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Inngangur 

 

Hið nána norræna samstarf sem hófst um miðja síðustu öld hefur ætíð markast af 

þróun heimsmálanna.  Eftir því sem umheimurinn hefur orðið ágengari hafa norrænu 

ríkin þurft að styrkja stöðu sína með æ nánara samstarfi.  Smæð þeirra gerir það að 

verkum að þau eru hvert um sig lítils megnug til að takast á við verkefni hins 

alþjóðavædda heims.  Er nú svo komið að stór hluti af norrænni samvinnu einkennist 

af viðbrögðum Norðurlanda við sívaxandi hnattvæðingu og Evrópusamruna.  Segja 

má að hlutverk norræna samstarfsins sé þríþætt.  Í fyrsta lagi snýst það um að treysta 

böndin milli Norðurlandanna sem eiga rætur í sameiginlegum menningararfi.  Í öðru 

lagi að laga sig að kröfum hins hnattvædda heims.  Í þriðja lagi að berjast fyrir 

norrænum gildum á alþjóðavettvangi.   

Þegar kemur að samfélagsumræðu síðustu ára hefur hugtakið “hnattvæðing” 

oftar en ekki skotið upp kollinum.  Er nú svo komið að flest viðfangsefni mannlegs 

lífs virðast hafa fengið sína hnattrænu vídd.  Hnötturinn er opnari fyrir samskipti en 

nokkru sinni fyrr enda hefur aldrei verið auðveldara að flytja fólk, vörur, fjármagn og 

hugmyndir frá einum heimshluta til annars.  Því er ekki að undra að hnattvæðing sé til 

umræðu í flestum samfélagshópum í heiminum. 

 Þrátt fyrir að hnattvæðingarhugtakið hafi reynst mönnum notadrjúgt er ekki 

þar með sagt að samstaða sé um merkingu þess.  Deilur hafa staðið um hvernig 

skilgreina beri hugtakið og hafa sumir fræðimenn jafnvel haldið því fram að umræðan 

sé með öllu marklaus.  Meðan sumir líta svo á að miklar breytingar hafi orðið á 

heiminum undir lok 20. aldar vilja aðrir meina að um lengri þróun sé að ræða.
1
  

“Hnattvæðing” kemur fyrst fram sem fræðihugtak í kringum 1960 en verður ekki 

sérlega áberandi fyrr en á 9. áratugnum.
2
  Síðustu árin hefur hnattvæðing hins vegar 

verið mjög áberandi í fræðilegri umræðu og fjöldi rita komið út þar sem fjallað er um 

þetta efni.     

 Ég lít svo á að þær miklu breytingar sem við stöndum frammi fyrir réttlæti 

notkun hugtaksins hnattvæðing.  Hnattvæðing gengur í meginatriðum út á að 

heimurinn sé að miklu leyti orðinn eitt markaðs- og samskiptasvæði.  Alls kyns 

hindranir hafa vikið úr vegi og landamæri eru ekki lengur sama fyrirstaða og áður.  

                                                 
1
 Fjölmörg rit hafa komið út um hnattvæðinguna síðustu árin.  Ágætt yfirlit yfir umræðuna má finna í       

   The Globalization Reader sem kom út árið 2000 í ritstjórn Frank J. Lechner og John Boli. 
2
 Malcolm Waters, Globalization, 2. 
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Þjóðríkið takmarkar ekki lengur með sama hætti og áður athafnir mannsins.  Þá hefur 

tæknin að mörgu leyti þurrkað út fjarlægðir í tíma og rúmi.  Menn um heim allan geta 

notið sömu gæða á sama hátt nokkurn veginn hvar sem þeir eru staddir hverju sinni.  

Möguleikar manna til að dvelja á einum stað en framkvæma á öðrum hafa stóraukist.   

Hnattvæðingin á sér marga kosti eins og fram hefur komið en henni fylgja 

ekki síður gallar.  Mengun og alþjóðlegir glæpahringar eru dæmi um neikvæða þætti 

hnattvæðingar sem við stöndum frammi fyrir.  Þar sem þjóðir eiga að mörgu leyti 

erfiðara með að stjórna eigin samfélögum í heimi hnattvæðingar er hætt við að menn 

finni til áhrifaleysis um eigið líf.  Vilja margir meina að þjóðríkinu og lýðræðinu sé 

þar með hætta búin.
3
 

Í okkar heimshluta kemur hnattvæðingin hvað best fram í Evrópusamrunanum.  

Þróun Evrópusambandsins (ESB) síðustu áratugina hefur að miklu leyti tekið mið af 

þeim áskorunum sem hnattvæðingin hefur í för með sér.  Þannig hafa ESB-ríkin reynt 

að mæta þeim kröfum sem hnattvæðingin gerir en um leið hafa þau leitast við að hafa 

mótandi áhrif á hina alþjóðlegu þróun.  Með því að færa Evrópusambandinu hluta af 

fullveldi sínu hafa aðildarríkin skapað sér samstarfsvettvang sem nær til æ fleiri þátta 

samfélagsins.  Eftir því sem aðildarríkin verða fleiri og samstarfsverkefnunum fjölgar 

tekur Evrópa á sig hnattrænna svipmót.  Það verður þar af leiðandi sífellt erfiðara fyrir 

einstök Evrópuríki að standa utan við Evrópusamrunan.    

 Norræn samkennd á sér langa sögu og því er ekki að undra að norrænu ríkin 

hafi átt gott með að starfa saman.  Mikil samstaða hefur ríkt um mikilvægi norræns 

samstarfs og hefur hlutdeild almennings verið óvenju áberandi.  Má í því sambandi 

benda á norrænu félögin sem starfa frjáls og óháð innan allra Norðurlandanna.  Þá 

hefur viðamikil menningarsamvinna og áhersla á aukin samskipti milli þjóðanna 

miðað að því að styrkja hina norrænu vitund enn frekar.   

 Vegna smæðar sinnar eru norrænu ríkin afar háð alþjóðasamfélaginu.  Þeim er 

sérstaklega í mun að geta átt frjáls viðskipti þar sem þau treysta mjög á 

alþjóðaverslun.  Þá er mikilvægt fyrir Norðurlöndin að tryggja sem best 

samkeppnishæfni sína.  Þar sem Evrópa er helsta markaðssvæði norrænu ríkjanna 

hefur Evrópusamruninn mikil áhrif á stöðu þeirra.  Smæð Norðurlandanna gerir það 

að verkum að þeim er ekki nóg að treysta á hvert annað.  Þar af leiðandi hafa þau séð 

ástæðu til að taka þátt í Evrópusamrunanum þó í mismiklum mæli sé.  Þar skiptir  

                                                 
3
 Sjá til dæmis bók Benjamin R. Barber, Jihad vs McWorld. 
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evrópski markaðurinn án efa mestu máli enda hafa norrænu ríkin að mörgu leyti verið 

treg til að taka þátt í þeim pólitíska samruna sem átt hefur sér stað innan 

Evrópusambandsins.  Norðurlöndin  hafa því ekki getað farið eigin leiðir innan 

norræna samstarfsins heldur hafa þau talið sér hagkvæmt að tengjast 

Evrópusamtökum svo sem EFTA
4
 og ESB æ sterkari böndum.  Tengslin við Evrópu 

hafa því alltaf haft mikil áhrif á norræna samvinnu.  Er nú svo komið að hið norræna 

samstarf markast mikið til af þróun mála innan ESB enda eiga Danir, Finnar og Svíar 

aðild að sambandinu og Íslendingar og Norðmenn tengjast því með aðild sinni að 

EES.
5
 

Að sönnu eru mjög deildar meiningar um hver áhrif hnattvæðingarinnar hafi 

verið.  Sumir sjá fyrst og fremst kostina og líta svo á að hún auki tækifæri manna til 

betra lífs.
6
  Aðrir benda á galla hennar og halda því fram að áhrifin séu í 

meginatriðum neikvæð.
7
  Ég mun í fyrsta hluta þessarar ritgerðar gera nánari grein 

fyrir helstu einkennum hnattvæðingar og reifa þá umræðu sem átt hefur sér stað um 

hana.  Mun ég leitast við að renna stoðum undir þá fullyrðingu að ný heimsmynd hafi 

orðið til á síðustu árum sem tengja má við hnattvæðingu.  Þá mun ég fjalla um 

Evrópusamrunann og greina frá því hvernig hann fléttast saman við hnattvæðinguna. 

Í öðrum hluta ritgerðarinnar er norræn samvinna tekin til umfjöllunar.  Er fyrst 

sagt frá upphafi þess auk þess sem þróun samstarfsins fyrstu áratugina er rakin.  Inn í 

þá frásögn fléttast einnig áhrif kalda stríðsins og þróun Evrópumála á stöðu 

Norðurlanda. Meginefni ritgerðarinnar er hins vegar að gera grein fyrir þróun norræns 

samstarfs síðustu ár 20. aldar.  Markmiðið er að fjalla um þær breytingar sem hafa 

orðið á samstarfi Norðurlanda vegna hnattvæðingar og Evrópusamrunans.  Verður 

kastljósinu einkum beint að tíunda áratug 20. aldarinnar en það var fyrst og fremst þá 

sem hnattvæðingin mótaði nýja heimsmynd.  Fram að því hafði mönnum verið tamt 

að fjalla um heimin út frá forsendum kalda stríðsins.   

 Megintilgangur þessarar rannsóknar er að svara þeirri spurningu hvort 

hnattvæðing og Evrópusamruni hafi haft grundvallaráhrif á norræna samvinnu.  

Leitast verður við að greina hvenær og hvernig norrænt samstarf breyttist í þessum 

efnum.  Þá verður gerð grein fyrir því hvernig fjallað hefur verið um hnattvæðinguna 

                                                 
4
 Fríverslunarsamtök Evrópu (European Free Trade Association).  

5
 Evrópska efnahagssvæðið (European Economic Area). 

6
 Thomas L. Friedman er gott dæmi um hnattvæðingarsinna.  Sjá til dæmis bók hans  The Lexus and the  

  Olive Tree. 
7
 Benjamin.R. Barber er gott dæmi um mann sem lítur á hnattvæðinguna sem neikvæða þróun.  Sjá til   

   dæmis bók hans Jihad vs McWorld. 
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og Evópusamrunan á norrænum vettvangi.  Ennfremur verður grein gerð fyrir því 

hvort viðhorf norrænna ráðamanna til hnattvæðingar hafi verið jákvæð eða neikvæð.  

Verður leitast við að svara þeirri spurningu hvort norrænu ríkin hafi verið samdóma í 

afstöðu sinni til þessara mála og hvernig menn vildu bregðast við þróuninni.  Þá 

verður fjallað um þau málefni sem norrænu þjóðirnar gerðu að höfuðviðfangsefnum 

sínum á þessum tíma.  Verður leitast við að sýna fram á hvernig þau mál tengdust 

hnattvæðingu og Evrópusamruna.  Verður í því sambandi gerð grein fyrir því að 

hvaða leyti Norðurlöndin töldu sig verða fyrir áhrifum hnattvæðingar sem og hvaða 

áhrif þau vildu hafa á þróun hennar.  Að lokum verður reynt að svara þeirri spurningu 

hvaða gildi norrænt samstarf hafði í upphafi nýs árþúsunds.  Í því sambandi verður 

höfuðáhersla lögð á að tengja hlutverk norrænnar samvinnu við stöðu Norðurlanda í 

heimi hnattvæðingar og Evrópusamruna.   

 Í umfjöllun minni um hnattvæðingu og Evrópusamruna leitaðist ég við að vísa 

til nokkuð breiðs hóps fræðimanna sem hafa best fjallað um þessi efni hin síðustu ár.  

Var meginmarkmiðið að veita trausta yfirsýn yfir þróun og helstu einkenni 

hnattvæðingar og Evrópusamrunans.  Það sama gildir um frásögn mína af upphafi og 

þróun norrænnar samvinnu.  Þegar kemur að meginrannsókninni, þ.e. þróun 

norrænnar samvinnu á 10. áratug síðustu aldar, verða fræðirit hins vegar víkjandi en 

frumheimildir ríkjandi.  Helstu heimildir fyrir þá umfjöllun eru skýrslur þar sem gerð 

er grein fyrir norrænu samstarfi.  Sérstaklega leitaði ég í ársskýrslur sem greindu frá 

störfum Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar.  Notadrýgstar voru 

annars vegar skýrslur Íslandsdeildar Norðurlandaráðs um norrænt samstarf og hins 

vegar skýrslur hinna íslensku samstarfsráðherra Norðurlanda um störf Norrænu 

ráðherranefndarinnar.  Þá er einnig vísað til ýmissa annarra norrænna skýrslna.  Þar að 

auki nýtti ég mér töluvert umfjöllun Morgunblaðsins frá þessum tíma.  Þegar kemur 

að fræðiritum er hins vegar ekki um auðugan garð að gresja í þessum efnum.  Ég 

leitaðist þó við að nýta mér það sem fræðimenn hafa skrifað og tiltækt er um þetta 

efni. 

 Rannsóknin byggist að töluverðu leyti á íslenskum heimildum um norrænt 

samstarf.  Þess er hins vegar vandlega gætt að ekki sé hallað á hinar norrænu 

þjóðirnar.  Lít ég svo á að það hafi reynst fremur auðvelt enda eru hinar íslensku 

skýrslur fremur þurrar og hlutlausar heimildir þar sem gerð er grein fyrir því sem efst 

var á baugi í norrænu samstarfi hverju sinni.  Íslenskum málefnum er að sönnu gert 

hærra undir höfði í einstökum köflum skýrslnanna en það er samt sem áður auðvelt að 



 7 

átta sig á meginmálefnum norræns samstarfs út frá lestri þeirra.  Morgunblaðið er 

vissulega vandmeðfarnari heimild, því að blaðið stendur fjær viðfangsefninu án þess 

að það þurfi endilega að vera hlutlausara.  Á móti kemur hins vegar að það hefur 

löngum sýnt norrænni samvinnu sérstakan áhuga og oft fjallað um það í löngu máli.  

Það er augljóst þegar umfjöllun Morgunblaðsins er borin saman við aðrar heimildir að 

blaðinu hefur tekist að byggja upp staðgóða þekkingu á samstarfi norrænu þjóðanna.  

Ég tel því nauðsynlegt að vísa í umfjöllun þess. 

 Ég tel mikilvægt að menn geri sér grein fyrir þeim breytingum sem 

hnattvæðingin og Evrópusamruninn hafa í för með sér svo nýta megi sem best kostina 

en varast gallana.  Gildir þá einu hvort í hlut eiga einstaklingar, fyrirtæki eða þjóðríki.  

Ég lít svo á að hinir smáu þurfi sérstaklega að hafa skilning á hnattvæðingunni þar 

sem þeim er mikilvægara að aðlagast breyttum aðstæðum en hinum stóru sem gjarnan 

ráða ferðinni í krafti styrksins.  Norrænu ríkin eru mjög meðvituð um þessa þróun 

enda hefur fátt verið meira rætt á vettvangi norræns samstarfs síðustu árin.  Til að 

skilja þá stefnu sem norrænt samstarf hefur tekið er nauðsynlegt að átta sig á 

hnattvæðingunni og Evrópusamrunanum. 
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I. hluti.  Hnattvæðing og Evrópusamruni 

 

1.  Sögulegur bakgrunnur hnattvæðingar og Evrópusamruna 

 

Þrátt fyrir að hnattvæðingarhugtakið sé nýlegt er ekki þar með sagt að öll einkenni 

hnattvæðingar séu nýtilkomin.  Margir fræðimenn vilja meina að landafundir 

Evrópumanna á 15. og 16. öld marki upphaf hnattvæðingar.  Hnötturinn varð á 

þessum öldum evrópskt siglingarsvæði sem hafði í för með sér alþjóðleg samskipti á 

evrópskum forsendum.  Viðskiptaveldi Evrópu varð hnattrænt auk þess sem 

Evrópumenn námu víða lönd og báru þangað með sér eigin menningu.  Þá skiptir ekki 

síður máli að meðvitund manna fyrir hnattrænum heimi var tekin að myndast.
8
   

 Þróunin var hæg næstu aldirnar en á 19. öld verða miklar breytingar.  

Iðnvæðing og tæknibylting urðu til þess að hnattræn samskipti stórjukust.  

Samgöngubylting varð með tilkomu gufuskipa og járnbrauta sem leiddi til þess að 

flutningsgetan jókst gífurlega.  Samgöngur stórbötnuðu jafnt innan ríkja sem milli 

landa.  Auðveldara var að flytja fólk og vörur á milli staða en áður og allir flutningar 

urðu hraðari.  Fjarlægustu staðir tengdust umheiminum á nýjan hátt og teknar voru 

upp reglulegar áætlunarferðir heimsálfa á milli.  Landfræðiþekking batnaði sem 

skilaði sér í nákvæmari kortum.
9
  Tilkoma símskeyta og síma leiddi til byltingar í 

samskiptum.  Loks gátu menn verið í sambandi landa á milli án þess að hreyfa sig um 

set.  Hafði það mikla hagræðingu og sparnað í för með sér.  Heimurinn varð í senn 

stærri og smærri.  Æ fleiri gátu litið á heiminn sem eina heild.  Samgöngu- og 

fjarskiptabyltingin höfðu víkkað sjóndeildarhring manna og stækkað þannig mynd 

þeirra af heiminum.  Í ljósi þess að samgöngur og samskipti urðu auðveldari má segja 

að heimurinn hafi orðið minni. 

 Þessi þróun ýtti undir stóraukin samskipti manna um allan heim.  Fólk, 

fjármagn og vörur streymdi á milli landa í ríkari mæli en áður hafði þekkst.  

Landamæri voru ekki hindrun enda fluttu milljónir manna búferlum án þess að þurfa 

að sýna vegarbréf.
10

  Að sönnu naut einungis lítill hluti mannkyns góðs af þessari 

þróun enda voru það fyrst og fremst iðnríkin sem högnuðust.  Meginreglan var sú að 

                                                 
8
 Frank J. Lechner og John Boli, The Globalization Reader, 1 og Malcolm Waters, Globalization, 4. 

9
 Eric Hobsbawm, The Age of Capital, 66-68. 

10
 Thomas L. Friedman, The Lexus and the Olive Tree, xvi-xvii.  Talið er að tugmilljónir Evrópubúa   

    hafi flutt til Bandaríkjanna. Sjá Howard Zinn, A People´s History of the United States, 265-266. 
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iðnríkin höfðu uppi á hráefnum í nýlendum sínum, fluttu þau heim og fullunnu í 

innlendum verksmiðjum. Mestur hluti erlendra fjárfestinga fór í að leita hráefna.  Þá 

fór einnig talsvert af erlendri fjárfestingu í samgöngur og vörudreifingu en langminnst 

var fjárfest í framleiðslu.
11

  Þessar fjárfestingar leiddu til stóraukinnar heimsverslunar 

á seinni hluta 19. aldar.  Verslun milli iðnríkja og vanþróaðra ríkja sexfaldaðist til 

dæmis á árunum 1848-1870.
12

 

 Eitt helsta einkenni hnattvæðingar er að ríki heims verða háðari hvert öðru.  

Tæknibylting 19. aldar auðveldaði fjárfestum að festa fé sitt á erlendum mörkuðum.  

Það leiddi aftur til þess að ríki heims urðu háðari erlendum fjármálamörkuðum.  

Fjármálakreppa í einu landi gat því haft alvarlegar afleiðingar í öðrum löndum.
13

  

Annað einkenni hnattvæðingar er þörfin fyrir alþjóðlegar leikreglur.  

Samgöngubyltingin gerði kröfu til nákvæmni í tímasetningum og því var nauðsynlegt 

að koma á hnattrænu kerfi í mælingu tímans.  Símskeytatæknin bauð upp á möguleika 

á alþjóðatáknmáli (Morse) þannig að ólík tungumál yrðu ekki þröskuldur.  Þá litu 

margvísleg alþjóðasamtök, sem höfðu það hlutverk að koma á hnattrænum 

leikreglum, dagsins ljós.
14

 

 19. öldin var að mörgu leyti tími þversagna.  Þjóðríki efldust til mikilla muna 

og þjóðerniskennd og heimsvaldastefna einkenna öldina.  Samhliða þessari þróun 

verða alþjóðaviðhorf mjög áberandi.  Fram komu menn og hópar sem litu svo á að 

hagsmunir mannkyns ættu að vera óháðir landamærum.  Frjálsum alþjóðlegum  

félagasamtökum (INGO)
15

 fjölgaði ört og alþjóðleg verkalýðshreyfing kom fram á 

sjónarsviðið.  Eitt besta dæmið um alþjóðavæðinguna var viðleitni einstakra manna til 

að búa til heimstungumál en þar má frægast telja esperanto.
16

 

 Þegar 20. öldin gekk í garð streymdi fólk, vörur og fjármagn jafn frjálst yfir 

landamæri og þekkist í dag.
17

  Sé tekið mið af þjóðarframleiðslu og fólksfjölda má 

segja að þessir þættir hnattvæðingar hafi verið hlutfallslega jafn mikilvægir þá og nú.  

