér að 

ofan. Það stafar fyrst og fremst af aðgerðum Rússlands í Austur-Evrópu en einnig 

vegna hernaðaruppbyggingu á norðurslóðasvæðinu. Þá er hér að ræða um samskipti 

sem mótast af sögunni en lengi hafa Bandaríkin og Rússland verið í samkeppni og 

reynt á valdajafnvægi þeirra á milli, einna helst á hér við Kalda stríðið. Hin ríkin eru 

bandamenn Bandaríkjanna sem stilla sér upp við hlið Bandaríkjanna á móti 

Rússlandi. Þá nefnir Rússland að landfræðileg stækkun NATO og ESB í átt að 

landamærum sínum ógni sér.  

3. Aðildarríki NATO vs. Rússland. Hér er átt við landfræðilega stækkun NATO sem 

Rússland nefnir sem ógn. Aðildarríki NATO, þá sérstaklega Danmörk, Ísland og 

Noregur, leggja mikla áherslu á að öryggi þeirra sé gætt í því bandalagi. Svíþjóð og 

Finnland leggja áherslu á samvinnu við NATO þrátt fyrir að vilja ekki ganga í 

bandalagið en styðja það gegn Rússlandi.  
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4. Evrópusambandsríkin vs. Rússland. Rússland er ósátt við landfræðilega stækkun ESB 

líkt og stækkun NATO. Finnland og Svíþjóð leggja upp með að öryggismál sín fari í 

gegnum ESB. Danmörk er í ESB en tekur ekki þátt í öryggissamvinnu þar.  

Sterkasta mynstrið er þó að sjö ríki raða sér upp gegn Rússlandi líkt og fjallað var um í 

greiningunni hér að ofan. Þá er að finna tvíhliða samvinnu ríkja innan samstæðunnar, til dæmis 

er nefnd samvinna Noregs og Rússlands í stefnu Noregs, samvinnu Kanada og Rússlands í 

stefnum beggja ríkja, samvinna Íslands og Færeyja og Grænlands, samvinna Finnlands og 

Svíþjóðar.  

Þessi mynstur um fjandskap og vinskap sem Buzan og Wæver fjalla um í hugmynd sinni 

um svæðisbundnar öryggissamstæður segja þeir vera í grunninn félagslega mótun. Hugmyndin 

sú er því byggð á hugmyndum mótunarhyggju um það hvernig samskipti eru félagslega mótuð. 

Ekki er hægt að skoða svæðisbundnar öryggissamstæður nema að skoða hvernig svæðið er 

félagslega mótað af sögunni og samskiptum ríkjanna. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar á stefnum ríkjanna til málefna norðurslóða, og svörin við 

rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með, er að umhverfisógnir eru helstu ógnir sem 

ríkin standa frammi fyrir. Hægt er að flokka ógnir og áskoranir ríkjanna í þá öryggisgeira sem 

rætt er um í fræðilegri umfjöllun og flokkast flesar ógnir ríkjanna undir umhverfisöryggi. Þá er 

önnur helsta niðurstaðan sú að norðurslóðaríkin eru í svæðisbundinni öryggissamstæðu. 

Mótunarhyggja og hugmyndir Kaupmannahafnarskólans í öryggisfræðum eru vel til fallnar að 

útskýra samskipti og ógnir norðurslóðaríkjanna. Stærstu ógnirnar á norðurslóðasvæðinu eru 

umhverfislegar í eðli sínu en hafa áhrif á ýmsa þætti daglegs lífs íbúa. Fæðuöryggi er til dæmis 

einn þáttur sem er ógnað af umhverfisáhrifum. Þá horfa ríkin á efnahagsleg tækifæri með 

blendnum tilfinningum þar sem þessi tækifæri auka hagvöxt og efnahagslega og samfélagslega 

velferð íbúa en á sama tíma stafar umhverfisógn af þessari auknu atvinnustarfsemi. Dæmi um 

það er mengun í hafi með aukinni skipaumferð sem hefur svo áhrif á vistkerfi sjávar og þar 

með fæðuöryggi íbúanna. Spenna í samskiptum ríkjanna er augljós miðað við stefnur ríkjanna 

þar sem ríkin raða sér upp á móti Rússlandi og eru tortryggin gangvart aðgerðum ríkisins. Á 

móti segir Rússland að landfræðileg stækkun ESB og NATO að landamærum sínum sé 

áhyggjuefni fyrir ríkið. Öryggistengslin eru augljós, í fyrsta lagi deila ríki utanaðkomandi ógnum 

í umhverfismálum en einnig er samkeppni á svæðinu. Þessi öryggistengsl, víxlhæði ríkjanna, 

leiðir til þess að ríkin eru í svæðisbundinni öryggissamstæðu en greiningin byggist á að ríkin 

eru á afmörkuðu landfræðilegu svæði þar sem öryggistengsl á milli þeirra eru skýr. Formgerð 
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samstæðunnar er stjórnleysi og þá er hægt að greina mynstur vinskaps og fjandskaps innan 

hennar en þau mynstur koma til vegna félagslegrar mótunar samskipta ríkjanna.  
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6 Lokaorð 

Þær spurningar sem höfundur leitaðist við að svara með þessari rannsókn voru hver helstu 

öryggismál norðurslóðaríkjanna eru og hvort mögulegt er að hugmyndir mótunarhyggju og 

hugmyndir Kaupmannahafnarskólans útskýri þessar ógnir og áskoranir. Þá var seinni spurning 

sem höfundur leitaðist eftir að svara væri sérstaklega hvort að það mætti finna svæðisbundna 

öryggissamstæðu á norðurslóðum.  