                                                 
11

 Brigid Gavin, The European Union and Globalisation, 9-10. 
12

 Eric Hobsbawn, The Age of Capital, 66. 
13

 Thomas L. Friedman, The Lexus and the Olive Tree, xvi-xvii. 
14

 Til dæmis the International Telegraph Union (1865), the Universal Postal Union (1875), the  

    International Meteorological Organization (1878).  Sjá Eric Hobsbawn, The Age of Capital, 84.   
15

 International Non-Governmental Organizations. 
16

 John Boli og George M. Thomas, “World Culture in the World Polity: A Century of International  

    Non-Governmental Organization.”  The Globalization Reader, 263 og Eric Hobsbawn, The Age of   

    Capital, 84. 
17

 Frank J. Lechner og John Boli, The Globalization Reader, 1-2. 
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Þess ber þó að geta að hnattvæðingin var ekki eins almenn í byrjun síðustu aldar enda 

nutu tiltölulega fá ríki góðs af þróuninni. 

 Stórstígar tækniframfarir og frelsi til að nýta nýja tækni til flutninga og 

samskipta, óháð landamærum, gerði mannkyninu kleift að tengjast æ nánari böndum.  

Hin hraða þróun 19. aldar stöðvaðist hins vegar með fyrri heimsstyrjöldinni.  Næstu 

áratugir einkenndust af pólitískri og efnahagslegri sundrungu meðal ríkja heims. Tvær 

heimsstyrjaldir, valdataka kommúnista í Rússlandi og heimskreppa gerði öll samskipti 

ríkja á milli erfiðari en áður hafði verið.
18

  Hinar stórbættu samgöngur nýttust ekki 

sem skyldi vegna alls kyns landamærahindrana sem ríki heims höfðu komið sér upp.  

Hin tæknilega stoð hnattvæðingar var til staðar en hin efnahagslega og pólitíska stoð 

var hrunin.   

Eftir lok seinni heimsstyrjaldar tók við vopnaður friður kalda stríðsins þar sem 

stórveldin fóru fyrir andstæðum fylkingum.  Bandaríkin héldu fram ágæti kapítalisma 

og lýðræðis en Sovétríkin héldu uppi málstað kommúnismans.  Hnattræn tækni gerði 

stórveldunum kleift að seilast til áhrifa um heim allan.  Hins vegar takmarkaði 

fjandskapur þeirra öll hnattræn samskipti.  Alþjóðleg samskipti mörkuðust af viðleitni 

stórveldanna til að afla sér bandamanna.  Meginmál hvors stórveldis um sig var að 

hafa sem mest áhrif sem víðast en um leið að takmarka möguleika andstæðingsins.  

Stórveldin keyptu sér stuðning ríkja með því að veita þeim efnahags- eða 

hernaðaraðstoð og skipti þá ekki máli hvernig stjórnarfarið var í viðkomandi ríkjum.  

Lítill þrýstingur var því á stjórnvöld víðs vegar um heim að koma á réttlátri skipan 

efnahagsmála eða afnema ólýðræðislega stjórnarhætti.   

Stórveldin skiptu sér gjarnan af svæðisbundnum átökum með því að styrkja 

sinn hvorn stríðsaðilann og reyna með því að seilast til frekari áhrifa.  Þannig tóku 

svæðisbundin átök á sig hnattræna mynd.  Hnattræn samskipti kalda stríðsins voru því 

gjarnan á neikvæðum nótum.  Heimurinn skiptist í áhrifasvæði stórveldanna þar sem 

markmiðið var að einangra andstæðinginn.  Fyrir vikið voru margvíslegar hömlur á 

eðlilegum samskiptum á milli einstakra heimshluta.  Þar að auki var ferðafrelsi mjög 

takmarkað innan  kommúnistaríkjanna.  Þessar andstæður í efnahags- og stjórnmálum 

gerðu það að verkum að leikreglur voru mjög ólíkar eftir landsvæðum.  Möguleikar 

manna á hnattrænum samskiptum voru því að ýmsu leyti takmarkaðir.
19

 

                                                 
18

 Thomas L. Friedman, The Lexus and the Olive Tree, xvii.   
19

 Thomas L. Friedman, The Lexus and the Olive Tree, 7-8 og 255-256. 
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Á tímum kaldastríðsins varð mönnum ljóst að þungamiðja heimsins var ekki 

lengur í vesturhluta Evrópu heldur hafði forysta alþjóðamála færst í hendur 

Bandaríkjanna og Sovétríkjanna.  Leiðtogar álfunnar stóðu frammi fyrir því 

viðfangsefni að koma á nýrri skipan mála í Evrópu.  Meginmálið var að koma í veg 

fyrir frekari stríð og að gæta hagsmuna ríkja Evrópu gagnvart risaveldunum.
20

   

Hin veika staða Evrópuríkjanna ýtti undir hugmyndir um sameinaða Evrópu.  

Áherslan færðist frá þjóðernislegri sérstöðu hvers ríkis til samevrópskra einkenna þar 

sem lýðræði og velferð voru höfð að leiðarljósi.  Með því að flétta saman evrópska 

hagsmuni jukust líkur á því að friður myndi haldast.  Hinn tvískipti heimur kalda 

stríðsins, sem fylgdi í kjölfar seinni heimsstyrjaldar, gerði ríkjum Austur-Evrópu 

ómögulegt að taka þátt í samrunaferlinu.  Hins vegar sáu mörg hinna frjálsu ríkja 

vesturhluta álfunnar þjóðarhagsmuni sína felast í samstarfi sín á milli.  

 Evrópuhugmyndin var því í raun ákveðin leið til að styrkja þjóðarhagsmuni 

hvers ríkis fyrir sig.  Besta leiðin til að tryggja stöðu þjóðríkisins  var  samstarf út frá 

sameiginlegum forsendum.  Ný heimsmynd gerði það að verkum að Evrópuríkin urðu 

í æ ríkari mæli að auka samstarf sitt.  Ytri aðstæður hafa því ráðið miklu um hvernig 

Evrópusamrunin hefur þróast.  Sumir sáu reyndar fyrir sér að Evrópa yrði þriðja aflið 

á milli stórveldanna en það reyndist draumsýn ein.  Það kom á daginn að 

Evrópulöndin voru ekki stórveldi lengur.  Þá hefur Evrópusamruninn að mörgu leyti 

þurft að miðast við ólíka hagsmuni Evrópuríkjanna og því hefur Evrópa aldrei náð að 

tala einni röddu.  Bretar hafa til dæmis náið samráð við Bandaríkin meðan Frakkar 

tortryggja Bandaríkin.
21

   

 Ýmsar Evrópustofnanir komu fram á sjónarsviðið skömmu eftir stríðslok.  Má 

þar nefna Efnahagssamvinnustofnun Evrópu (OEEC)
22

, Vestur-Evrópusambandið og 

Evrópuráðið.
23

  Sú stofnun sem átti eftir að láta mest að sér kveða í samrunaferli 

Evrópu varð hins vegar til 1952 og bar þá heitið Kola- og stálbandalagið.  Stofnendur 

bandalagsins voru Belgía, Frakkland, Holland, Ítalía, Lúxemborg og Vestur-

Þýskaland.  Það kom fram í stofnsamningi að ríkin hefðu ákveðið að samþætta 

mikilvæga þjóðarhagsmuni til að koma í veg fyrir frekari átök.  Grunnurinn að 

Evrópusambandinu hafði verið lagður. 

                                                 
20

 Gunnar G. Schram, Evrópubandalagið, 14. 
21

 Stanley Henig, The Uniting of Europe.  From discord to concord, 4-6 og 24-28. 
22

 Nefndist Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) frá og með árinu 1961. 
23

 Gunnar G. Schram, Evrópubandalagið, 15-16 og Stanley Henig, The Uniting of   

    Europe, 19-20 og 26. 
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 1957 gerðu sömu ríki með sér samninga um Efnahagsbandalag Evrópu (EBE) 

og Kjarnorkubandalag Evrópu.  Með Efnahagsbandalaginu skyldi unnið að því að 

mynda sameiginlegan markað þar sem tollum og verslunarhömlum yrði aflétt innan 

bandalagsins.  Tollar á innfluttar vörur utan bandalagsins skyldu samræmdir.  Þar til 

viðbótar átti að tryggja sanngjarna samkeppni og samhæfa efnahagsstefnu 

aðildarríkjanna.  Þá átti stefnan í landbúnaðar- og flutningamálum að vera 

sameiginleg.  Kjarnorkubandalagið átti að miðast við samstarf um friðsamlega notkun 

á kjarnorku.   

Við mótun þessara samtaka var því haldið fram að um væri að ræða samstarf 

sem væri stöðugt og óafturkræft.  Frakkar og Þjóðverjar mynduðu kjarna samstarfsins 

og urðu þar með nánar samstarfsþjóðir.  Hefur fransk-þýski öxullinn ávallt verið 

mikilvægastur varðandi þróun Evrópusamrunans.  Nýtt tímabil var hafið í sögu 

Evrópu en áður voru Frakkar og Þjóðverjar fjandmenn sem höfðu biðlað til Breta.  

Bretar höfðu gegnt því hlutverki að reyna að halda valdajafnvægi í álfunni en nú var 

þeim ýtt til hliðar við þróun mála á meginlandi Evrópu.
24

 

 Það kom í ljós með stofnun Efnahagsbandalagsins að Evrópuríkin voru ekki 

samstíga.  Bretar vildu ekki gerast þátttakendur þar sem bandalagið tók upp 

samræmda verndartolla að kröfu Frakka.  Það þjónaði ekki hagsmunum Breta sem 

vildu fríverslun.  Þeir stofnuðu þar af leiðandi Evrópska fríverslunarbandalagið 

EFTA
25

 1961 ásamt Austurríki, Danmörku, Noregi, Portúgal, Sviss og Svíþjóð en 

Finnland fékk aukaaðild.  Töluverðar umræður urðu á Íslandi upp úr 1960 um 

hugsanlega aukaaðild að EB án þess að til umsóknar kæmi.  Hins vegar gengu 

Íslendingar í EFTA árið 1970.  Bretar höfðu séð EFTA sem tæki til að komast að 

samkomulagi við Efnahagsbandalagið um fríverslun en þær tilraunir fóru út um þúfur.  

Þeir sóttust því eftir inngöngu í bandalagið en var í tvígang neitað um aðild vegna 

andstöðu Frakka.  Þeir báru því við að Bretar væru of tengdir Bandaríkjunum en 

neitun þeirra hefur væntanlega ekki síst miðað af því að halda hugsanlegum keppinaut 

um forystuna innan Efnahagsbandalagsins fjarri. 

 Um miðjan 7. áratuginn var ákveðið að Efnahags-, kjarnorku- og 

stálbandalagið skyldi lúta sameiginlegri yfirstjórn.  Yfirstjórnin skiptist í 

framkvæmdastjórn, ráðherraráð, þing og dómstól.  Sameiginlega voru bandalögin þrjú 

kölluð Evrópubandalagið (EB).  Samstarfið byggðist á þeirri grundvallarreglu að 

                                                 
24

 Stanley Henig, The Uniting of Europe, 22, 28-30 og 74. 
25

 Fríverslunin var nær eingöngu bundin við iðnaðarvörur og tilteknar sjávarafurðir. 
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aðildarríkin skyldu komast að niðurstöðu út frá sameiginlegri stefnu.  Var það 

andstætt bresku hefðinni sem miðar að því að komast að samkomulagi út frá hverju 

máli fyrir sig.  Hinar sameiginlegu stofnanir EB áttu að sjá um nánari útfærslu en sú 

stjórnsýsla var í höndum embættismanna bandalagsins.
26

 

 Samræmdur ytri tollur Evrópubandalagsins gekk endanlega í gildi 1968.  

Hefur hann verið helsti tekjustofn EB auk þess hluta sem bandalagið hefur fengið af 

virðisaukaskatti bandalagsríkjanna.  Innan EB skapaði tollafrelsi hins vegar stóran 

heimamarkað sem jók hagsæld fyrirtækja og neytenda.  Stærri markaður hafði í för 

með sér aukin tækifæri í verslun auk þess sem samkeppnishæfni fyrirtækja jókst.  

Auðveldara varð að halda verðlagi niðri og auka þar með kaupgetu almennings.
27

  

 EB var orðið meiriháttar afl í heimsviðskiptum um miðjan 7. áratuginn.  Það 

hefur tekið þátt í samningum um heimsviðskipti auk þess sem bandalagið hefur gert 

viðskiptasamninga við fjölda landa um heim allan.  Auk hefðbundinna 

viðskiptasamninga hefur bandalagið gert samninga við þróunarlönd um tollfrelsi og 

viðskiptafríðindi.  Þar til viðbótar hefur það veitt þróunarríkjunum verulega 

fjárhagslega og tæknilega aðstoð.  EB var ekki einungis orðið mikilvægt afl í 

Evrópustjórnmálum heldur hafði það einnig áhrif á alþjóðavettvangi.  Vestur-Evrópa 

var orðin sterk og örugg á nýjan leik.  Evrópusamruninn hafði þar mikið að segja enda 

vilja sumir meina að samstarfið hafi bjargað þjóðríkjum Evrópu.
28

 

Það er því ekki að undra að ríki utan EB sýndu því áhuga að gerast aðilar að 

bandalaginu.  Bretar fengu loks aðild 1973 ásamt Dönum og Írum en Noregur hafnaði 

aðild í þjóðaratkvæðagreiðslu eftir að hafa sótt um inngöngu.  Þá fengu Grikkir aðild 

1982 og Portúgal og Spánn 1985.  Með inngöngu Breta voru öll stærstu ríki Vestur-

Evrópu orðin nánir samstarfsaðilar.  Bretum var ljóst að það þjónaði ekki lengur 

hagsmunum þeirra að fara eigin leiðir.  Þeir urðu að sætta sig við að ganga inn í mótað 

Evrópuferli sem var að mörgu leyti andstætt þeirra eigin hefðum.  Segir það sína sögu 

um hve mikilvægt það er fyrir ríki Evrópu að taka þátt í Evrópusamrunanum ef þau 

vilja hafa áhrif á þróun hans.  Eins og fram hefur komið hlaut aðild að EB að miðast 

við þjóðarhagsmuni.  Það þykir t.d. vel hugsanlegt að Frakkar hafi loks samþykkt 

                                                 
26

 Gunnar G. Schram, Evrópubandalagið, 22-23 og 135 og Stanley Henig, The Uniting of Europe,   

    31-34 og 48-50.  
27

 Gunnar G. Schram, Evrópubandalagið, 66-67. 
28

 Stanley Henig, The Uniting of Europe, 55-59 og Gunnar G. Schram, Evrópubandalagið, 138-139. 
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inngöngu Breta í EB til að fá mótvægi við Vestur-Þýskaland sem hafði styrkst mjög á 

7. áratugnum.
29

  

 Eftir því sem efnahagur heimsins styrktist jókst samstaðan um að minnka 

viðskiptahindranir á milli landa.  Stöðug tækniþróun leiddi til lækkandi 

flutningskostnaðar og auðveldari samskipta.  Heimsverslun sem hlutfall af 

heimsframleiðslu náði aftur sínu fyrra hámarki í kringum 1970.  Þar með var 

heimsverslunin búin að ná þeirri stöðu sem hún hafði komist í rétt upp úr 

aldamótunum 1900.
30

  Hröð tækniþróun og aukin hagsæld jók þörfina á alþjóðlegum 

viðskiptum.  Ríki heims urðu æ háðari hvert öðru vildu þau tileinka sér þau gæði sem 

nútímasamfélagið krafðist.  Ekkert eitt ríki Evrópu bjó yfir þeim auðlindum sem 

nauðsynlegar voru til að byggja upp velmegandi samfélag.  Gott dæmi um aukna 

hnattvæðingu er olíukreppa 8. áratugarins sem hafði mikil og slæm áhrif á efnahagslíf 

heimsins.
31

   

Á 8. áratugnum var samþykkt að efla samstarfið innan EB með því að efna til 

samstarfs um utanríkismál.
32

  Það skyldi eiga sér stað utan stofnana EB en miðast við 

ráðherrafundi tvisvar á ári.
33

 Þá var talið mikilvægt að æðstu leiðtogar 

bandalagsríkjanna héldu reglulega fundi til að treysta Evrópusamrunan enn frekar.  Í 

því sambandi var Evrópska ráðið (e. The European Council) stofnað.  Það fól í sér að 

leiðtogar bandalagsríkjanna skyldu hittast þrisvar á hverju ári.  Þá fundi sitja einnig 

utanríkisráðherrar og forseti framkvæmdastjórnar EB.  Ráðinu var ætlað að leggja 

sambandinu meginlínur og samræma stefnuna í átt til einingar Evrópu.  Evrópska 

ráðið hefur því mikið að segja þegar kemur að þróun Evrópusamrunans.  Þá átti einnig 

að ræða þar um vandamál sem steðjuðu að aðildarríkjunum utanfrá.  Utanríkismál 

höfðu þar með fengið töluvert vægi innan EB-umræðunnar.
34

 

 Evrópusamruninn átti sér ekki alfarið stað innan EB.  Frá 1960 höfðu EB og 

EFTA með sér ákveðna samvinnu til að auðvelda viðskipti milli aðildarríkja 

samtakanna tveggja.  Árið 1973 tók fríverslunarsamningur gildi milli EB og EFTA 

ríkjanna.  Þar sem Íslendingar höfðu gengið í EFTA þremur árum fyrr áttu þeir aðild 

                                                 
29

 Stanley Henig, The Uniting of Europe, 34 og 60-62. 
30

 Matthew J. Slaughter og Phillip Swagel, “Does Globalization Lower Wages and Export Jobs?”      

    The Globalization Reader, 177 og Martin Wolf, “Why this Hatred of the Market?”  The   

    Globalization Reader, 9.    
31

 Frank J. Lechner og John Boli, “Economic Globalization.  Introduction.”  The Globalization 

     Reader, 145. 
32

 European Political Co-operation (EPC). 
33

 Stanley Henig, The Uniting of Europe, 63. 
34

 Gunnar G. Schram, Evrópubandalagið, 57-59. 
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að samningnum.  Samningurinn miðaðist við fríverslun með iðnaðarvörur en 

Íslendingar fengu auk þess tollaívilnanir fyrir sjávarafurðir innan EB.  Þar með nutu 

Íslendingar mjög hagstæðra tollakjara fyrir rúmlega 70% af útflutningi sjávarafurða 

sinna til EB svæðisins.  Samkomulagið við Ísland tók gildi 1976  eftir að niðurstaða 

var fengin í landhelgisdeilu Íslendinga og Breta.
35

 

 Evrópusamruninn hefur að miklu leyti mótast sem svar við utanaðkomandi 

ógnun.  Miklar framfarir í hátækniiðnaði Bandaríkjanna og Japans sem og yfirburðir 

þeirra á heimsmarkaði gerði það að verkum að EB fór að beita sér fyrir 

vísindasamstarfi upp úr 1970.  Markmiðið var að efla hagvöxt og atvinnulíf.  Er það 

skýrt dæmi um viðbrögð sambandsins við aukinni hnattvæðingu.  Þá var samþykkt að 

námsmenn EB skyldu njóta forgangs fyrir háskólavist innan aðildarríkjanna.  

Tímamót urðu 1984 þegar fyrsta rannsóknaráætlun bandalagsins gekk í gildi en hún 

miðaði að því að samræma rannsóknar- og þróunaráætlanir aðildarríkjanna.
36

   

 Einn skýrasti vitnisburðurinn um skilning manna á sameiginlegum örlögum 

mannkyns er krafan um umhverfisvernd.  Menn hafa áttað sig æ betur á því að nýting 

náttúrauðlinda hefur ekki einungis framfarir í för með sér.  Frá og með sjöunda 

áratugnum hefur mengun verið sívaxandi vandamál í augum manna enda bitnar hún 

ekki einungis á þeim sem eru ábyrgir fyrir henni heldur breiðist hún víða um lönd.  Á 

sjöunda áratug síðustu aldar myndaðist hnattræn fjöldahreyfing meðal almennings, 

sem setti baráttuna gegn mengun á oddinn.
37

  Fyrsta umhverfisverndaráætlun EB leit 

dagsins ljós 1973 en hún hvatti til baráttu gegn mengun og skynsamlega nýtingu 

auðlinda.
38

 

 Aukin fjölmiðlun gerði fólki kleift að fylgjast betur með því sem fram fór í 

heiminum.  Gervihnettir leiddu til byltingar í upplýsingamiðlun í kringum 1970.  Í 

fyrsta sinn var unnt að senda myndir af mikilvægum atburðum heimshorna á milli um 

leið og þeir gerðust.  Þessi þróun var ekki hvað síst mikilvæg fyrir fólk sem bjó í 

löndum þar sem tjáningarfrelsi var takmarkað og fjölmiðlar því ófrjálsir.  

Almenningur í kommúnistalöndunum gat til dæmis áttað sig betur á því að velmegun 
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 Gunnar G. Schram, Evrópubandalagið, 21 og 183-184. 
36

 Gunnar G. Schram, Evrópubandalagið, 108, 110 og 113-115. 
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 Frank J. Lechner og John Boli, ”Changing World Society: Environmentalism and the   
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og frelsi var mikið meira á Vesturlöndum en í þeirra eigin ríkjum.  Hnattræn 

fjölmiðlun átti því sinn þátt í að grafa undan kommúnismanum.
39

   

 Upp úr 1970 mynduðust forsendur fyrir þeirri gífurlegu hnattvæðingu 

fjármagns sem hófst undir lok síðustu aldar.  Ýmsum fjármálahömlum var aflétt og 

fjárfestar höfðu betri aðgang að nauðsynlegum upplýsingum en áður.  Ríkjum með 

frjálsan markað fjölgaði mikið og fjármagn tók að flæða yfir landamæri.  Alþjóðlegar 

fjárfestingar hafa aukist gríðarlega en drifkrafturinn er hinn frjálsi markaður.  

Verulega hefur hins vegar dregið úr efnahagslegu hlutverki og styrk ríkisvaldsins.  

Undir aldarlok stóðu einkaaðilar fyrir meiri fjárfestingum en opinberi geirinn.
40

   

Einkavæðing ríkisfyrirtækja í Bretlandi á 9. áratugnum var að mörgu leyti 

stefnumarkandi.  Með henni fór raunar fram fyrsta hnattræna hlutabréfaútboðið.    

Hlutabréfamarkaðurinn varð æ alþjóðlegri og menn gátu fjárfest víða um heim út frá 

sams konar forsendum þar sem leikreglur markaðarins urðu sífellt almennari.  Hver 

markaður fyrir sig tapaði sérkennum sínum en varð þess í stað hluti af hinum 

hnattvædda markaði.   

Það var ekki einungis pólitískur vilji sem gerði hnattvæddan markað 

mögulegan.  Stórstígar framfarir í upplýsinga- og samskiptatækni auðvelduðu mjög 

samtengingu fjármálamarkaða.
41

  Tölvutæknin gerði allar upplýsingar aðgengilegri og 

því var auðveldara fyrir fjárfesta að átta sig á fjárfestingamöguleikum víða um heim.   

Þá urðu fjarskipti milli landa auðveldari og ódýrari.   

 Aukið frjálsræði í viðskiptum og hnattvæddari markaður gerði það að verkum 

að samkeppni færðist mjög í aukana.  Fyrirtæki gátu ekki verið eins örugg með 

markaðshlutdeild sína og áður enda jukust kröfur mjög um samkeppnishæfni.  

Fyrirtæki og ríkisvald áttu ekki um annað að velja en að laga sig að þróuninni til að 

standa sem best að vígi.  Frjálst upplýsingaflæði og valddreifing urðu æ mikilvægari 

til að nýta sem best sköpunarkraft manna.  Þar með gat hinn frjálsi markaður brugðist 

við óskum neytenda á sem hagkvæmastan hátt. 

Á 9. áratugnum var ákveðið að styrkja heimamarkað EB enn frekar með það 

að leiðarljósi að efla atvinnulífið.  Aukin hnattvæðing gerði það að verkum að sífellt 

mikilvægara var að treysta samkeppnishæfni viðskiptalífsins gagnvart ríkjum eins og 
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40
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Bandaríkjunum og Japan.  Niðurstaðan varð “Einingarlög Evrópu”
42

 sem tóku gildi 

1987 en þar var miðað við að svokallað fjórfrelsi tæki endanlega gildi 1992.  Þar var 

átt við sameiginlegan heimamarkað EB sem átti að byggja á frjálsum flutningi á 

vörum, fólki, þjónustu og fjármagni.    Viðskiptahindranir og landamæraeftirlit skyldu 

afnumin innan bandalagsins. 

 Þá miðuðu einingarlögin einnig að því að efla samvinnu aðildarríkjanna á 

ýmsum sviðum efnahags-, félags, mennta- og umhverfismála.  Ennfremur var 

samþykkt að fundir leiðtoga bandalagsríkjanna (evrópska ráðið) yrðu gerðir að fastri 

stofnun innan EB.  Þá var samráð um utanríkismál sett í fastar skorður og skyldi 

sérstarkt starfslið sinna því.  Miðað skyldi að því að samræma utanríkisstefnu 

aðildarríkjanna sem mest.  Evrópuþingið fékk aukin völd og var 

framkvæmdastjórninni og ráðherraráðinu ætlað að hafa meira samráð við það um 

löggjafarmál.  Þar með fékk þingið rétt til að hafa áhrif á lagasetningu en 

ráðherraráðið varð hins vegar alltaf að gefa samþykki sitt til að lög öðlist gildi.  Þar 

með var komið til móts við þær kröfur að auka þyrfti lýðræði innan stofnana EB en 

fulltrúar á Evrópuþinginu eru valdir í beinum kosningum innan aðildarríkjanna.
43

 

 Nokkru fyrr hafði verið ákveðið að taka upp sameiginlega sjávarútvegsstefnu 

bandalagsríkjanna og tók hún gildi 1983.  Var markmiðið að efla innviði 

sjávarútvegsins og auka þar með samkeppnishæfni hans.  EB sá um að ákveða og 

úthluta kvóta til skipa aðildarríkjanna sem höfðu þar með rétt til að veiða innan EB 

lögsögunnar.  Aðildarríkjunum var þó heimilt að takmarka veiðar innan 12 sjómílna 

við eigin skip.
44

  Hin sameiginlega sjávarútvegsstefna ESB
45

 hefur að sönnu mikil 

áhrif á mögulega inngöngu Íslands í sambandið.  Andstæðingar aðildar vísa hvað helst 

til þess að með henni myndu Íslendingar missa forræðið yfir fiskimiðunum.  Það 

hlýtur því að teljast ólíklegt að landið gangi í ESB nema Íslendingar fái víðtækar 

undanþágur frá sjávarútvegsstefnu sambandsins. 

 Þegar kom fram á miðjan 9. áratuginn jókst áhugi á því að koma upp öflugu 

efnahagssvæði meðal ríkja EFTA og EB.  Hnattvæðingin gerði sífellt meiri kröfur um 

samkeppnishæfni og bandalagsríkin 18 sáu hagsmuni sína í því að vinna náið saman.  

Ráðherrar EB og EFTA ríkjanna samþykktu 1984 að taka upp víðtækt samstarf.  Auk 
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þessa að stefna að myndun öflugs efnahagssvæðis46 var ákveðið að auka samráð milli 

bandalagsríkjanna innan ýmissa alþjóðastofnana.47  Sem EFTA ríki áttu Íslendingar 

aðild að Evrópska efnahagssvæðinu (EES) sem gekk í gildi 1. janúar 1994.  

Meginhagsmunir Íslendinga voru sem fyrr bundnir því að fá fríverslun með fisk.  

EFTA samþykkti fyrir sitt leyti að taka upp fríverslun fyrir sjávarafurðir frá og með 1. 

júlí 1990. Þá fengu  Íslendingar EFTA til að krefjast fríverslunar með fisk í 

samningunum um EES.  Náði sú krafa að mestu fram að ganga.48 

 

 

2.  Þróun hnattvæðingar og Evrópusamruna eftir lok kalda 

stríðsins 

 

Með tímanum varð ljóst að kommúnisminn væri ekki samkeppnishæfur í 

hnattvæddum heimi.  Þar ríkti kerfi leyndar og miðstýringar enda voru kommúnísk 

samfélög í litlum tengslum við hinn frjálsa markað.  Hnattvæðingin gróf undan 

kommúnismanum að því leyti að hún sýndi fram á getuleysi hans.  Með falli 

kommúnismans féll síðasta stóra hindrun hnattvæðingarinnar.  Markaðshagkerfið 

hafði borið sigur úr bítum sem það hagkerfi sem skapar mest verðmæti.  Með falli 

kommúnismans féllu alls kyns múrar sem heft höfðu hnattræn samskipti.  Alþjóðleg 

samskipti mörkuðust ekki lengur af tvískiptum heimi þar sem reynt var að einangra 

andstæðinginn með öllum tiltækum ráðum.  Heimurinn varð að mörgu leyti eitt 

markaðssvæði.  Það hafði ekki einungis í för með sér hnattvæðingu efnahagsmála.  

Hnattvæðingin hafði einnig áhrif á stjórnmál, menningu og lífsstíl. 

Með Maastrictsamningnum sem gekk í gildi í nóvember 1993 var ákveðið að 

auka Evrópusamrunann enn frekar.  Evrópubandalagið fékk nýtt heiti og nefndist hér 

eftir Evrópusambandið
49

 (ESB).  Hið nýja Evrópusamband átti að verða valdameira 

og yfirgripsmeira en Evrópubandalagið.  Þing Evrópusambandsins skyldi hafa aukin 

áhrif á löggjöf sambandsins og standa jafnfætis ráðherraráðinu í sumum málum.  Þá 

                                                 
46

 Leiddi til myndunar Evrópska efnahagssvæðisins, EES, (e. European Economic Area) 1. janúar   
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þarf þingið að gefa samþykki sitt fyrir alþjóðlegum samningum sambandsins.  

Ennfremur þarf þingið að samþykkja þá framkvæmdastjórn sem valin er hverju sinni. 

 Evrópusambandinu var ætlað að efla enn frekar efnahagslega og félagslega 

þróun innan aðildarríkjanna.  Efnahag ríkjanna átti að samþætta svo hægt yrði að 

koma upp efnahags- og myntbandalagi en sérstakur Evrópubanki átti að verða ábyrgur 

fyrir sameiginlegri Evrópumynt.
50

  Aðildarríkin áttu að lúta efnahagsstefnu 

Evrópusambandsins en Bretar kusu að eiga ekki fulla aðild að þessum hluta 

samstarfsins auk þess sem Danir fengu tilteknar undanþágur eftir að hafa fellt 

Maastrictaðild í þjóðaratkvæðagreiðslu.  Samkomulagið um félagslegt samstarf 

miðaði meðal annars að því að auka velferð og bæta vinnuskilyrði.  Bretar kusu einnig 

að taka ekki þátt í þeim þætti samstarfsins. 

 Maastrictsáttmálinn gerði einnig ráð fyrir samstarfi í dóms- og 

innanríkismálum.  Settar voru reglur um evrópskan ríkisborgararétt sem undirstrikar 

sameiginleg réttindi ríkisborgara aðildarríkjanna hvar sem er innan 

Evrópusambandsins.  Þá mega evrópskir ríkisborgarar kjósa í sveitarstjórna- og 

Evrópusambandskosningum í því landi sem þeir hafa búsetu hverju sinni.  Á ferðum 

sínum utan ríkja Evrópusambandsins geta evrópskir borgarar leitað eftir diplómatískri 

vernd frá sendiráðum aðildarríkja sambandsins.  Séu þeir óánægðir með eitthvað sem 

lýtur að sambandinu geta þeir skotið máli sínu til evrópska umboðsmannsins sem 

skipaður er af þingi sambandsins.  Þá ákváðu ESB ríkin að auka samstarf sitt varðandi 

alþjóðaglæpi og innflytjendamál.   

 Maastrictsáttmálinn ítekaði ennfremur fyrri áform um sameiginlega utanríkis- 

og öryggisstefnu.  Almennt skyldi miðað að því að vernda gildi og hagsmuni ESB.  

Til þess að svo megi verða skal unnið að eflingu lýðræðis og réttarríkis sem og 

virðingu fyrir frelsi í heiminum.  Í því sambandi á að efla alþjóðasamvinnu til þess að 

tryggja sem best fyrrgreind gildi.  Ráðherraráðið var gert ábyrgt fyrir hinni 

sameiginlegu utanríkis- og öryggisstefnu en Evrópska ráðið skyldi leggja 

meginlínuna.   

Eins og fyrr segir var hið upphaflega markmið Evrópusamrunans fyrst og 

fremst að byggja Evrópu upp eftir hörmungar seinni heimsstyrjaldar.  Frá og með 8. 

áratugnum hefur markmiðað hins vegar fyrst og fremst verið að mæta kröfum 

hnattvæðingarinnar.  Með lokum kalda stríðsins á seinni hluta 9. áratugarins 

                                                 
50

 Evran [ath. þó að evran varð ekki að veruleika fyrir öllu venjulegu fólki fyrr en með útgáfu seðla og   
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stórefldist hnattvæðingin.  Múrarnir á milli Austur- og Vestur-Evrópu hrundu og þar 

með mynduðust fyrst forsendur fyrir nánu samstarfi meðal allra ríkja álfunnar.  Smæð 

Evrópuríkjanna og valdaleysi þeirra gagnvart hnattvæðingunni knúði á um aukna 

samvinnu þeirra.
51

 

 Staða Austur-Evrópu eftir lok kalda stríðsins svipaði að vissu leyti til 

ástandsins í álfunni eftir fyrri heimsstyrjöld.  Eftir að oki einræðisins hafði verið aflétt 

komu fram ný ríki sem byggðust á þjóðernishugmyndum fyrri tíma.  Um sömu 

mundir hafði samrunaferli Vestur-Evrópuríkjanna náð hámarki.  Það kom fljótlega í 

ljós að Austur-Evrópuríkin vildu taka þátt í samruna Evrópu og njóta þar með þess 

öryggis og velmegunar sem ríkti meðal landa Vestur-Evrópu.  Þær 

þjóðernishugmyndir sem skópu hin nýju ríki Austur-Evrópu eru hins vegar til vitnis 

um þá grundvallarafstöðu meðal þjóða Evrópu að Evrópusamruninn byggi á 

hagsmunum þjóðríkisins.  Það á eftir að koma í ljós hvort og þá hvernig hægt verður 

að sameina Evrópu frá Atlantshafi til Úralfjalla.  Hefðir og aðstæður innan Evrópu eru 

margvíslegar.  Það er ljóst að mörg ríki Austur-Evrópu eiga langt í land með að ná 

þeim lýðræðisþroska og velmegun sem ríkt hefur í Vestur-Evrópu.
52

 

Eins og fram hefur komið hefur hin hnattvædda heimsmynd sem tók við af 

heimsskipan kalda stríðsins stóraukið alla samkeppni í heiminum.  

Evrópusambandsríkjunum er nauðsynlegt að aðlagast aukinni samkeppni frá öðrum 

heimsálfum.  Þá hefur opnun Austur-Evrópu aukið samkeppnina enn frekar en um 

leið skapað ný tækifæri.  Það er mikilvægt fyrir Vestur-Evrópu að stuðla að 

uppbyggingu austanmegin járntjaldsins fyrrverandi til að skapa sér góða og trygga 

nágranna og bandamenn.  Veik Austur-Evrópa skapar hættu á óstöðugleika í álfunni 

sem mundi ekki hvað síst bitna á ríkjum Vestur-Evrópu.  Þá hefur það sýnt sig að 

Austur-Evrópa hefur upp á margt að bjóða fyrir önnur ríki álfunnar.  Þar hafa opnast 

öflugir markaðir auk þess sem ýmis tækifæri til fjárfestinga hafa gefist.  Margir hafa 

haft áhyggjur af því að framleiðsla færðist frá vesturhluta álfunnar yfir til Austur-

Evrópu þar sem kostnaður er lægri en í Vestur- Evrópu.  Á móti er bent á að þetta 

ástand agi Vestur-Evrópu því að fyrirtæki þar þurfi einfaldlega að hagræða í rekstri til 

að standast samkeppnina.  Aukin hagræðing sem og fjárfestinga-  og markaðskostir í 
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Austur-Evrópu eru gjarnan sagðir leiða til samkeppnishæfari Evrópu þegar fram í 

sækir.  Þannig ætti sameinuð Evrópa að getað unnið saman að hagsmunum hvers ríkis 

fyrir sig.
53

  

 Það hefur sýnt sig að Evrópusamruninn hefur skapað stöðugleika og velmegun 

og því hafa sífellt fleiri viljað taka þátt í honum.  Eftir samþykkt Maastrictsáttmálans 

hugðust ESB-ríkin hins vegar einbeita sér að því að styrkja innviði sambandsins enn 

frekar.  Innganga Austur-Evrópu var því ekki á dagskrá að sinni en aðild þeirra var 

viðurkennd sem æskilegt framtíðarmarkmið.  Það taldist hins vegar vandalaust að 

veita Austurríki, Svíþjóð og Finnlandi inngöngu enda voru lífskjör þar svipuð og í 

ESB-löndunum.  Þau gerðust aðilar að Evrópusambandinu 1995 en Norðmenn 

höfnuðu aðild öðru sinni í þjóðaratkvæðagreiðslu.   

Borgarastríðið á Balkanskaga átti eftir að sannfæra ESB-leiðtogana um 

mikilvægi þess að stækka sambandið til austurs.  Um aldamótin 2000 varð sú stefna 

ofan á að besta leiðin til að skapa öryggi og velmegun innan Evrópu væri að veita 

ríkjum Austur-Evrópu inngöngu.  Skilyrði aðildar hafa þó verið að ríkin teljist 

evrópsk og að lýðræði sé þar tryggt í sessi og að virkt markaðshagkerfi sé þar við 

lýði.
54

  Eistland, Kýpur, Lettland, Litháen, Malta, Pólland, Slóvenía, Slóvakía, 

Tékkland og Ungverjaland fengu aðild að Evrópusambandinu 2004.  Þremur árum 

seinna bættust Búlgaría og Rúmenía við.
55

 

 Lok kalda stríðsins höfðu í för með sér grundvallarbreytingar á skipan 

heimsmála og möguleikum einstaklinga til athafna.  Samskipti ríkja tóku ekki lengur 

mið að tvískiptum heimi þar sem þjóðir skipuðu sér í andstæðar fylkingar eftir því 

hvoru stórveldinu þær fylgdu.  Meginmálið var ekki lengur að berjast gegn 

sameiginlegum óvini eða að standa vörð um tiltekið efnahags- eða stjórnmálakerfi.  

Kommúnisminn var fallinn og þar af leiðandi virtist flestum sem kapítalisminn og 

lýðræðið stæðu uppi sem sigurvegarar.  Alls kyns hindranir, sem heft höfðu samskipti 

manna innan samfélaga sem og á milli ríkja, viku nú fyrir auknu frelsi á flestum 

sviðum.  Þar með mynduðust aðstæður fyrir aukin samskipti.  Aukin tengsl urðu á 

milli einstaklinga, stofnana, fyrirtækja, atvinnugreina og ríkja.   

 Hnattvæðing efnahagsmála var drifkraftur þeirra breytinga sem urðu í 

heiminum eftir lok kalda stríðsins.  Heimsmarkaðurinn varð opnari en nokkru sinni 
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fyrr vegna aukins frelsis og hraðrar tækniþróunar.  Vörur, fjármagn, fólk, upplýsingar, 

menning og stjórnmálastraumar berast í meiri mæli og á hraðari hátt um heiminn en 

nokkru sinni fyrr.  Heimsverslun hefur stóraukist að verðmæti auk þess sem 

utanríkisverslun hefur aukist sem hlutfall af þjóðarframleiðslu.  Hnattvæðingin er í 

dag miklu umfangsmeiri, hraðari og dýpri en þegar hún hrundi við upphaf fyrri 

heimsstyrjaldar.  Á þeim tíma einkenndist hnattvæðingin af leit iðnríkja að hráefnum 

sem síðan voru flutt til úrvinnslu heima fyrir.  Í dag hefur framleiðsla, fjármagn og 

upplýsingar verið hnattvætt.  Hnattvæðing okkar tíma ber því miklu meiri merki 

alþjóðastöðlunar en áður hefur verið.  Á það ekki hvað síst við um menningu og 

lífsstíl almennings víða um heim.   

 Þessar breytingar hafa í raun leitt af sér nýtt heimskerfi sem kenna má við  

hnattvæðingu.  Að mörgu leyti má segja að í stað milliríkjasamskipta sé komið kerfi 

hnattrænna samskipta sem byggir ekki síður á einstaklingum en ríkjum.  Thomas 

Friedman hefur bent á að valdahlutföll nútímans byggist á samspili þriggja þátta.  