Niðurstöður eru að mótunarhyggja og hugmyndir Kaupmannahafnarskólans henta vel til 

að útskýra öryggismál á norðurslóðum, fyrst og fremst vegna getu þeirra til að takast á við 

fjölþætt vandamál sem nær út fyrir hinn hefðbundna greiningaramma eldri kenninga í 

alþjóðasamskiptum og öryggisfræðum. Það er að segja, víkkun öryggishugtaksins og 

skilgreining á því hvernig samskipti ríkjast mótast af sögunni, henta vel til að útskýra 

öryggismál þar sem hernaðarleg og pólitísk ógn er ekki í forgrunni, að minnsta kosti ekki hin 

aðkallandi ógn heldur afleiðingar annarra ógna. Hér er átt við að umhverfisógnir eru þær ógnir 

sem eru í forgrunni og hefði ekki verið hægt að skilgreina og útskýra þær ógnir með eldri 

kenningum. Því er víkkun öryggishugtaksins nauðsynleg til að greina frá öryggismálum á 

norðurslóðum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna það ásamt því að flokka norðurslóðaríkin 

sem svæðisbundna öryggissamstæðu þar sem ríkin eru háð hvort öðru er varða öryggismál 

sín. Í fyrsta lagi eru þau háð hvort öðru þar sem ógnin er utanaðkomandi og þau þurfa að 

standa saman að vinna gegn ógninni, sem þau reyna að mæta með samvinnu sinni m.a. í 

Norðurskautsráði. Hins vegar er spenna þeirra á milli vegna sögunnar en einnig vegna 

samkeppni á svæðinu vegna efnahagslegra tækifæra og möguleika á auðlindanýtingu. 

Samkeppnin og sagan veldur því að ríkin láta reyna á valdajafnvægi á svæðinu og eru þannig 

einnig háð hvort öðru er varða öryggismál hvort annað því þau eru ógn hvers annars, Rússlandi 

stafar ógn af Bandaríkjamönnum og bandamönnum og öfugt.  

Taka verður fram að samkvæmt Buzan og Wæver eru svæðisbundnar öryggissamstæður 

ekki varanlegar, það er að segja að þær geta breyst eða horfið. Það er vegna þess að forsenda 

fyrir samstæðu er að hún sé endingagóð en ekki formföst. Með þessu vilja þeir meina að 

öryggismál ríkja breytast með tímanum þar sem samskipti ríkja eru félagslega mótuð. Hún er 

sem sagt ekki komin til að vera og breytist eftir því sem ógnir ríkjanna breytast. Það er því 

líklegt að eftir nokkur ár verði breytingar á öryggismálum ríkjanna og með þeim breytingum 

verði svæðið ekki lengur svæðisbundin öryggissamstæða. Því er möguleiki að vinna þessa 
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greiningu aftur að einhverjum tíma liðnum og sjá hversu lífseig þessi samstæða er. Þá er hægt 

að fara enn dýpra í greiningu á samstæðum og útskýra samspil stórvelda innan stæðunnar til 

að mynda. Nú hafa Japan og Kína einnig myndað sér norðurslóðastefnu og möguleiki væri á 

að greina þær einnig en við fyrstu sýn myndu Japan og Kína ekki eiga heima í samstæðu með 

norðurslóðaríkjunum vegna landfræðilegrar fjarlægðar ríkjanna. Hægt væri að fara nánar í 

rökstuðning fyrir því hvers vegna þau ríki teljast ekki vera hluti af samstæðunni. Önnur 

áhugaverð framvinda í þessum flokki er mögulega að samstæðan gæti horfið vegna þess að 

svæðið verður það sem Buzan og Wæver kalla hulið svæði (e. overlay) og þeir segja að átti til 

dæmis við um veru Bandaríkjahers í Evrópu í Kalda stríðinu. Á huldu svæði eru ítök stórveldis 

það mikil að öryggistengsl innan svæðisins verða að engu. 

Kalda stríðið markaði djúp spor í samskiptum ríkjanna. Þrátt fyrir að þar hafi verið tveir 

pólar, Rússland og Bandaríkin, voru hin norðurslóðaríkin bandamenn Bandaríkjanna. 

Mótunarhyggjan útskýrir þetta vel, samskipti ríkjanna mótast af sögunni þeirra á milli. Þá hafa 

sameiginleg gildi áhrif á samskipti ríkja, þó mætti rannsaka þetta betur þar sem gildi 

Bandaríkjanna virðast hafa breyst hratt á síðustu árum og færst fjær gildum Norðurlandanna 

og Kanada. Samt sem áður halda þessi ríki áfram að staðsetja sig við hlið Bandaríkjanna sem 

þau telja geta veitt sér ákveðið hernaðarlegt öryggi. Spennan sem Kalda stríðið skildi eftir sig 

er því enn undirliggjandi og nú hafa önnur deilumál birst sem auka spennuna þar á milli. 

Rannsóknin varpar vonandi ljósi á öryggismál norðurslóðaríkjanna og þau öryggistengsl og 

víxlhæði ríkjanna sem eru, líkt og Buzan orðar það, örlög þeirra vegna félagslegrar mótunar, 

sögunnar og landfræðilegrar nálgunar ríkjanna. Málefni norðurslóða eru aðkallandi og 

gífurlega mikilvægt utanríkismál í dag og verður næstu misserin. Búast má við umsvifamiklum 

breytingum fyrir norðurslóðaríkin næstu árin og er því áhugavert að skoða áfram hvernig 

samskipti ríkjanna og ógnir þróast, hvort að ógnirnar færast yfir í hinna hefðbundnari 

öryggisgeira hernaðarlegra og pólitískra ógna með aukinn hervæðingu og aðkomu annarra 

gerenda og hvort að svæðisbundna öryggissamstæðan eigi þá enn við. 
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