Fyrst er að nefna þjóðríkið þar sem Bandaríkin eru ráðandi sem eina raunverulega 

stórveldið.  Þá er það hinn hnattvæddi fjármálamarkaður þar sem einkaframtakið 

ræður ríkjum.  Þriðji þátturinn er einstaklingurinn sem hefur fengið aukið 

athafnarými.  Byggist það fyrst og fremst á aukinni frjálshyggju sem og möguleikum 

tækninnar en þar má helst telja Netið.  Vægi þjóðríkja hefur minnkað með 

hnattvæðingunni en styrkur markaðarins og möguleikar einstaklinga hafa að sama 

skapi aukist.  Athafnarými manna einskorðast ekki eins mikið við þjóðríkið og áður.  

Möguleikar manna til að bæta kjör sín hafa því almennt batnað til mikilla muna en á 

móti kemur að atvinnuöryggi hefur minnkað.
56

 

 Þrátt fyrir að þjóðríkin séu oft treg til að gangast undir alþjóðlegar 

skuldbindingar hefur hnattvæðingin neytt þau til að gefa sífellt meira eftir af fullveldi 

sínu.  Margir hnattvæðingasinnar vilja raunar meina að markaðurinn hafi tekið við af 

þjóðríkinu en aðrir segja að þjóðríkið sé enn sterkt þó nauðsynlegt sé að endurmeta 

stöðu þess.  Þá er því gjarnan haldið fram að hnattvæðingin hafi í raun gert þjóðríkið 

að hálfgerðri afgangsstærð.  Með því er átt við að þjóðríkið sé í raun hvort tveggja í 

senn of lítið og of stórt til að mæta þeim áskorunum sem hnattvæðingin býður upp á.
57
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Þrátt fyrir minnkandi trú margra á þjóðríkið liggur fyrir að hinn pólitíski 

heimur byggir á þeim.  Alþjóðastofnunum hefur vissulega vaxið ásmeginn en þær eru, 

nú sem fyrr, fyrst og fremst samstarfsvettvangur þjóðríkja.
58

  Hnattvæðingin hefur 

hins vegar gert þjóðríkin háðari utanaðkomandi áhrifum en áður og vilja raunar 

margir meina að þau henti ekki lengur sem ríkisform þar sem það tefji fyrir 

nauðsynlegum breytingum.  Þróun þjóðríkjasambanda svo sem ESB hefur ennfremur 

skapað óvissu um hlutverk þjóðríkja.
59

  Ekki er nóg með að þjóðríki þurfi að semja 

um sífellt fleiri viðfangsefni á vettvangi alþjóðlegra stofnanna heldur verður það æ 

algengara að þjóðríki þurfi að semja við alþjóðafyrirtæki á sama hátt og við önnur 

ríki.
60

 

 Hröð þróun Evrópusambandsins síðustu ár er gott dæmi um breytta stöðu 

Evrópuríkja.  Veikari staða Evrópuríkja í alþjóðakerfinu hefur ýtt undir nánara 

samstarf þeirra innan ESB.  Sérstaklega hefur verið þörf á að styrkja stöðu Evrópu 

gagnvart Bandaríkjunum.  Evrópuríkin hafa því séð hagsmunum sínum best borgið í 

því að framselja Evrópusambandinu hluta af fullveldi sínu til að geta betur mætt þeim 

áskorunum sem hnattvæðingin setur þeim.  Þar með hafa viðkomandi ríki viðurkennt 

nauðsyn þess að afsala sér hluta af pólitísku fullveldi til þess að standa sem best að 

vígi í hinum breytta heimi.61 

 20. öldin var að mörgu leyti tími velferðarkerfis og stjórnlyndis.  Ríkisvaldið 

var sérstaklega mikilvægt víða um lönd við uppbyggingu fyrstu áratugina eftir seinni 

heimsstyrjöld.  Svokallað blandað hagkerfi naut æ meira trausts enda gekk hagstjórn 

vel með þeim hætti.  Ríkisvaldið hafði mikil áhrif á efnahagslífið og sá um að stýra 

markaðnum.  Hrun kommúnismans og hnattvæðing síðustu ára hefur hins vegar gert 

það að verkum að verkum að stjórnlyndi fyrri ára hefur í æ ríkari mæli orðið að lúta í 

lægra haldi fyrir hinum frjálsa markaði.
62

 

 Eitt af meginhlutverkum ríkisvaldsins í efnahagsmálum í dag er að skapa 

samkeppnishæft efnahagslíf.  Með því móti aukast fjárfestingar og auður 

samfélagsins.  Það hefur sýnt sig að einkaframtakið skilar mestum arði og því er 

nauðsynlegt að markaðurinn búi við sem mest frelsi.  Viðskiptahindranir í formi 
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skrifræðis, tolla, hafta, fjárfestingahindrana og skatta þurfa að vera í lágmarki ef frelsi 

á að vera tryggt.  Þá skiptir efnahagslegur stöðugleiki og festa í ríkisfjármálum einnig 

miklu máli.  Ein helsta forsendan fyrir samkeppnishæfni atvinnulífs er að byggja upp 

samfélag menntunar og upplýsinga.  Hnattvæðingin byggir á þekkingariðnaði sem 

gerir kröfur til samfélagsins um öflugt menntakerfi, auðvelt upplýsingaflæði og hátt 

tæknistig.  Hin harða samkeppni hnattvæðingarinnar gerir mikla kröfu til ríkja og 

fyrirtækja um hraða þróun.  Það þarf því að vera auðvelt að skapa nýjungar, framleiða 

vörur og koma þeim á markað.
63

 

Það liggur fyrir að markaðslögmálið er óháð sanngirni.  Það hentar vel til að 

auka framleiðni og þar með verðmæti en þegar kemur að útdeilingu gæðanna og 

fórnarkostnaði við framleiðsluna þá koma hinar veiku hliðar fram.  Meginmarkið 

markaðarins er að framleiða og græða sem mest.  Markaðurinn tekur ekki tillit til þátta 

eins og réttlætis, nauðsyn fullrar atvinnu, jafnra launa, hagsmuna neytenda eða 

umhverfismála.
64

  Margir líta svo á að nauðsynlegt sé að koma á almennum reglum 

varðandi alþjóðaviðskipti.  Gjarnan er bent á nauðsyn þess að tryggja lágmarksréttindi 

fólks, til dæmis með frelsi verkalýðsfélaga og bann við nauðungarvinnu og 

barnaþrælkun.  Þá er ekki síður nauðsyn að setja reglur varðandi umhverfismál.  

Markmiðið er ekki einvörðungu að berjast fyrir mannréttindum og náttúruvernd sem 

víðast.  Einnig er mikilvægt að svipaðar kröfur séu gerðar til fyrirtækja hvar sem er í 

heiminum til að tryggja sanngjarna samkeppni.
65

  Þannig má miða að því að gera 

fyrirtækjum betur kleift að sýna samfélagslega ábyrgð.   

 Þær kröfur sem hnattvæðingin hefur gert til þjóðríkisins hafa gert það að 

verkum að margir óttast um sjálfsákvörðunarrétt þeirra.  Hlutverk ríkisvaldsins 

byggist sífellt meir á því að bregðast við hnattvæðingunni fremur en að stýra 

samfélaginu eftir óskum borgaranna.  Það liggur fyrir að erfiðara er fyrir þjóðríki að 

fara eigin leiðir en áður var og óttast margir að lýðræðinu sé hætta búin.  Aðrir vilja 

hins vegar meina að veikara ríkisvald auki frelsi einstaklingsins og þar með aukist 

lýðræði í reynd.  Telja þeir hinir sömu gjarnan að tilhneigingar til að halda aftur af 

hnattvæðingunni gangi gegn lýðræðinu.
66
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 Það liggur í öllu falli fyrir að þjóðríkjum er nauðsyn að laga sig að kröfum 

hins hnattvædda samfélags.  Þeim er mikilvægt að átta sig á helstu einkennum þess til 

að geta í senn nýtt sér kosti hnattvæðingarinnar og tekist á við þau vandamál sem hún 

hefur í för með sér.  Þá verður samstarf ríkja og stofnana sífellt mikilvægara.  Á það 

ekki hvað síst við um fámenn samfélög svo sem norrænu ríkin.  Hér á eftir verður 

fjallað um það hvernig Norðurlöndin hafa átt samvinnu um að styrkja stöðu sína í  

heimi sem einkennist æ meir að hnattvæðingu og Evrópusamruna. 
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II. hluti.  Norræn samvinna 

 

1.  Upphaf og þróun norrænnar samvinnu 

 

Áður en kemur að því að lýsa norrænni samvinnu í heimi hnattvæðingar er rétt að 

greina stuttlega frá forsögu hennar.  Rætur samstarfsins má rekja allt aftur til 

skandínavisma 19. aldar sem gerði ráð fyrir að Danmörk, Noregur og Svíþjóð yrðu 

eitt ríki.  Stefnan fékk sterkan hljómgrunn meðal menntamanna í Danmörku og 

Svíþjóð á fyrri hluta 19. aldar en hún byggðist í senn á menningarlegum og pólitískum 

rökum.  Annars vegar var um að ræða hugmyndir rómantísku stefnunar um 

sameiginlegan uppruna skandínavísku þjóðanna.  Hinn vegar kom við sögu staða 

ríkjanna gagnvart stórveldum Evrópu.  Danir höfðu áhyggjur af sterkri stöðu þýsku 

ríkjanna og Svíar óttuðust hið víðfema Rússland.  Áhrifamenn í báðum ríkjum hvöttu 

til skandínavískrar samstöðu kæmi til stríðs við nágrannaríkin.  Þegar Danir og 

Þjóðverjar áttu í stríði 1864 neituðu hins vegar Norðmenn og Svíar að koma Dönum 

til hjálpar.  Þar með runnu hugmyndir skandínavismans um sameiginlegt norrænt ríki  

út í sandinn.
67

 

 Í stað háleitra hugmynda um sameiningu skandínavísku ríkjanna ákváðu 

norrænu þjóðirnar að eiga með sér samstarf á einstökum sviðum.  Segja má að norræn 

samvinna hefjist upp úr 1870 þegar Danir, Norðmenn og Svíar fara að samræma 

löggjöf sína í tilteknum málaflokkum.  Eftir fyrri heimsstyrjöld bætast Finnar og 

Íslendingar í hópinn auk þess sem samstarfið verður víðtækara.
68

  Um sömu mundir 

komu norrænu félögin fram á sjónarsviðið í löndunum fimm en þau voru frjáls 

félagasamtök sem beittu sér fyrir norrænni samvinnu.
69

   

Þrátt fyrir margvíslegt samstarf norrænu ríkjanna náðist ekki samkomulag um 

formlega samvinnu þeirra fyrr en eftir seinna stríð.
70

  Hins vegar gerði lík 

þjóðfélagsþróun innan Norðurlandanna það að verkum að þau færðust nær hvert öðru.  

Velferðarsamfélagið, sem byrjaði að byggist upp á fjórða áratugnum, átti eftir að 
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verða eitt helsta einkenni Norðurlandanna.  Er það eitt skýrasta dæmið um 

sameiginlegt gildismat norrænu ríkjanna.
71

      

Hröð iðnvæðing, aukin velferð og áhersla á þingræðslegt lýðræði einkenndi 

samfélagsþróun Norðurlanda fyrstu áratugina eftir seinna stríð.
72

  Í þeim efnum voru 

Danir, Norðmenn og Svíar leiðandi en Finnar og Íslendingar fylgdu í kjölfarið og 

tileinkuðu sér helstu þætti hins norræna þjóðfélags.
73

  Skandinavísku ríkin
74

 gengu 

lengst í uppbyggingu velferðakerfisins enda voru jafnaðarmannaflokkar  

(sósíaldemókratar) ráðandi afl í þeim.  Finnar og Íslendingar gengu skemur í 

velferðarmálum enda hafa hægri flokkar haft þar meira vægi.  Samt sem áður hafa 

samfélög norrænu ríkjanna allra þróast á svipaðan hátt.  Sérstaklega var sterk 

samstaða ríkjandi um norræna samfélagskerfið fram að olíukreppu áttunda áratugar 

síðustu aldar.  Fram til þess tíma einkenndist efnahagslíf Norðurlanda af stöðugum 

hagvexti og litlu atvinnuleysi.  Þrátt fyrir að atvinnuleysi og margvíslegur 

efnahagsvandi hafi verið viðvarandi síðan á áttunda áratugnum hefur almenningur á 

Norðurlöndum búið við velmegun frá því eftir seinna stríð.
75

 

Norrænu þjóðirnar tóku fljótt að þreifa fyrir sér um aukið samstarf eftir seinna 

stríð.  Sumarið 1945 ákváðu Danir, Finnar, Norðmenn og Svíar að vinna að því að 

koma á samræmdri félagsmálalöggjöf, en skapa átti norrænan atvinnumarkað og 

koma á efnahagslegu samstarfi sem miðaði að því að nýta sem best framleiðslugetu 

landanna.  Þá var einnig lögð áhersla á samvinnu í menntamálum.
76

  Norrænir 

ráðherrar höfðu oft komið saman en þeir fundir urðu fyrst reglubundnir eftir seinna 

stríð.  Samstarf þeirra náði ekki einungis til innanlandsmála enda hófu 

utanríkisráðherrar landanna að hittast tvisvar á ári frá 1946 til að samræma sjónarmið 

norrænu ríkjanna á alþjóðavettvangi.  Allar götur síðan hafa norrænu löndin haft 

samstöðu um flest mál innan alþjóðlegra stofnana.
77

 

Meginviðfangsefni evrópskra stjórnmálamanna eftir seinna stríð var að tryggja 

öryggi og frið í álfunni.  Norrænt samstarf var hluti af þeirri viðleitni en mikilvægast 

var að mynda samstöðu með helstu stórveldum á alþjóðavettvangi.  Það varð hins 
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vegar ljóst skömmu eftir stríð að í stað eindrægni var skollinn á vopnaður friður sem 

byggðist á ógnarjafnvægi risaveldanna.  Evrópa varð miðja kalda stríðsins þar sem 

hún skiptist í áhrifasvæði Bandaríkjanna og Sovétríkjanna.  Norrænu ríkjunum var því 

enn meiri nauðsyn á að koma fram sem ein heild vildu þau verða einhvers megandi í 

heimi sem skiptist æ meir í áhrifasvæði risaveldanna.   

Svíar lögðu til 1948 að stofnað yrði norrænt varnarbandalag sem væri hlutlaust 

í erjum stórveldanna.  Norðmenn litu hins vegar svo á að slíkt bandalag gæti ekki 

tryggt öryggi þeirra nægjanlega vel og vildu því heldur tengjast vestrænu 

varnarbandalagi.  Þá gátu Finnar ekki gengið í varnarbandalag vegna stöðu sinnar 

gagnvart Sovétríkjunum.  Þeir höfðu neyðst til að gera samstarfssamning við 

Sovétmenn sem gerði það að verkum að svigrúm Finna í utanríkismálum var afar 

takmarkað.  Þeirra besti kostur var að lýsa yfir hlutleysi.  Niðurstaðan varð sú að 

Danir, Íslendingar og Norðmenn gengu í NATO við stofnun þess 1949.  Svíar voru 

hins vegar staðráðnir í að halda hlutleysi sínu og stóðu þeir því utan varnarbandalaga. 

Kalda stríðið gerði það að verkum að Norðurlöndin fóru ólíkar leiðir í 

öryggismálum.  Í þeim efnum voru möguleikar þeirra og hagsmunir ólíkir.  Þau náðu 

hins vegar vel saman á alþjóðavettvangi í málum sem tengdust ekki kalda stríðinu 

með beinum hætti.  Þá héldu þau áfram að þróast á vestræna vísu og kusu helst að 

eiga sem mest samskipti við Vesturlönd.  Sérstaklega vildu Danir, Norðmenn og Svíar 

varast að eiga samskipti við Sovétríkin.  Norrænu ríkin lögðu megináherslu á að 

varðveita sjálfstæði sitt og þeim var því illa við að skuldbinda sig gagnvart stærri 

ríkjum.  Þau vildu til að mynda ekki tengjast um of Evrópusamrunanum en það átti þó 

eftir að koma í ljós að þau gátu ekki staðið utan hans til lengdar eins og síðar verður 

vikið að. 

Norrænu ríkin vildu fyrst og fremst taka þátt í samstarfi á jafnréttisgrundvelli 

þar sem ekkert yfirþjóðlegt vald væri til staðar.  Norrænu ríkin höfðu flestar forsendur 

til að vinna náið saman þrátt fyrir kalda stríðið.  Þess ber þó að geta að hagsmunir 

þeirra voru að sumu leyti ólíkir.  Danir og Svíar voru áhugasamastir um að efla 

norrænt samstarf.  Svíar vildu styrkja sjálfstæði sitt gagnvart risaveldunum en Danir 

vildu sérstaklega styrkja stöðu sína gagnvart stóra grannanum í suðri – Þýsklandi.  

Finnar gátu hins vegar ekki leyft sér að tengjast öðrum ríkjum náið vegna tortryggni 

Sovétríkjanna.  Norðmenn voru að mörgu leyti áhugaminnstir þar sem þeir höfðu áður 

verið undir dönsku og sænsku valdi.  Þá vildu þeir leggja áherslu á samband sitt við 

Bandaríkin og Bretland.  Þeir höfnuðu til að mynda hugmyndum um að skapa 
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norrænan heimamarkað þar sem þeir óttuðust að vera ekki samkeppnisfærir innan 

Norðurlanda.
78

   

 Þrátt fyrir að norrænu ríkjunum tækist ekki að mynda með sér bandalög á sviði 

öryggis- eða efnahagsmála var ríkur vilji til þess innan landanna að koma á nánara 

sambandi á öðrum sviðum.  1952 ákváðu Danir, Íslendingar, Norðmenn og Svíar að 

stofna formlegan samráðsvettvang þar sem þingmenn og ráðherrar landanna myndu 

hittast árlega til að ræða sameiginleg hagsmunamál.  Vegna afstöðu Sovétríkjanna 

gátu Finnar ekki tekið þátt í þessu samstarfi fyrr en 1955.  Hin nýi 

samstarfsvettvangur nefndist Norðurlandaráð og kom það fyrst saman 1953.  

Samstarfið byggist á jafnræði fullvalda ríkja og skyldu samþykktir þess ekki vera 

skuldbindandi fyrir norrænu ríkin.  Þá gerði kalda stríðið það að verkum að umræður 

um utanríkismál voru útilokaðar.
79

 

 Þrátt fyrir að samstarfið innan Norðurlandaráðs fæli ekki í sér nokkurt 

fullveldisafsal var það einstakt á sínum tíma.
80

  Ekkert svæðisbundið samstarf 

sjálfstæðra ríkja var nánara í Evrópu á tímum kalda stríðsins en 

Norðurlandasamstarfið.  Þegar á sjötta áratugnum tókst að mynda sameiginlegan 

norrænan vinnumarkað.  Hann fólst í frelsi til að flytja til og fá atvinnu innan hinna 

norrænu ríkjanna.  Norðurlandabúar þurftu ekki á vegabréfi að halda á ferðum sínum 

innan Norðurlanda og þeir nutu sameiginlegra félagsréttinda.  Þá var reynt að 

samræma lagasetningar á ýmsum sviðum auk þess sem norrænu ríkin áttu með sér 

náið menningar- og menntasamstarf. 

 Hins vegar gekk sem fyrr verr að koma á efnahagssamstarfi milli norrænu 

ríkjanna.  Vegna smæðar hins norræna markaðar var Norðurlöndunum mikilvægt að 

komast inn á stærri markaðssvæði.  Af þeim sökum voru hugmyndir sem komu fram 

um sérstakt efnahagssamstarf norrænu ríkjanna lagðar til hliðar.  Danir, Norðmenn og 

Svíar tóku hins vegar þátt í stofnun Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) 1960.
81

  Þar 

skipti aðild Breta mestu máli enda áttu norrænu ríkin mikilla hagsmuna að gæta á 
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breska markaðnum.  Fljótlega kom í ljós að Bretar höfðu hug á að ganga til liðs við 

EB.  Það lá fyrir að ef svo færi myndu einhver norrænu ríkjanna fylgja í kjölfarið.
82

  

 Aðild norrænna ríkja að EFTA og hugsanleg aðild að EB skapaði ákveðna 

hættu á að norræna samstarfið yrði þýðingarminna.  Því var ákveðið að styrkja 

samstarfið með norrænum samningi sem kvæði á um nánara samstarf.  Niðurstaðan 

varð Helsinkisáttmálinn sem tók gildi 1962.  Hann er viðamikill samstarfssamningur 

norrænu ríkjanna þar sem kveðið er á um að efla skuli menningartengslin og auka 

samstöðu í réttar- og þjóðfélagsmálum.  Er samningurinn einskonar grundvallar-

sáttmáli norrænu ríkjanna.
83

  Það sýndi sig að þrátt fyrir að hagsmunir 

Norðurlandanna leiddu þau í alþjóðleg bandalög var sterkur vilji innan þeirra til að 

auka norrænt samstarf. 

 Eitt helsta hlutverk norrænnar samvinnu var að styrkja utanríkisverslun 

Norðurlandanna.  Meginmálið var að koma á sem mestri fríverslun fyrir norrænar 

útflutningsvörur en í því sambandi var Evrópumarkaðurinn mikilvægastur.  Evrópa 

var hins vegar fjarri því að vera eitt markaðssvæði.  Járntjald kalda stríðsins skipti 

álfunni í tvennt auk þess sem EFTA og EB sköpuðu bandalagsríkjum sínum betri 

innbyrðis viðskiptakjör en önnur ríki áttu kost á.  Samningsstaða norrænu ríkjanna var 

veik og þrátt fyrir EFTA-tengslin veiktist markaðsstaða þeirra á sjöunda áratugnum.  

Af þeim sökum var mikið um það rætt að koma á norrænu viðskiptabandalagi til að 

styrkja samningsstöðu norrænu ríkjanna á alþjóðavettvangi og þá sérstaklega gagnvart 

EB og EFTA.  Erfitt reyndist hins vegar að komast að samkomulagi vegna ólíkra 

viðskiptahagsmuna norrænu landanna.  Samningaviðræðurnar runnu endanlega út í 

sandinn í kringum 1970 þegar Danir ákváðu að fylgja Bretum inn í EB.  Norsk 

stjórnvöld höfðu einnig samið við bandalagið um inngöngu en Norðmenn höfnuðu 

hins vegar aðild í þjóðaratkvæðagreiðslu.  Vegna stöðu sinnar í kalda stríðinu tóku 

Finnar ekki í mál að taka þátt í efnahagssamstarfi sem myndi tengjast vestrænu 

bandalagi (þ.e. EB). 

 Norræna samstarfið var mjög til umræðu eftir að viðræðurnar um 

efnahagssamstarf fóru út um þúfur.  Þeir sem vildu leggja megináherslu á frekari 

þróun norræna samstarfsins urðu fyrir miklum vonbrigðum.  Margir sáu norræna 

samvinnu aftur á móti fyrst og fremst í evrópsku samhengi og þótti því sjálfsagt að 
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norrænu ríkin færu eigin leiðir til að gæta viðskiptahagmuna sinna.
84

  Vonbrigðin 

voru samt sem áður almenn og töldu menn mikilvægt að reyna að hleypa nýju lífi í 

samstarfið.  Talið var nauðsynlegt að auka tengsl Norðurlandaráðs við ríkisstjórnir 

Norðurlanda og var Norræna ráðherranefndin stofnuð í því sambandi.  Hún skyldi 

verða samstarfsvettvangur norrænna ríkisstjórna sem stæði í nánum tengslum við 

Norðurlandaráð.  Þá skyldi hvert norrænt ríki leggja til samstarfsráðherra sem hefði 

það hlutverk með höndum að samræma hina norrænu stefnu.  Norræna 

ráðherranefndin var stofnuð 1971 en hana mynduðu þeir fagráðherrar sem funduðu 

hverju sinni.  Ráðherranefndin gat tekið sameiginlegar ákvarðanir í vissum málum en 

forsætis-, utanríkis- og varnarmálaráðherrar stóðu utan nefndarinnar.  Gengið var út 

frá því að samþykktir ráðherranefndarinnar yrðu einróma.  Norðurlöndin héldu því 

fullveldi sínu óskertu og utanríkismálum var haldið utan við samstarfið.
85

 

 Jafnframt stofnun Norrænu ráðherranefndarinnar jókst hlutverk 

Norðurlandaráðs við upphaf 8. áratugarins.  Þá skyldi ráðherranefndin gera grein fyrir 

þróun samstarfsins með því að leggja fram árlega skýrslu auk þess sem ráðherrarnir 

stóðu fyrir svörum á vettvangi Norðurlandaráðs.  Stjórnsýsla norræna samstarfsins var 

ennfremur efld og fékk Norðurlandaráð til dæmis sína eigin skrifstofu.  Norræna 

samvinnan varð þar með sjálfstæðari og öflugri en áður enda átti samvinna norrænu 

ríkjanna eftir að vaxa mjög í kjölfarið.
86

 

 Mennta- og menningarsamstarf norrænu landanna jókst mjög eftir 1970.  Með 

því var reynt að styrkja norræna samkennd en einnig að efla menntun og rannsóknir á 

Norðurlöndum.  Samfélagsþróun Vesturlanda krafðist sífellt aukinnar menntunar enda 

lengdist skólaganga á Norðurlöndum á sjöunda og áttunda áratugnum og varð 

almennari en áður hafði verið.  Þá fjölgaði æðri menntastofnunum og auknum 

fjármunum var varið til rannsókna.  Norðurlöndunum varð æ meiri nauðsyn í því að 

sameina krafta sína á rannsóknar- og menntasviðinu til að standast sívaxandi 

samkeppni.
 87

 

 Efnahagslíf Vesturlanda hafði einkennst af miklum vexti eftir seinna stríð og 

voru Norðurlöndin engin undantekning í þeim efnum.  Hagvöxtur var samfelldur, 
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iðnvæðing hröð og atvinnuleysi lítið.  Olíukreppa áttunda áratugarins batt hins vegar 

enda á hagvaxtarskeiðið og tími efnahagsörðugleika og atvinnuleysis gekk í garð.
88

  

Sú samfélagslega samstaða sem ríkt hafði um norræna velferðarkerfið minnkaði.  

Hægrimenn héldu því fram að velferðakerfið hefði vaxið um of og væri þar með 

dragbítur á efnahagslegar framfarir.  Vinstrimenn vildu hins vegar vernda velferðina 

og ásökuðu þeir alþjóðleg stórfyrirtæki um að grafa undan henni.  Hvernig sem á 

málin var litið var ljóst að aukin hnattvæðing og hærra orkuverð hafði veikt 

samkeppnisstöðu Norðurlanda.   

 Þjóðlegir hagsmunir kröfðust frekara samstarfs norrænu ríkjanna ættu þau að 

geta bætt samkeppnisstöðu sína.  Sérstök áhersla var lögð á að auka samstarf ríkjanna 

um rannsóknir í tækni og iðnaði og var sérstakur iðnlánasjóður stofnaður í því skyni.  

Þá var Norræni fjárfestingarbankinn stofnaður 1976 en hann átti að útvega alþjóðleg 

fjárfestingalán til norrænna verkefna á betri  kjörum en buðust hjá lánastofnunum í 

hverju landi fyrir sig og auðvelda með því fjárfestingar og styrkja útflutningsverslun 

norrænu ríkjanna.  Hafði hann mikilvægu hlutverki að gegna þar sem fjármálastaða 

norrænu ríkjanna hafði versnað til muna.
89

 

 Þegar hér var komið sögu snerist iðnvæðingin hins vegar ekki einungis um 

velmegun.  Farið var að líta á mengun sem alþjóðlegt vandamál sem nauðsynlegt væri 

að bregðast við.  Mikil umræða fór fram um umhverfismál í skandínavísku ríkjunum á 

áttunda áratugnum en Finnar og Íslendingar tóku ekki almennilega við sér fyrr en á 

þeim níunda.
90

  Umhverfismál voru engu að síður tekin fyrir sem norrænt 

samstarfsverkefni á seinni hluta sjöunda áratugarins.  Norrænu ríkin gerðu sér grein 

fyrir að vandamálið væri ekki einkamál hvers ríkis fyrir sig og því væri mikilvægt að 

koma á alþjóðasamstarfi um mengunarvarnir.  Fyrir þeim var það meginatriði að tekið 

væri tillit til nágrannalanda þegar umhverfismál eru annars vegar.  Norrænu ríkin hafa 

því barist fyrir aukinni umhverfisvernd á alþjóðlegum vettvangi og hafa þau að mörgu 

leyti verið stefnumarkandi á því sviði.
91

 

 Nauðsyn þess að styrkja efnahagslífið á Norðurlöndum varð sífellt ljósari.  

Þegar kom fram á níunda tug aldarinnar tók umræðan að einkennast af hugmyndum 

um einkavæðingu og markaðslausnir.  Norrænu ríkin höfðu lengi barist fyrir aukinni 

fríverslun á alþjóðavettvangi og þá sérstaklega innan Evrópu.  Sú barátta þótti ekki 
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skila nægum árangri enda var samkeppnisstaða Norðurlanda stöðugt áhyggjuefni.  

Sett var fram  tillaga um norrænan heimamarkað sem fékk góðar undirtektir.  Um 

sömu mundir samþykkti EB hins vegar að koma á sameiginlegum heimamarkaði 

innan aðildarríkja bandalagins og breyttust þar með forsendur norrænu landanna enda 

voru hagsmunir þeirra fyrst og fremst á Evrópumarkaði eins og áður segir.  

 Kalda stríðið og ólík afstaða til Evrópusamrunans takmarkaði að ýmsu leyti 

samstarfsmöguleika norrænu ríkjanna.  Viljinn til samstarfs var hins vegar sterkur 

enda naut norræna samvinnan mest fylgis meðal almennings þegar kom að 

alþjóðasamstarfi.
92

  Samkennd norrænu þjóðanna var sterk sem og þörfin á aukinni 

samstöðu gagnvart áskorunum hnattvæðingar og Evrópusamrunans.  Hinn hnattvæddi 

heimur sem mótaðist eftir lok kalda stríðins hefur leitt til mikilla breytinga á norrænni 

samvinnu.  Verður greint frá þróun samstarfsins á síðustu árum í næstu köflum. 

 

 

2.  Norrænt samstarf í deiglu Evrópusamruna og loka kalda 

stríðsins  

 

Lok kalda stríðins og aukinn áhugi á Evrópusamruna gjörbreyttu forsendum norræns 

samstarfs á árunum í kringum 1990.  Hrun kommúnismans og endalok Sovétríkjanna 

jók svigrúm norrænu ríkjanna í utanríkis- og öryggismálum.  Landamæri urðu minni 

hindrun en áður sem gerði Norðurlöndunum auðveldara um vik að vinna að eigin 

hagsmunum á nágrannaslóðum.  Höfðu norrænu ríkin frumkvæði að þróun viðamikils 

samstarfs við Eystrasaltið og nærsvæðunum í austri.  Þá var norræna samstarfið 

sérlega þýðingamikið þegar kom að sjálfstæðisbaráttu Eystrasaltslandanna enda studdi 

Norðurlandaráð þá baráttu með virkum hætti.  Viðleitni Evrópusambandsins til að 

koma á sameiginlegum heimamarkaði hafði mikil áhrif á hagsmuni Norðurlandanna.  

Þar sem norrænu ríkin eru mjög háð evrópskum markaði var ekki um annað að ræða 

en tengjast Evrópusambandinu á einhvern hátt.  Það er því ekki að undra að tengsl 

Norðurlandanna við Evrópusambandið hafi orðið aðal umræðuefnið á norrænum 

vettvangi þessi árin.   
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 Norrænt samstarf hafði frá upphafi fyrst og fremst einkennst af samnorrænum 

málum.  Norðurlöndin höfðu að vísu lengi haft með sér alþjóðlegt samstarf svo sem á 

vettvangi Sameinuðu þjóðanna þar sem þau töluðu yfirleitt einni röddu.  Hins vegar 

beindist umræðan innan Norðurlandaráðs einkum að norrænum málefnum auk þess 

sem samstarfsverkefni voru yfirleitt af norrænum toga.  Segja má að umræðan á 

norrænum vettvangi hafi fyrst og fremst verið innhverf allt fram á níunda áratuginn.  

Frá og með seinni hluta níunda áratugarins hefur orðið mikill breyting á þessu, því að 

síðan þá hefur staða Norðurlanda í alþjóðlegu umhverfi verið helsta viðfangsefni 

norræna samstarfsins.  Í stað norrænna málefna er það hinn hnattræni veruleiki sem 

hefur mótað samstarfið. 

 Að vissu leyti má segja að hin breytta heimsmynd hafi markast af tveimur 

atburðum sem áttu sér stað upp úr miðjum níunda áratugnum.  Annars vegar var 

valdataka Gorbatsjovs í Sovétríkunum árið 1985 og hins vegar samþykkt Einingarlaga 

Evrópu 1987, en þau gerðu ráð fyrir sameiginlegum markaði innan 

Evrópusambandsins eins og áður var greint frá.  Þrátt fyrir að engan gæti grunað 

hvílíkar breytingar væru í aðsigi var norrænt samstarf farið að taka aukið mið af 

hnattvæddri þróun.  Eins og áður hefur komið fram var talið brýnt að bæta 

samkeppnisstöðu Norðurlandanna.  Hugmyndir um norrænan heimamarkað voru 

mjög til umræðu um miðjan níunda áratuginn og gætti töluverðrar bjartsýni um að 

aukið líf væri að færast í samstarf landanna.   

 Alþjóðleg málefni urðu einnig meira áberandi á þessum árum.  Umhverfismál 

voru þar í brennidepli enda eru þau alþjóðleg í eðli sínu.  Forsætisráð Norðurlandaráðs 

hafði frumkvæði að alþjóðlegri þingmannaráðstefnu um loftmengun sem haldin var í 

Stokkhólmi 1986.  Það var ekki síður tákn um það sem koma skyldi að fulltrúar 

beggja vegna járntjaldsins mættu til fundarins.
93

  Vinstrimenn höfðu oft reynt að fá 

Norðurlandaráð til að samþykkja yfirlýsingu um kjarnorkulaus Norðurlönd.  Sú 

umræða varð mun háværari á áttunda áratugnum og varð helsta umræðuefnið innan 

Norðurlandaráðs þegar kom að utanríkismálum.  Það breyttist ekki fyrr en 

Evrópuumræðan tók yfir upp úr 1987.  Aldrei kom til þess að Norðurlönd væru lýst 

kjarnorkulaust svæði.  Mikillar tregðu gætti raunar við að ræða utanríkismál innan 

Norðurlandaráðs.  Öryggismál voru sérstaklega viðkvæm enda höfðu norrænu ríkin 
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lítið svigrúm til að fara sínu fram í þeim efnum meðan á kalda stríðinu stóð.
94

  Það var 

þó til marks um aukinn vilja til að ræða utanríkismál að 1985 var haldin 

þingmannaráðstefna  um Norðurlönd sem kjarnorkulaust svæði.  Umræðan fór fram 

utan vébanda Norðurlandaráðs en það var ekki fyrr en eftir lok kalda stríðsins sem 

öryggismál voru rædd á vettvangi ráðsins.   

 Þing Norðurlandaráðs 1986 bar með sér að vægi alþjóðamála fór vaxandi. 

Breið samstaða var um nauðsyn þess að setja á fót alþjóðanefnd sem ætti að leggja 

mat á hvernig best væri að útfæra alþjóðasamstarf norrænu ríkjanna.  Fram að þessu 

höfðu alþjóðamál aldrei verið rædd í breiðu samhengi heldur aðeins út frá hverjum 

málaflokki fyrir sig.  Megináhersla var lögð á að móta stefnu gagnvart 

þróunarlöndunum og í umhverfismálum.  Utanríkis- og öryggismál áttu hins vegar 

ekki að koma við sögu enda var svigrúm þar lítið og hagsmunirnir ólíkir eins og fram 

hefur komið.  Ekkert var heldur vísað til Evrópusambandsins enda var ekki búið að 

ganga frá hugmyndum um evrópska heimamarkaðinn þegar hér var komið sögu.  Þess 

var hins vegar ekki lengi að bíða að hreyfing kæmist á Evrópumálin.  Hin aukna þörf 

norrænu ríkjanna til að bregðast við sífellt hraðari alþjóðavæðingu átti eftir að leiða til 

deilna um hver væri hinn eiginlegi vettvangur norrænna ákvarðanna.  Það fór ekki á 

milli mála að Norðurlandaráð skipti sér sífellt meira af alþjóðamálum.  Menn voru þó 

ekki á einu máli um hvernig valdið ætti að skiptast á milli Norðurlandaráðs, Norrænu 

ráðherranefndarinnar og stjórnvalda í hverju ríki fyrir sig.  Norræna ráðherranefndin 

var til að mynda ekki tilbúin til að gefa samþykki sitt fyrir stofnun alþjóðanefndar 

innar Norðurlandaráðs.
95

  

 

 

3.  Lok kalda stríðsins gefur norrænu samstarfi aukið vægi 

 

Þær miklu breytingar sem urðu í Austur-Evrópu náðu hámarki með falli Sovétríkjanna 

1991.  Kommúnistar misstu völd sín en í staðinn tók við lýðræði og markaðsbúskapur.  

Þar með lauk kalda stríðinu með sinni tvískiptu heimsmynd en við tók margbreytileiki 

hins hnattvædda samfélags.  Heimurinn einkenndist ekki lengur af 

vígbúnaðarkapphlaupi tveggja risavelda sem reyndu að einangra hvort annað.  
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Heimurinn hafði opnast fyrir auknum tækifærum og samskiptum á hnattræna vísu en 

um leið ríkti aukin óvissa.  Með lokum kalda stríðsins féllu landamæri á ýmsum 

sviðum á milli landa sem og innan þeirra.  Austur-Evrópa opnaðist fyrir umheiminum 

en það átti eftir að verða eitt helsta viðfangsefni evrópska ráðamanna að sameina 

álfuna.  Þá varð almennt viðurkennt að hið opna samfélag lýðræðis og 

markaðsbúskapar væri samfélagsform framtíðarinnar.  

 Ástandið í Austur-Evrópu var hins vegar afar ótryggt enda voru ríki í þeim 

hluta álfunnar mun verr sett en í Vestur-Evrópa eftir áratuga óstjórn kommúnismans.  

Þær samfélagsbreytingar sem þar fóru í hönd urðu landsmönnum að mörgu leyti 

erfiðar enda var ljóst að ríkin í vestri yrðu að koma til aðstoðar.  Norðurlöndunum var 

málið skilt þar sem mörg Austur-Evrópuríkin eru í næsta nágrenni við þau.  Átti það 

einkum við um Eystrasaltslöndin enda áttu norrænu ríkin eftir að koma mjög við sögu 

í sjálfstæðisbaráttu þeirra og þróun sem frjálsra ríkja.  Þar var ekki einungis um 

réttlætiskennd og samhygð að ræða.  Norrænu löndunum var mikið í mun að viðhalda 

öryggi í eigin heimshluta.  Sérstaklega var mikilvægt að vinna gegn hnattrænum 

vandamálum svo sem mengun og glæpum.  Þróunin í Austur-Evrópu hafði því mikil 

áhrif á hagsmuni Norðurlanda enda varð það mikilvægur þáttur í norrænu samstarfi að 

hjálpa til við uppbygginguna þar.  

 Hrun Sovétríkjanna 1991 gerði það að verkum að farið var að ræða 

utanríkismál með formlegri hætti á vettvangi norræna samstarfsins en áður hafði verið 

gert.  Ólíkir hagsmunir Norðurlandanna í öryggismálum á dögum kalda stríðsins 

höfðu gert það að verkum að erfitt var að ræða utanríkismál á norrænum vettvangi.  

Einstaka þingmenn, einkum vinstrisósíalistar, höfðu reyndar oft komið fram með 

tillögur á sviði öryggismála á vettvangi Norðurlandaráðs en þeim málum var ávalt 

vísað frá.  Norrænt utanríkissamstarf hafði takmarkast við mál sem ekki tengdust 

kalda stríðinu beint svo sem umhverfismál og friðarsamstarf innan Sameinuðu 

þjóðanna.  Við lok kalda stríðsins jókst hins vegar svigrúm Norðurlandanna í 

utanríkismálum og hagsmunir í öryggismálum fóru betur saman en áður.  Það var ljóst 

að ef norrænt samstarf ætti að hafa einhverja pólitíska þýðingu hlaut það að taka á 

einhvern hátt til utanríkis- og öryggismála.
96

  Sameiginleg yfirlýsing Norðurlandanna, 

þar sem valdaránið í Sovétríkjunum sumarið 1991 var gagnrýnt, var mikilvægt skref í 

átt að sameiginlegri afstöðu norrænu ríkjanna í utanríkismálum.  Finnar höfðu þar 
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með látið af þeirri stefnu sinni að skipta sér ekki af sovéskum innanríkismálum.  

Skömmu seinna fylgdu þeir hinum norrænu ríkjunum og tóku upp stjórnmálasamband 

við Eystrasaltsríkin þrátt fyrir að ráðamenn í Moskvu litu á ríkin sem hluta 

Sovétríkjanna.
97

   

 Norðurlandaráð hélt aukaþing um miðjan nóvember 1991 þar sem framtíð 

norræna samstarfsins var til umræðu.  Meginatriðið var að finna norrænu samstarfi 

stað innan Evrópusamrunans.  Hið aukna svigrúm sem Norðurlöndin höfðu fengið 

eftir lok kalda stríðsins gerði það að verkum að aukin áhersla var lögð á að gera 

samstarf ríkjanna alþjóðlegra.  Almenn samstaða var um að gera utanríkismálum 

hærra undir höfði innan Norðurlandaráðs og hugmyndir voru uppi um að 

utanríkisráðherrar tækju þátt í störfum Norrænu ráðherranefndarinnar.  Það kom fram 

að sífellt væri erfiðara  að gera greinarmun á innanríkis- og utanríkismálum.  

Forsætisráðherrar norrænu ríkjanna héldu því fram í yfirlýsingu að Norðurlönd þyrftu 

að vinna saman að því að hafa áhrif á umheiminn með hagsmuni norrænna borgara að 

leiðarljósi.  Að svo stöddu voru þó engar formlegar samþykktir gerðar.
98

 

 Það var ekki fyrr en 1992 sem utanríkismál voru rædd með formlegum hætti á 

vettvangi norræna samstarfsins.  Á fundi forsætisráðherra Norðurlandanna sem 

haldinn var í marsmánuði það ár kom fram að þar sem hlutleysisstefna Finna og Svía 

stæði ekki lengur í vegi fyrir samstarfi á vettvangi utanríkis- og öryggismála bæri að 

þróa norrænt samráð í þeim efnum.  Þá var lögð áhersla á stöðugt samráð í 

Evrópumálum svo taka mætti afstöðu til mála jafnskjótt og þau kæmu fram.  Samstarf 

norrænu ríkjanna á sviði utanríkismála átti ekki að vera bindandi enda varð að taka 

tillit til skuldbindinga sem ríkin höfðu þegar gert á alþjóðavettvangi.
99

  Þar skipti vera 

Danmerkur, Íslands og Noregs í NATO mestu máli.  Í maímánuði sama ár hittust 

utanríkisráðherrar Norðurlanda að máli.  Samkvæmt Þresti Ólafssyni, aðstoðarmanni 

Jóns Baldvins Hannibalssonar utanríkisráðherra, var þessi fundur “fyrsta alvarlega og 

opna umræðan um öryggismál, hernaðarbandalög og sameiginlega framtíðarstefnu 

Norðurlandanna í hernaðarmálum” frá því að kalda stríðið hófst.  Á fundinum var í 

fyrsta skiptið tekin sameiginleg afstaða til öryggismála.  Ráðherrarnir höfðu fyrst og 

fremst áhyggjur af hinu ótrygga ástandinu í fyrrum ríkjum Sovétríkjanna.  Þá höfðu 
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norrænu ríkin farið þess á leit að Rússar drægju herafla sinn frá Eystrasaltsríkjunum 

og minnkuðu vígbúnað við finnsku landamærin.  Utanríkisráðherrarnir ítrekuðu 

áhyggjur sínar í þessum efnum en Rússar höfðu svarað því til að þeir ættu vont með 

að færa herafla sinn til baka vegna fjárskorts.
100

   

 Á haustþingi Norðurlandaráðs 1992 var í fyrsta skiptið fjallað formlega um 

utanríkismál en sú umræða átti eftir að verða fastur liður hjá ráðinu.  

Utanríkisráðherra Noregs, Thorvald Stoltenberg, flutti skýrslu um utanríkismál þar 

sem fyrst og fremst var fjallað um stöðu Norðurlanda innan Evrópu.  Var það í takt 

við svokallaða Borgundarhólmsyfirlýsingu norrænu forsætisráðherranna frá því um 

sumarið.  Samkvæmt henni átti að leggja áherslu á að norrænt utanríkis- og 

varnarsamstarf yrði hluti af evrópsku samstarfi.  Norski utanríkisráðherrann fór yfir 

þau mál sem efst voru á baugi á Norðurlöndum á sviði utanríkis- og varnarmála.  

Hann fjallaði um EES-samninginn, ESB og EFTA, svæðasamstarf í Evrópu, ný 

viðhorf í öryggismálum, breytingarnar í Austur-Evrópu og samstarfið innan NATO.   

Að ræðu ráðherrans lokinni fóru fram almennar umræður þingmanna og 

ráðherra um utanríkismál.  Almennt samkomulag var um að efla bæri norrænt 

samstarf í utanríkismálum og mæltist Norðurlandaráð sérstaklega til þess að 

ráðherranefnd Norðurlanda og ríkisstjórnir landanna stuðluðu að því að svo mætti 

verða.  Mönnum varð tíðrætt um mikilvægi þess að útvíkka öryggishugtakið þannig 

að það næði einnig til efnahags- og umhverfismála.  Öryggishlutverk ESB í Evrópu 

var ofarlega í huga margra ræðumanna enda bar Evrópusamruninn vott um 

öryggissamstarf á víðum grundvelli.  Þar sem Finnar og Svíar höfðu sótt um inngöngu 

í ESB lá fyrir að þeir yrðu að samræma utanríkis- og öryggisstefnu sína ásamt öðrum 

aðildarríkjum bandalagsins.  Þar með var enn frekar ljóst að norrænu ríkin myndu eiga 

samleið í þessum efnum vegna tengsla við NATO og/eða ESB.   

Utanríkisráðherra Svíþjóðar, Margaretha af Ugglas, lýsti stöðu Norðurlanda 

hvað best þegar hún fjallaði um öryggisleysi landanna vegna hins ótrygga ástands í 

fyrrum ríkjum Sovétríkjanna.  Sagði ráðherrann að þar sem norrænu ríkin væru ekki 

“fullnægjandi grundvöllur fyrir skuldbindandi samstarf í öryggismálum” væri 

mikilvægt fyrir Norðurlöndin að tengjast stærri öryggissamtökum.  Finnar og Svíar 
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áttu innan skamms eftir að finna slíkt skjól innan ESB en þegar kom að Dönum, 

Íslendingum og Norðmönnum var NATO aðildin mikilvægust.
101

 

Eftir lok kalda stríðsins tóku öryggishagsmunir Norður-Evrópu að miklu leyti 

mið af því ótrygga ástandi sem ríkti í fyrrum ríkjum Sovétríkjanna.  Það fór ekki á 

milli mála að brennipunktur öryggismála Evrópu hafði færst til austurs.  Norðmenn og 

sérstaklega Íslendingar höfðu nokkrar áhyggjur af minnkandi vægi Norður-

Atlantshafsins í áætlunum um öryggismál. Umræðan um að umsvif Bandaríkjahers á 

Miðnesheiði ættu eftir að minnka var hafin á Íslandi en Bandaríkjamenn höfðu látið í 

ljós að þeir vildu draga úr hernaðarumsvifum sínum í Evrópu.  Þau sjónarmið komu 

fram að Íslendingar ættu að tengast varnarsamstarfi ESB en þau viðhorf voru 

jafnframt útbreidd að ekkert kæmi í staðin fyrir NATO-samstarfið þar sem það næði 

yfir Atlantshafið.  Íslensk og norsk stjórnvöld settu öryggishagsmuni sína í vítt 

samhengi með því að halda fram mikilvægi þess að samgöngur á milli Evrópu og 

Bandaríkjanna væru tryggar.
102

   

Árið 1993 var ákveðið að bæta ákvæðum um utanríkis- og öryggismál inn í 

Helsinkisáttmálann.  Samkvæmt þeim skyldi ræða sameiginleg hagsmunamál sem 

kæmu við sögu á evrópskum og alþjóðlegum vettvangi.
103

  Norrænir ráðamenn hittust 

reglulega og gáfu út sameiginlegar yfirlýsingar um alþjóðleg málefni af ýmsu tagi.  

Var gjarnan vísað til átakasvæða víða um heim og hvatt til friðsamlegra lausna á milli 

deilenda.  Meginumræðan snerist hins vegar um mál sem snertu öryggishagsmuni 

norrænu ríkjanna beint.  Evrópusamruninn, ástandið í fyrrum ríkjum Sovétríkjanna og 

stríðið á Balkanskaga voru efst á baugi þegar kom að utanríkis- og öryggismálum 

næstu árin.   

Eitt helsta áhyggjuefni evrópskra ráðamanna eftir lok kalda stríðsins var að 

sönnu ástandið í fyrrum ríkjum Sovétríkjanna sem og stríðið á Balkanskaga.  Norrænu 

ríkin lögðu megináherslu á nauðsyn þess að stutt yrði við umbætur á nærsvæðum 

sínum í austri.  Norðurlöndin komu á samstarfi við Eystrasaltslöndin og Norðvestur-
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Rússland til að styðja við það uppbyggingarstarf sem framundan var.  Þá hvöttu þau 

til aukinna tengsla Rússlands við Evrópu enda töldu ráðamenn að öryggi álfunnar 

væri best tryggt með þeim hætti.  Stríðið á Balkanskaga var talið vera til marks um 

mikilvægi þess að auka þyrfti samstarf Evrópríkja og koma í veg fyrir að nýjar 

víglínur mynduðust innan álfunnar.  Sem dæmi um norrænt framlag í þeim efnum var 

friðargæslusveit sem Danir, Finnar, Norðmenn og Svíar lögðu sameiginlega til en hún 

starfaði á vegum Sameinuðu þjóðanna á átakasvæðum Balkanskaga.
104

 

Það kom fram í ræðu utanríkisráðherra Svía, Margaretha af Ugglas, á þingi 

Norðurlandaráðs 1992 að norrænu ríkin styddu veru bandarísks herliðs í Evrópu enda 

væri það forsenda fyrir öryggishlutverki NATO í álfunni.  Norrænu ríkin voru 

sammála um mikilvægi bandalagsins enda tóku þau öll þátt í svokölluðu 

friðarsamstarfi þess ásamt flestum ríkjum Evrópu.  Þá lögðu Norðurlöndin áherslu á 

stækkun NATO til austurs en sú umræða var ofarlega á baugi á þessum árum.  

Meginvandinn var hvernig Rússland gæti tekið þátt í öryggiskerfi Evrópu. Brýnt var 

að rússneskir ráðamenn litu ekki þannig á að þeir væru útskúfaðir í því nýja 

öryggiskerfi sem var að mótast í Evrópu og heiminum yfirleitt.
105

 

Utanríkissamstarf Norðurlanda jókst jafnt og þétt þessi árin.  Umræðan á þingi 

Norðurlandaráðs bar þess mjög merki enda voru þingmenn gjarnan tilbúnir til að 

ganga lengra í umræðum um viðkvæm mál en stjórnvöld norrænu ríkjanna.  Sú 

ákvörðun að gera öryggismál að formlegum hluta af dagskrá Norðurlandaráðs 1995 

var því ekki eins mikil nýlunda og ætla mætti.  Öryggismál höfðu að sönnu komið við 

sögu í umræðum innan ráðsins enda oft erfitt að gera greinarmun á þeim og öðrum 

utanríkismálum.  Það var engu að síður staðreynd að öryggismálum var gert hærra 

undir höfði frá og með árinu 1995 en verið hafði fram að því.
106

  Sem dæmi um aukið 

hlutverk Norðurlandaráðs á þessu sviði var að forsætisnefnd ráðsins sendi þetta sama 

ár í fyrsta skipi frá sér sameiginlega ályktun sem varðaði stefnumörkun í 

utanríkismálum.  Í ályktuninni var framferði rússneska hersins í Tsjetsjníju mótmælt 

og ríkisstjórnir Norðurlandanna hvattar til að láta málið til sín taka.
107
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Í heimi hnattvæðingar er mikilvægara en nokkru sinni fyrr að hafa áhrif á 

alþjóðvettvangi, og norrænu ríkin gerðu sér grein fyrir því að með því að hafa áhrif á 

hnattræn málefni væri hagsmunum þeirra best borgið.  Þær miklu breytingar sem urðu 

á norrænu samstarfi þessi árin báru ekki aðeins vott um eðlileg heldur í raun 

óhjákvæmileg viðbrögð Norðurlandanna.  Með því að leggja aukna áherslu á 

utanríkismál í norrænu samstarfi var mið tekið af þeirri hröðu hnattvæðingu sem átti 

sér stað í kjölfar aukins Evrópusamruna og loka kalda stríðsins.  Helstu viðfangsefnin 

sneru að sönnu að málefnum Evrópu en þar bar Evrópusamrunann hæst.  Áður en 

kemur að umfjöllun um Evópusambandið er hins vegar rétt að gera grein fyrir því 

víðtæka svæðisbundna samstarfi sem norrænu ríkin stóðu fyrir upp úr lokum kalda 

stríðsins.  Það ber vott um viðleitni Norðurlandanna til að hafa áhrif á þróun mála á 

nærsvæðum sínum og er um leið skýr vitnisburður um þá útvíkkun sem átti sér stað í 

samstarfi Norðurlandanna. 

 

 

4.  Nærsvæðasamstarf norrænu ríkjanna 

 

Lýðræðisvæðing Austur-Evrópu og hrun Sovétríkjanna gerðu öryggismálin að 

mikilvægu samstarfsefni á norrænum vettvangi.  Hið bágborna ástand og öryggisleysi 

sem ríkti á þessum svæðum ógnaði stöðu Norðurlandanna sem töldu sig þar af 

leiðandi knúin til að hafa áhrif á gang mála.  Í hönd fór víðtækt nágrannasamstarf sem 

miðaði að því að skapa stöðugleika á nærsvæðum norrænu ríkjanna. Til að byrja með 

beindist kastljósið fyrst og fremst að Eystrasaltslöndunum en með tímanum víkkaði 

sjónarhornið.  Norrænu ríkin lögðu áherslu á víðtækt samstarf þegar kom að því að 

takast á við þau hnattrænu vandamál sem steðjuðu að Norður-Evrópu.  Nýir 

samstarfsvettvangar komu til sögunnar á 10. áratugnum með þátttöku norrænu 

ríkjanna og nágranna þeirra.  Umhverfismálin voru ofarlega á baugi en einnig var 

áhersla lögð á að efla samskipti yfir landamæri á sem flestum sviðum.  Meginmálið 

var að skapa friðsamlegt samfélag í Norður-Evrópu sem byggi við sem mesta 

sjálfbærni og hagsæld.  Helstu markmiðin voru efling lýðræðis og markaðshagkerfis 

og umbætur í umhverfismálum.
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 Umræðan um norrænan stuðning við Austur-Evrópu fór fyrir alvöru af stað 

1989.  Helst var rætt um mikilvægi þess að koma á auknum samskiptum auk þess sem 

áhersla var lögð á umhverfismál.  Miklar vangaveltur voru um hvernig best væri að 

haga fyrirhuguðu samstarfi.109  Upp úr þessu fóru norrænir fulltrúar reglulega í 

kynnisferðir til ríkja Austur-Evrópu og Sovétríkjanna til að kynna sér ástandið og 

ræða við þarlenda áhrifamenn um möguleg samstarfsmál.  Hugmyndir um aukin 

samskipti voru ræddar á öllum vettvöngum norræna samstarfsins.  Danski 

forsætisráðherrann, Paul Schlüter, komst að kjarna málsins þegar hann hvatti til þess 

að Norðurlönd tækju fullan þátt í Evrópuþróuninni.  Sagði hann það mikilvægt 

verkefni næstu árin að norrænu ríkin stuðluðu að auknum samskiptum landanna við 

Eystrasalt.
110

 

Í skýrslu Júlíusar Sólnes, samstarfsráðherra Norðurlanda, um störf Norrænu 

ráðherranefndarinnar fyrir árið 1990 er gerð rækileg grein fyrir þróun mála í Austur-

Evrópu sem og viðbrögðum Norðurlandanna.  Kemur þar fram að breytingarnar “í 

Austur-Evrópu hafa víkkað út samvinnu- og samskiptamöguleika í álfunni allri – í 

pólitískum skilningi er um að ræða víkkun á sjálfu Evrópuhugtakinu – og við þessum 

umskiptum verður...norræn samvinna að bregðast.”
111

  Norræna ráðherranefndin lagði 

áherslu á hina “austur-evrópsku vídd” í störfum sínum en markmiðið var að setja fram 

norræna framkvæmdaáætlun fyrir Austur-Evrópu.  Þá kom fram að mikill áhugi væri 

fyrir samstarfi við norrænu ríkin í Austur-Evrópu.  Auk þess sem Norðurlöndin höfðu 

lagt sig eftir að kynnast viðhorfum heimamanna með fundum og heimsóknum hafði 

fjöldi erinda borist inn á norrænan vettvang.  Fyrir utan beinan fjárstuðning óskuðu 

Austur-Evrópuríkin helst eftir hvers kyns þekkingu í víðasta skilningi.   

Norrænu löndin voru vissulega ekki ein um að aðstoða ríkin í Austur-Evrópu 

enda var þar um stórt verkefni að ræða sem varðaði alþjóðasamfélagið.  Ýmsar 

alþjóðastofnanir svo sem OECD og Evrópubandalagið komu þar einnig að máli.  Það 

var Norðurlöndunum mikilvægt að Evrópusamruninn næði einnig til Norðaustur- 

Evrópu.  Þau hvöttu því mjög til þess að Evrópuríkin tækju höndum saman við að 

aðstoða Norðaustur-Evrópuríkin til að þróast að vestrænum hætti.  Norrænu ríkin 
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lögðu megináherslu á að styðja “næsta landfræðilega nágrenni Norðurlanda við 

Eystrasalt” sem og nærsvæði innan Sovétríkjanna.  Norrænir ráðamenn voru 

sannfærðir um að þeir hefðu miklu að miðla eins sjá má á eftirfarandi lýsingu sem 

kemur fram í fyrrnefndri skýrslu Júlíusar Sólness um störf Norrænu 

ráðherranefndarinnar:  

 

Norðurlönd samanstanda af smáum ríkjum sem einkennast af sterkri 

lýðræðishefð og háþróuðu félagslegu kerfi. Efnahagsgeta þeirra er umtalsverð, 

og í augum Austur-Evrópuríkja, þar sem Eystrasaltsríkin og ýmis önnur eru 

tiltölulega smá, eru norrænu ríkin jafngildir samstarfsaðilar sem þar að auki 

búa að þjóðfélagsgerð er á margan hátt þykir eftirbreytniverð.
112

 

 

Í nóvember 1990 var framkvæmdaáætlun samþykkt um norræna aðstoð í 

Austur-Evrópu með sérstaka áherslu á Eystrasaltsríkin.  Þar komu fram mótaðar 

hugmyndir um hvernig ætti að byggja upp samband við Austur-Evrópu og stuðla að 

þróun þeirra í átt til lýðræðis og markaðsbúskapar.  Ráðgert var að opna norrænar 

upplýsingaskrifstofur í Eystrasaltslöndunum auk þess sem ráðist var í ýmis 

samstarfsverkefni til að ná fyrrgreindum markmiðum.  Styrkjakerfi var sett á laggirnar 

til að gera Austur-Evrópubúum, einkum Eystrasaltsþjóðunum, kleift að koma til 

Norðurlandanna í starfsþjálfun eða til námsdvalar.  Stuðningur norrænu ríkjanna 

byggðist ekki hvað síst á miðlun þekkingar á innviðum vestrænna samfélaga en beinar 

fjárveitingar voru fremur takmarkaðar.  Þá ber að geta þess að norræna aðstoðin var 

viðbót við stuðning sem Norðurlöndin veittu hvert fyrir sig í tvíhliða samskiptum við 

ríki Austur-Evrópu.
113

 

Samskiptin við Austur-Evrópu tóku smám saman á sig fastara form.  Fulltrúar 

norrænu ríkjanna áttu sífellt meiri og reglulegri samskipti við starfsfélaga sína á 

nágrannasvæðunum í austri.  Norðurlandaráð hafði mikilvægu hlutverki að gegna í 

þeirri þróun en það lagði sérstaka áherslu á víðtækt samstarf við Eystrasaltsríkin.     

Norrænu ríkin vísuðu Eystrasaltsríkjunum veginn til aukins innbyrðis samstarfs sem 

kom meðal annars fram í stofnun Eystrasaltsríkjaráðs.  Var þar um að ræða 

samstarfsvettvang Eistlands, Lettlands og Litháens sem sótti fyrirmynd sína til 

Norðurlandaráðs.  Með því að koma á nánu svæðasamstarfi áttu Eystrasaltsríkin 
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auðveldara með að takast á við þau vandamál sem þau stóðu frammi fyrir.  Þá varð 

hið nýja svæðaráð einnig vettvangur fyrir aukin samskipti Eystrasaltsríkjanna við 

Norðurlönd.  Þar sem Eystrasaltsríkjaráðið samanstóð af fulltrúum frá þjóðþingum 

landanna, á sama hátt og Norðurlandaráð, hafði skapast tilvalinn samstarfsvettvangur 

fyrir víðtæka svæðissamvinnu.  Eystrasaltsríkjaráðið hélt stofnfund í janúar 1992 og 

sátu fulltrúar Norðurlandaráðs það sem áheyrnarfulltrúar en fulltrúar 

Eystrasaltsríkjanna höfðu áður setið fundi Norðurlandaráðs.
114

      

Norðurlandaráð kom einnig á samskiptum við rússnesk yfirvöld.  

Forsætisnefnd Norðurlandaráðs hélt sinn fyrsta fund með þingmannanefnd frá æðsta 

ráði Rússlands í október 1991.  Rússar höfðu mikin áhuga á að læra af norrænu 

samstarfi og varð að samkomulagi að koma á samstarfi á milli Rússlands og 

Norðurlandaráðs.  Þá var bundið fastmælum að Rússar fengju að senda 

áheyrnarfulltrúa á næsta þing ráðsins.
115

  Ári seinna héldu Norðurlandaráð og 

Norræna ráðherranefndin upplýsingaráðsefnu í St. Pétursborg um norrænt samstarf.  

Meðal umræðuefna var hlutdeild norrænnar samvinnu í þróun Austur-Evrópu en 

gestir ráðstefnunnar voru meðal annarra rússneskir þingmenn og embættismenn frá 

nærsvæðum Norðurlanda.
116

  Sama ár var ákveðið að bjóða upp á árlega norræna 

styrki fyrir þingmenn frá Póllandi, Eystrasaltsríkjunum og Rússlandi til að kynna sér 

framkvæmd lýðræðis og þingræðis í norrænu ríkjunum að eigin raun.
117

   

Vorið 1991 opnuðu Norðurlöndin sameiginlegar upplýsingaskrifstofur í 

höfuðborgum Eystrasaltsríkjanna.  Þeim var ætlað að vera alhliða tengiliðir á milli 

Eystrasalts- og norrænu þjóðanna auk þess sem þær sinntu kynningastarfssemi og 

héldu utan um styrkja- og skiptiáætlanir.  Samskonar skrifstofa var opnuð í St. 

Pétursborg árið 1995.
118

  Komið var á fót víðtæku styrktarkerfi fyrir námsmenn, 

kennara, vísindamenn, embættismenn og þingmenn Eystrasaltsríkjanna og 

Norðvestur-Rússlands til að kynna sér norræn samfélög.  Var um að ræða styrki til 
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námsdvalar, starfsþjálfunar eða kynningar á framkvæmd norræns lýðræðis eins og 

áður hefur komið fram.  Þá var einnig lögð áhersla á að efla samfélagsþróun 

nágrannasvæðanna með samstarfi á sviði menntamála, fjölmiðlunar, félags- og 

heilbrigðismála, samgöngu- og umhverfismála.  Styrktaráætlunin sem hófst 1990 vatt 

fljótt upp á sig en í upphafi miðaðist hún fyrst og fremst við Eystrasaltslöndin.  Með 

auknu vægi grannsvæðasamstarfs Norðurlandanna var áætlunin víkkuð út 1994 og 

aukinni athygli var beint að Norðvestur-Rússland.
119

 

Styrktaráætlun norrænu ríkjanna miðaði að því að aðstoða nágrannana í austri 

við að styrkja innviði sína og laga þá að vestrænum háttum.  Mikið var því lagt upp úr 

að veita Eystrasaltslöndunum upplýsingar um norræna samfélagshætti.  Áætlun var 

gerð um endurmenntun kennara í Eystrasaltslöndunum og haldnar voru ráðstefnur um 

starfsmenntun og tungumálakennslu þar sem norrænir og baltneskir sérfræðingar 

komu saman.  Norræni heilbrigðisskólinn bauð upp á viðamikið fræðslustarf fyrir 

starfsmenn heilbrigðisþjónustunnar í Eystrasaltslöndunum.  Norræna rannsóknar-

nefndin á sviði vímuefna stóð fyrir verkefni um neyslu vímuefna í 

Eystrasaltslöndunum.  Var í því sambandi haldið rannsóknarnámskeið um félagsleg 

vandamál en þátttakendur voru frá Norðurlöndunum, Eystrasaltsríkjunum og 

Rússlandi.  Norræna hagskýrslunefndin stóð fyrir kynningum á norræna 

velferðarkerfinu en fræðsluna sóttu starfsmenn hagstofa, ráðuneyta og 

tryggingastofnana Eystrasaltslandanna.  Þá stóðu norrænu ríkin einnig fyrir 

fræðslustarfi á sviði hagrannsókna og löggjafar.  Var til að mynda haldið málþing um 

norrænt löggjafarsamstarf innan ESB.  Áhersla var einnig lögð á að bjóða 

Eystrasaltsþjóðunum upp á starfsþjálfun í norrænu ríkjunum.  Um miðan 10. 

áratuginn höfðu til dæmis um 400 ungir starfsmenn frá grannsvæðunum fengið 

starfsþjálfun hjá norrænum fyrirtækjum á sviði orku- og iðnaðarmála.
120

 

Sérstök áhersla var lögð á samstarf á sviði umhverfismála enda barst mikil 

mengun frá Sovétríkjunum og Austur-Evrópu til norrænu landanna en verst var 

ástandið í grennd við Finnland, Svíþjóð og Noreg.  Var því haldið fram að 

neyðarástand gæti skapast af þessum sökum og er því ekki að undra að norrænu ríkin 

lögðu mesta fjármuni til umhverfismála þegar kom að nágrannasamstarfinu í austri.  

                                                 
119

 Skrifstofa Norðurlandamála [Utanríkisráðuneytið].  Skýrsla Eiðs Guðnasonar samstarfsráðherra   

     Norðurlanda um störf Norrænu ráðherranefndarinnar 1992-1993, 23-24 og Skrifstofa   

     Norðurlandamála [Utanríkisráðuneytið].  Skýrsla Sighvats Björgvinssonar samstarfsráðherra  

     Norðurlanda um störf  Norrænu ráðherranefndarinnar 1994-95, 96-102.   
120

 Norðurlandaskrifstofa forsætisráðuneytisins.  Skýrsla Halldórs Ásgrímssonar samstarfsráðherra   

     Norðurlanda um störf Norrænu ráðherranefndarinnar 1995, 19, 25-30, 39-41 og 53-54.  



 46 

Norðurlöndin stofnuðu sérstakt fjármögnungarfélag á sviði umhverfismála fyrir 

Austur-Evrópu auk þess sem þau miðluðu þeim af þekkingu sinni.  Áhyggjur norrænu 

ríkjanna beindust ekki hvað síst að ástandi kjarnorkuvera sem víða voru í ólesti á 

þessum svæðum.
121

  Norrænu ríkin lögðu einnig áherslu á hið hnattræna samhengi 

með því að hvetja alþjóðlegar stofnanir til að koma að verkefninu.  Þá aðstoðuðu þau 

nágrannasvæðin til að taka upp evrópsk viðmið í umhverfismálum.  Fyrstu árin 

beindist norræni stuðningurinn til umhverfismála aðallega að Eystrasaltsríkjunum en 

þegar líða tók á miðjan 10. áratuginn færðist áherslan einnig yfir á norðvesturhéruð 

Rússlands.  Fyrst í stað horfðu Norðurlöndin mjög til Eystrasaltsins en eftir því sem 

sjónarsviðið víkkaði bættist Barentssvæðið og Norður-Atlantshafið við.
122

  

 Til að aðstoða við uppbyggingu efnahagslífs nærsvæðanna veittu norrænu 

ríkin tækniaðstoð og fjármagn til fjárfestinga í litlum og meðalstórum fyrirtækjum.  

Þetta þótti besta leiðin til ýta undir einkaframtak og sjálfbæra efnahagsþróun.  Stærsta 

skrefið í þessum efnum var stigið 1992 þegar Norðurlöndin ákváðu að verja 

milljörðum króna næstu árin til fjárfestinga í Eystrasaltsríkjunum.  Þá voru norræn 

fyrirtæki hvött til að fjárfesta þar um slóðir.  Samhliða auknu fjárstreymi til 

nágrannasvæðanna stóðu norrænu ríkin fyrir málþingum og fundum sem höfðu það að 

meginmarkmiði að veita upplýsingar um ágæti markaðshagkerfis.  Upp úr 1994 náði 

aðstoðin í auknum mæli til norðvesturhéraða Rússlands.
123

 

 Norðurlöndin reyndu á ýmsan hátt að auka tengsl Eystrasaltsríkjanna við 

alþjóðasamfélagið.  Í fyrsta lagi kynntu þau fulltrúum Eystrasaltsríkjanna vestræn 

gildi í þeirri von að samfélög þeirra tækju mið af vestræna háttum.  Sem dæmi um það 

má nefna áherslu á lýðræði og markaðsbúskap.  Var gjarnan miðað við reglugerðir 

Evrópusambandsins þegar kom að útfærslunni enda stefndu Eystrasaltsríkin að því að 

tengjast sambandinu.  Í öðru lagi hvöttu Norðurlöndin alþjóðasamfélagið til að taka 

þátt í uppbyggingunni fyrir botni Eystrasalts.  Þá áttu norrænir ráðamenn margvíslegt 

samstarf með starfsbræðrum sínum frá Eystrasaltslöndunum innan alþjóðlegra 
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stofnana.  Ráðherrar ríkjanna áttu gjarnan með sér samráð fyrir fundi á vettvangi 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Alþjóðabankans svo dæmi sé tekið.  Má geta þess að 

ríkin áttu sameiginlegan fulltrúa innan fyrrnefndra stofnana auk þess sem norrænir 

fulltrúar töluðu gjarnan máli Eystrasaltslandanna á alþjóðavettvangi eins og fram 

hefur komið.
124

 

 Nágrannasamstarf Norðurlanda við nærsvæðin í austri hófst að mörgu leyti 

með stuðningnum við sjálfstæðisbaráttu Eystrasaltsríkjanna undir lok níunda 

áratugarins.  Eystrasaltslöndin nutu, eins og fram hefur komið, mestrar aðstoðar 

norrænu ríkjanna á fyrstu árum nærsvæðasamstarfsins en þegar líða tók á miðjan  

tíunda áratuginn bættust nærsvæðin í Rússlandi við í ríkari mæli.  Var þar fyrst og 

fremst um Barentssvæðið og Pétursborg að ræða en einnig Kalinígrad.  Þá var Pólland 

að vissu marki hluti af nágrannaáætlun Norðurlanda vegna staðsetningar sinnar við 

Eystrasalt.  Þegar kom fram á miðjan 10. áratuginn var nágrannasamstarfið orðið eitt 

mikilvægasta samstarfsmál norrænu landanna.  Hin aukna áhersla á þau mál kom 

berlega í ljós í fjárframlögum til nágrannasamstarfsins sem margfölduðust á milli 

áranna 1994 og 1995.  Á sama tíma var ákveðið að gera nágrannasamstarfið formlega 

að einu af helstu samstarfssviðum Norðurlanda.  Var það gert með nýju skipulagi 

Norðurlandaráðs en samkvæmt því tilheyrðu grannsvæðin einu af þremur 

meginsviðum ráðsins.
125

   

 Það var sameiginlegur áhugi norrænna og baltneskra ráðamanna að auka 

samstarf ríkjanna.  Á sameiginlegum fundi utanríkisráðherra þjóðanna 1995 kom fram 

vilji til að auka samvinnuna á sem flestum sviðum.  Sama ár var haldin ráðstefna um 

samnorræna starfsemi á nágrannasvæðum Norðurlandanna.  Var þar rætt um hvernig 

auka mætti samstarfið en fundarmenn voru fulltrúar norrænna stofnana, ESB, 

Ráðherranefndar Eystrasaltsríkjanna og Barentssvæðisins.  Átti að nota niðurstöður 

ráðstefnunnar til að þróa frekar heildaráætlun fyrir nágrannasamstarfið.
126
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 Breytingarnar í Evrópu sem og aukin hnattvæðing höfðu gert það að verkum 

að svæðasamstarf varð mikilvægara en það hafði nokkru sinni verið.  Norrænt 

samstarf miðaðist í auknum mæli við að laga Norðurlöndin að Evrópusamrunanum og 

gera þeim kleift að hafa áhrif á þróun mála í Austur-Evrópu.  Mönnum varð ljóst að æ 

fleiri verkefni varð að leysa í samvinnu við nágrannasvæði eða á almennum 

alþjóðlegum vettvangi.  Vegna smæðar sinnar gerðu norrænu ríkin sér vel grein fyrir 

mikilvægi samstarfs þvert á landamæri.  Það er því ekki að undra að Norðurlöndin 

hafi lagt mikla áherslu á aukna svæðasamvinnu í sínum heimshluta.
127

 

 Á 10. áratugnum komu fram fjölmörg svæðisbundin samtök innan Evrópu.  

Þáverandi utanríkisráðherra, Jón Baldvin Hannibalsson, gerði þessa þróun að 

umtalsefni í Morgunblaðsgrein haustið 1994.  Þar segir hann m.a. að markmið slíkrar 

samvinnu sé “ekki einungis að efla efnahagslegar framfarir heldur ekki síður að bæta 

menningu og mannleg samskipti og draga úr þeirri spennu og togstreitu sem ríkt hafði 

milli vesturs og austurs.  Framlag slíkrar samvinnu til friðar og öryggis, þar sem 

tortryggni er látin víkja fyrir gagnkvæmum skilningi, er bæði nauðsynleg og 

ómetanleg.”
128

 

 Norðurlöndin tóku ekki einungis þátt í þessari þróun með stuðningi sínum við 

grannsvæðin.  Þau stóðu einnig að stofnun svæðisbundinna samtaka í sínu 

nærumhverfi.  Þannig lögðu þau áherslu á aukið norður-evrópskt samstarf til lausnar 

þeim viðfangsefnum sem framundan voru.  Forsætisráðherra Noregs, Gro Harlem 

Brundtland, orðaði það svo að nágrannasamstarfið væri norræni þátturinn í evrópskri 

samvinnu.  Menn sáu sífellt fleiri viðfangsefni fyrir sér í evrópsku samhengi, þar með 

talið mikilvægi þess að tengja saman einstök héruð og landsvæði óháð 

landamærum.
129

  Á þingi Norðurlandaráðs 1992 var samþykkt að hvetja ríkisstjórnir 

Norðurlanda og Norrænu ráðherranefndina til að þróa “samstarfið á Eystra-

saltssvæðinu og Norðurkollusvæðinu” og leggja megináherslu á “umhverfismál, 

sjálfbæra þróun og aðgerðir í atvinnumálum þannig að þetta samstarf verði hluti af 

víðtæku norðurevrópsku samstarfssvæði.”
130
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 Eystrasaltssamstarfið sem hófst 1992 er gott dæmi um aukna svæðasamvinnu í 

Norður-Evrópu.  Þjóðverjar og Danir áttu frumkvæði að því en þau ríki sem áttu land 

að Eystrasalti, auk Noregs, tóku þátt í samstarfinu.  Hið svonefnda Eystrasaltsráð átti 

að verða samráðsvettvangur þar sem unnið yrði að hagsmunum Eystrasaltssvæðisins.  

Samkvæmt ritstjórnargrein Morgunblaðsins 7. mars 1992 munu utanríkisráðherrar 

Danmerkur og Þýskalands hafa séð fyrir sér að “öll ríkin á Eystrasaltssvæðinu yrðu 

orðin aðildar að Evrópubandalaginu innan 10 ára og þess vegna bæri að líta á þetta 

svæði sem EB-svæði, sem mundi í framtíðinni lúta reglum Evrópubandalagsins.”  

Íslenskum stjórnvöldum leist ekki alls kostar vel á þróun mála enda óttuðust þau mjög 

að Ísland yrði utanveltu í þeirri nýju Evrópu sem var að mótast eftir lok kalda 

stríðsins. 

Íslendingar sóttu það stíft að fá aðild að Eystrasaltsráðinu en var hafnað á 

þeirri augljósu forsendu að þeir ætti ekki land að Eystrasalti.  Hin norrænu ríkin áttu 

hins vegar aðild að ráðinu og óttuðust íslensk stjórnvöld að norræna samstarfið myndi 

fyrst og fremst snúast um Eystrasaltssamstarfið og Evrópusambandið.  Ummæli  

utanríkisráðherra Íslands, Jóns Baldvins Hannibalssonar, lýsir vel ótta stjórnvalda á 

þessum tíma en Morgunblaðið vísaði til þeirra í fyrrgreindri ritstjórnargrein.  Þar segir 

meðal annars eftirfarandi:  

 

Manni sýnist...að þetta þýði að út frá sjónarmiði norrænnar samvinnu...að 

Norðurlönd verði fyrst og fremst upptekin af samningum sínum við 

Evrópubandalagið og samstarfi sínu í framhaldi af því, sem undirsvæði 

Evrópubandalags og svo af þessu svæðisskipulagi framtíðarinnar í kringum 

Eystrasaltið.  Þetta gæti með öðrum orðum þýtt, að Norðurlandaráð og norræn 

samvinna eins og við þekkjum hana sé komin að leiðarlokum, að 

Eystrasaltsráðið og Evrópubandalagsaðildin taki þar raunverulega við og þeir 

tímar séu í nánd, að það skilji leiðir Norðurlanda og Íslands, sem einangrist frá 

þessu samstarfi.
131

 

 

Það átti reyndar eftir að koma í ljós að áhyggjur íslenskra ráðamanna voru 

ástæðulausar.  Þær voru þó skiljanlegar á þessum tíma enda erfitt að segja fyrirfram til 

um hvernig mál myndu þróast.  Íslendingar fengu fljótlega áheyrnaraðild að 

Eystrasaltsráðinu og vorið 1995 var þeim veitt full aðild að ráðinu.  Þáverandi 

utanríkisráðherra Íslands, Halldór Ásgrímsson, hélt því fram um þær mundir að 
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yfirlýsingar um að norræna samstarfið væri að veikjast hefðu reynst orðum auknar.  

Hann sagði ríkisstjórnina líta svo á að Ísland væri ekki að einangrast vegna þeirrar 

þróunar sem ætti sér stað í Evrópu.  Það kom fram í skýrslu hans um störf Norrænu 

ráðherranefndarinnar árið 1995 að Norðurlöndin stuðluðu að pólitískum stöðugleika í 

norðausturhluta Evrópu með þátttöku sinni í Eystrasaltsráðinu.  Á þeim vettvangi væri 

unnið að því að styrkja uppbyggingu lýðræðis auk samvinnu á ýmsum sviðum svo 

sem umhverfismálum og viðskiptum.
132

   

Ári eftir stofnun Eystrasaltsráðsins stóðu Norðmenn, Svíar, Finnar og Rússar 

fyrir stofnun Barentsráðsins.  Um var að ræða samstarfsvettvang ofangreindra þjóða 

sem hafði það markmið að þróa og efla Barentssvæðið.  Leggja átti áherslu á að efla 

tengsl manna innan svæðisins óháð landamærum sem og að tengja það betur við 

umheiminn.  Þá var ætlunin að efla sjálfbærni svæðisins og huga að umhverfismálum.  

Norræna ráðherranefndin lagði sitt af mörkum með því að leggja til fjármagn til 

einstakra verkefna.
133

  Íslendingar voru sérstaklega áhugasamir um umhverfisstarf 

Barentsráðsins og hvöttu mjög til að því yrði gefinn aukinn gaumur í norrænu 

samstarfi.  Var í því sambandi einkum horft til þess að berjast þyrfti gegn mengun 

sjávar. 

Evrópumálin, nágrannasamstarfið í austri og Eystrasaltssamstarfið gerðu það 

að verkum að minni athygli beindist að vestnorræna svæðinu en áður hafði verið.  

Færeyingar, Grænlendingar, Íslendingar, og að vissu leyti Norðmenn, höfðu nokkrar 

áhyggjur af þessu enda áttu löndin sameiginlegra hagsmuna að gæta á norðanverðu 

Atlantshafinu.  Færeyjar, Grænland og Ísland höfðu haft með sér umtalsvert samstarf 

frá því snemma á 9. áratugnum sem gekk undir nafninu vestnorræna samstarfið.   

Samstarf þeirra átti sér stað innan svonefndrar Vestnorrænnar nefndar.  Það fór rólega 

af stað en eftir því sem Evrópusamruninn jókst lögðu vestnorrænu löndin aukna 

áherslu á hagsmuni sína.  Íslendingar lögðu einkum áherslu á samstarf í umhverfis- og 

sjávarútvegsmálum.  Þá lögðu vestnorrænu löndin einnig áherslu á samstarf um bættar 

samgöngur innan Norðurlanda sem og þróun atvinnumála.
134
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Vestnorræna nefndin var lögð niður árið 1995 en Norræna Atlantshafsnefndin 

var stofnuð í hennar stað.  Strandhéruð Noregs bættust í hóp samstarfslandanna 

þriggja og vonuðust Íslendingar til að geta aukið samskipti sín til muna við fyrirtæki 

sem og mennta- og rannsóknastofnanir þar í landi.  Ekki hafði tekist sem skyldi að 

koma á samstarfsverkefnum á milli vestnorrænna fyrirtækja.  Lánasjóður Vestur-

Norðurlanda hafði boðið upp á styrki til slíks samstarfs en árangurinn lét á sér standa.  

Af þeim sökum stefndi hin nýja nefnd að því að beina starfi sínu frekar að verkefnum 

sem hún átti sjálf frumkvæði að.  Þá urðu samstarfsverkefnin viðameiri en áður hafði 

verið.  Unnið skyldi að því að efla samvinnu innan svæðisins að verkefnum sem 

snerust um nýtingu auðlinda og umhverfismál sjávar, ferðaþjónustu og samgöngur, 

viðskipti og iðnað, landbúnað og umhverfismál.  Koma átti á samstarfi á milli 

nefndarinnar og annarra aðila sem unnu að samskonar verkefnum innan 

samstarfssvæðisins.  Stuðlað skyldi að rannsóknum, þróun og miðlun þekkingar á 

sviði byggða- og atvinnumála í samstarfslöndunum.  Var lögð áhersla á að koma á 

sambandi milli stofnana, fyrirtækja og einstaklinga í þessum efnum.  Til viðbótar því 

starfi sem ráðgert var að færi fram innan Norrænu Atlantshafsnefndarinnar var 

ákveðið að tengja skyldi hin vestlægu Norðurlönd betur við hin norrænu ríkin.  Setja 

skyldi á fót nemendaskipta- og styrkjakerfi  fyrir framhaldsskóla-, kennaraskóla- og 

háskólanemendur auk þess sem standa átti fyrir menningarviðburðum á milli 

landanna.  Þá átti að styrkja sérstaklega íþróttastarf sem og umhverfis- og byggðamál 

á Vestur-Norðurlöndum.
135

 

Evrópsambandið var hið mótandi afl þegar kom að þróun mála innan Evrópu.  

Hinn víðtæki Evrópusamruni sem einkenndi alla stjórnmálaumræðu í álfunni á seinni 

hluta 9. áratugarins hélt áfram af fullum krafti undir aldarlok.  Lok kalda stríðsins 

varð til þess að Evrópusamruninn varð víðtækari en nokkur hafði séð fyrir.  Í fyrsta 

skipti frá lokum seinni heimsstyrjaldar var möguleiki á því að sameina Evrópu í heild 

sinni með því að koma á nánu og víðtæku samstarfi ríkjanna.  Það lá fyrir að ESB 

myndi leika lykilhlutverk í því sambandi enda sóttust Austur-Evrópuríkin eftir að 

tengjast sambandinu.  Stjórnmálaþróun Evrópu á 10. áratugnum einkenndist því í senn 

af ríkjasamruna Evrópusambandsins og auknu nærsvæðasamstarfi víðsvegar um 

álfuna.  Norrænu ríkin tóku fullan þátt í þessari þróun enda settu Evrópumálin svip á 

alla þætti norræns samstarfs.  Spurningin var fyrst og fremst hvernig Norðurlöndin 
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ættu að tengjast Evrópusambandinu og hvaða áhrif það myndi hafa á norrænt 

samstarf. 

 

 

5.  Áhrif Evrópusamrunans á norrænt samstarf 

 

Evrópusamruninn er það hreyfiafl sem mest áhrif hefur haft á þróun norræna 

samstarfsins frá seinni hluta níunda áratugarins.  Ákvörðun Evrópubandalagsins um 

að koma á sameiginlegum innri markaði varð til þess að norrænu ríkin þurftu 

hagsmuna sinna vegna að tengjast bandalaginu.  Eins og fram hefur komið treysta 

Norðurlöndin mjög á utanríkisviðskipti en mikilvægustu markaðir þeirra voru innan 

landa EB.  Staða Dana var einföld þar sem þeir tengdust innri markaðnum vegna 

aðildar sinnar að bandalaginu.  Hin norrænu ríkin stóðu hins vegar utan 

Evrópubandalagsins og þurftu því að hugsa sinn gang.   

Framtíð norræns samstarfs var mjög til umræðu á árunum í kringum 1990 og 

sýndist sitt hverjum.  Vaxandi efasemda gætti um hlutverk samstarfsins og voru 

Íslendingar sérstaklega áhyggjufullir um að vægi þess færi minnkandi.  Páll 

Pétursson, sem kjörinn var forseti Norðurlandaráðs 1990, hélt því fram að 

Evrópuþróunin fengi svo mikla athygli að erfitt væri að segja til um hvort 

Norðurlandaráð yrði til staðar árið 2010.  Danir lögðu mesta áherslu á 

Evrópuþróunina og hvöttu hin Norðurlöndin mjög til að sækja um aðild að 

Evrópubandalaginu.  Poul Schlüter, forsætisráðherra Danmerkur, benti á að 

Norðurlandaráð hefði verið stofnað við allt aðrar aðstæður en ríkjandi væru í Evrópu 

og því væri full ástæða til að endurskoða tilveru þess.  Hann hvatti til þess að 

Norðurlönd tækju fullan þátt í Evrópuþróuninni enda væru þau tímamót að Evrópa 

gæti og ætti að starfa saman.  Schlüter hélt því ennfremur fram að norrænt samstarf 

hefði veikst árin á undan þar sem hinn pólitíski vilji að baki því væri ekki nægjanlega 

sterkur.  Vildi hann meina að Norðurlöndin hefðu átt að vera búin að mynda norrænan 

heimamarkað fyrir löngu.  Hinn pólitíski vilji kæmi að utan og því væri ekki við öðru 

að búast en norrænt samstarf myndi halda áfram að tapa vægi sínu.
136

 

Uffe Ellemann-Jensen, utanríkisráðherra Dana, talaði á svipuðum nótum í 

grein sem birtist í Morgunblaðinu 27. mars 1990.  Þar segir hann meðal annars: “Ég 
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álít að öll Norðurlönd eigi að feta í fótspor Dana: Taka afstöðu til framtíðar Evrópu - 

og láta til sín taka í samræmi við þá afstöðu með öllu sem því fylgir. ... Það er eðlilegt 

að Norðurlöndin hasli sér völl innan Evrópubandalagsins (EB) í framtíðinni. Þar geta 

þau í sameiningu haft áhrif á þróun mála í álfunni, þar getur norræn samvinna því 

aftur öðlast þrótt og raunhæft markmið.”  Ráðherrann hélt því fram að þar sem EB 

myndi hafa “úrslitaáhrif á pólitíska og efnahagslega framtíð álfunnar” væri norrænt 

samstarf lítils virði stæðu Norðurlöndin utan Evrópusamrunans.
137

 

 Norrænir ráðamenn voru sammála um mikilvægi þess að laga Norðurlöndin og 

norræna samstarfið að Evrópusamrunanum.  Þeim var ljóst að norrænu ríkin gætu 

ekki staðið utan þróunarinnar en vandmálið var hvernig best væri að standa að 

aðlöguninni.  Þegar árið 1988 hafði Norræna ráðherranefndin látið kanna áhrif innri 

markaðar Evrópubandalagsins á norrænt samstarf.  Í framhaldi af því var gerð 

starfsáætlun 1989 sem miðaði að því að aðlaga norræna samvinnu að kröfum innri 

markaðar EB.  Jafnframt voru fjölmargir vinnuhópar myndaðir til að fylgjast með 

þróun mála innan EB og koma fram með tillögur um hvernig best væri að haga 

norrænu frumkvæði.  Voru til dæmis stofnaðir vinnuhópar til að fjalla um 

neytendamál, samgöngumál, umhverfismál, viðskiptamál og vinnuumhverfi.  

Sama ár lagði ráðherranefndin fram skýrslu þar sem farið var yfir þróun mála 

innan EB, gerð var grein fyrir samningaviðræðunum um EES og greint var frá stöðu 

norrænu ríkjanna gagnvart Evrópuþróuninni.  Í skýrslunni var áhersla lögð á tvenns 

konar viðbrögð Norðurlanda.  Annars vegar var bent á nauðsyn þess að styrkja innviði 

Norðurlanda þannig að norrænu ríkin yrðu sem best í stakk búin til að mæta 

Evrópusamrunanum.  Var í því sambandi einkum miðað við að bæta samgöngur milli 

landanna, þróa norrænan heimamarkað, styrkja sameiginleg réttindi Norðurlandabúa 

og efla norræna samkennd.  Hins vegar var áhersla lögð á að auka norræn áhrif innan 

Evrópu.  Var sérstaklega vísað til málaflokka þar sem Norðurlönd stóðu framarlega 

svo sem neytendavernd og umhverfis- og vinnuumhverfismál.  Var rík áhersla lögð á 

sem mesta samstöðu norrænu landanna gagnvart EFTA og Evrópubandalaginu.
138

 

Í skýrslu Júlíusar Sólnes um störf norrænu ráðherranefndarinnar árið 1990 

kemur fram að ríkisstjórnir Norðurlanda séu “þeirrar skoðunar að hin kröftuga 

þróun... í átt til evrópskrar efnahagsheildar – innan Evrópubandalagsins – geri auknar 
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kröfur til norræns samstarfs.”  Af orðum skýrslunnar má ennfremur ráða að norræna 

samstarfið sé farið að taka mið að Evrópuþróuninni.  Segir þar með annars:  

 

Eftir eins árs reynslu má segja að mikilvægasti árangur 

framkvæmdaáætlunarinnar nú þegar sé ef til vill sá að evrópska víddin hefur á 

raunhæfan hátt náð inn á flest samstarfssvið ráðherranefndarinnar.  Bæði 

stjórnmálamenn og embættismenn hafa orðið þess áskynja að nýta má 

starfsemi ráðherranefndarinnar sem vettvang fyrir hugmyndir og samráð í 

málefnum Evrópu.   

 

Árin þar á undan hafði Evrópusamruninn verið mikið til umræðu innan 

norræna samstarfsins.  Af orðum skýrslunnar má samt sem áður ráða að fyrst í 

kringum 1990 hafi menn sannfærst um mikilvægi norræns samstarfs varðandi aðlögun 

Norðurlanda að Evrópuþróuninni.   

Hins vegar var ekki einhugur um að ganga sameiginlega til liðs við EB eins og 

Danir hvöttu hin norrænu ríkin svo mjög til að gera.  Þess í stað ákváðu Finnar, 

Íslendingar, Norðmenn og Svíar að leggja megináherslu á samninga EB og EFTA um 

evrópska efnahagssvæðið (EES).  Segir í fyrrnefndri skýrslu Júlíusar Sólness að 

norræna framkvæmdaáætlunin sé “til vitnis um þá sannfæringu ríkisstjórnanna að 

norrænt samstarf, ásamt tvíhliða samskiptum, hafi upp á möguleika að bjóða í þessu 

sambandi. ...  Á nokkrum árum hefur samstarfið breyst úr því að snúast í 

megindráttum um Norðurlöndin sjálf í það að nú er á það litið í auknum mæli sem þátt 

í hinu sameiginlega evrópska samstarfsmynstri.”
139

  

Það lá fyrir að niðurstaða EES viðræðnanna myndi hafa mikil áhrif á 

framkvæmdaáætlun norrænu ríkjanna sem gekk undir heitinu “Norðurlönd í Evrópu”.   

Áhersla var lögð á að ná sem mestum árangri í að gera norrænu ríkin að 

sameiginlegum heimarmarkaði fyrir gildistöku samningsins.  Talað var um að “efla 

Norðurlöndin innan frá, þannig að norræn fyrirtæki og einstaklingar öðlist sem besta 

stöðu til að geta fært sér hina evrópsku samrunaþróun í nyt.”  Megináhersla var lögð á 

að mynda norrænan markað á fjórum sviðum.  Var þar átt við Norðurlönd sem heima- 

og samgöngumarkað, norrænt menningar- og menntunarsamfélag sem og sameiginleg 

réttindi Norðurlandabúa. 

Í skýrslu Júlíusar Sólnes er sérstaklega bent á frjálsari flutning fjármagns, 

gagnkvæma viðurkenningu á menntun og prófum sem og bættar samgöngur sem leiðir 

                                                 
139

 Skrifstofa Norðurlandamála [Utanríkisráðuneytið].  Skýrsla Júíusar Sólnes samstarfsráðherra  

     Norðurlanda um störf Norrænu ráðherranefndarinnar 1990-1991, 8-9. 



 55 

til að greiða fyrir frjálsari samskiptum.  Raunar tókst að koma á frjálsu fjármagnsflæði 

innan norrænu ríkjanna fyrir 1. júlí 1990 að Íslandi undanskyldu.  Ísland ákvað að 

aflétta hömlunum í áföngum fram til ársloka 1992.  Þá gerðu Norðurlönd með sér 

starfsréttindasamning sem átti hliðstæðu sína í EB-tilskipun frá 1988.  Samkvæmt 

honum áttu norrænir ríkisborgarar sem fengið höfðu atvinnuréttindi, eftir að minnsta 

kosti þriggja ára háskólanám, að vera gjaldgengir hvar sem var innan norrænu 

landanna.  Atvinnulífinu var mikilvægt að geta starfað án hindrana innan Norðurlanda 

enda litu mörg norræn fyrirtæki á Norðurlönd í heild sem sinn heimamarkað.  

Ráðherranefndin lýsti yfir vilja til að efla norrænt samstarf þegar kom að stefnumótun 

um efnahagsmál svo styrkja mætti samkeppnisstöðu norrænna fyrirtækja.  Norrænum 

ráðamönnum var ljóst að evrópska efnahagssvæðið myndi leiða til harðari samkeppni 

innan Evrópu og því væri nauðsynlegt að styrkja atvinnulífið á norrænum 

vettvangi.
140

 

Þrátt fyrir að enginn gæti sagt til um hvernig til myndi takast með EES 

samninginn lá fyrir að innri markaður Evrópubandalagsins myndi taka gildi innan 

tíðar.  Það var einnig ljóst að Norðurlönd þyrfu að taka tillit til fjölmargra þátta til að 

aðlagast þeim nýja veruleika sem við blasti.  Öllum var ljóst að hinn innri markaður 

EB myndi hafa víðtæk áhrif sem takmörkuðust ekki við frjáls viðskipti.  Mikil vinna 

átti sér til að mynda stað á norrænum vettvangi við samræmingu á ýmsum stöðlum og 

reglum sem atvinnulífinu var ætlað að vinna eftir.  Var unnið að því að laga norræn 

viðmið að kröfum Evrópubandalagsins.
141

   

Því var gjarnan haldið fram í norrænum greinargerðum að Norðurlönd mættu 

ekki tapa sérstöðu sinni þrátt fyrir að þeim væri nauðsynlegt að aðlagast 

Evrópusamrunanum og hnattvæðingunni.  Var í því sambandin lögð áhersla á að 

styrkja sjálfsmynd Norðurlanda með auknu mennta- og menningarsamstarfi.  Var rætt 

um að þróa menningarlegan heimamarkað innan Norðurlanda til að efla vægi 

norrænnar menningar í löndunum.  Árið 1990 samþykkti ráðherranefndin áætlun um 

tungumálasamstarf sem hafði það markmið að “auka gagnkvæma málþekkingu og 

bæta forsendur Norðurlandabúa til tjáskipta.” Sama ár hóf Norræni kvikmynda- og 

sjónvarpssjóðurinn starfsemi sína en honum var ætlað að vera “norrænt mótvægi við 

ýmsar nýjungar í fjölmiðlun í Evrópu”.  Ráðherranefndin leit ennfremur svo á að 
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aflvaki norræna menningarsamstarfsins væri “fyrst og fremst að finna meðal 

almennings, frjálsra félagasamtaka, listamanna og menningarfrömuða.”  Hún taldi því 

nauðsynlegt að þessir aðilar hefðu sem best tækifæri til að þróa með sér samstarf þvert 

á landamæri norrænu ríkjanna. 

Viðbrögð norrænu ríkjanna í þessum efnum sem öðrum mörkuðust ekki hvað 

síst af samstarfi EB-ríkjanna á þessum sviðum.  Í umfjöllun um framkvæmdaáætlun 

Norðurlanda um menningarsamstarf í skýrslu Júlíusar Sólnes er vísað til þess að EB 

hafi þróað með sér menntasamstarf.  Það var meðal annars í ljósi þess sem norrænu 

löndin ákváðu að stofna til skipulegs samstarfs á sviði æðri menntunar.  Einn 

mikilvægasti liðurinn í því átti að verða “frjáls aðgangur að framhaldsmenntun og 

viðurkenning á prófum alls staðar á Norðurlöndum”.  Í skýrslu Júlíusar Sólnes kemur 

fram að norrænu ríkin muni að “sjálfsögðu til langframa verða bundin nánari böndum 

innbyrðis en við önnur EES-ríki.  Það á ekki síst við um menningar- og kennslumál og 

um réttindamál Norðurlandabúa.  Í öðrum efnum, þar sem um er að ræða eflingu 

Norðurlanda inn á við, kann það frá EES-sjónarmiði séð að þjóna mestum tilgangi að 

þau samræmi afstöðu sína í því skyni að koma til leiðar góðum evrópskum 

lausnum.”
142

  Norrænu ríkin lögðu með öðrum orðum áherslu á að hafa sem mest um 

eigin örlög að segja í þeim víðtæka og hraða Evrópusamruna sem framundan var.  Til 

þess að svo mátti verða var mikilvægt að koma á náinni norrænni samvinnu jafnt 

innan Norðurlanda sem í samskiptum við umheiminn.  Meginmarkmiðið var að 

“styrkja hinn norræna grundvöll inn á við og efla áhrif Norðurlanda út á við í 

Evrópu.” 

Norðurlönd lögðu ríka áherslu á að nýta norræna samvinnu sem best til að 

hafa sem mest áhrif á Evrópuþróunina.  Sérstök áherslu var lögð á tiltekin svið þar 

sem norrænu ríkin þóttu standa framarlega.  Þar báru neytenda-, umhverfis- og 

vinnuverndarmál hæst.  Norðurlönd einsettu sér að berjast fyrir því að hagsmunir 

almennings yrðu sem mest hafðir að leiðarljósi í þeim efnum.
143

  Þar sem öll norrænu 

ríkin stefndu að því að taka þátt í evrópska efnahagssvæðinu var lögð áhersla á að 

mynda norrænt samráðskerfi til að áhrif Norðurlanda á þróun þess yrðu sem mest.
144
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Þá ákvað ráðherranefndin að kynna betur norrænt samstarf í Evrópu.  Um það segir í 

skýrslu Júlíusar Sólnes:  

 

Lögð verður áhersla á að kynna þá þætti norræns samstarfs, þar sem 

Norðurlandabúar hafa verið hvað metnaðarfyllstir og skarað fram úr öðrum, 

svo sem vernd ytra umhverfis og vinnuumhverfis, vinnumarkaðs- og 

félagsmálastefna (“norræna módelið”) og samstarfs á menningar- og 

menntamálasviði.  Fleiri þættir norræns samstarfs verða að sjálfsögðu kynntir, 

svo og hið sérstaka eðli og uppbygging norræns samstarfs sem gerir því kleift 

að þróast áfram samhliða samstarfi á öðrum vettvangi, t.d. innan EFTA og 

EB. 

 

Skyldi blaðamönnum og ráðamönnum í atvinnulífi, samstökum og stjórnarstofnunum 

vera boðið til Norðurlanda í því skyni.
145

   

Þá var rík áhersla lögð á að koma á tengslum við helstu stofnanir Evrópu.  

Norrænir fulltrúar áttu til dæmis reglulega fundi með forsvarsmönnum Evrópuráðsins 

(e. Council of European) og Evrópuþingsins.  Þá var markvisst unnið að því að koma 

á sem mestu sambandi við ýmsar stofnanir Evrópubandalagsins.
146

  Auk þess efndi 

Norðurlandaráð til margvíslegra alþjóðlegra ráðstefna um evrópsk og norræn málefni.  

Haustið 1991 stóð forsætisnefnd Norðurlandaráðs til dæmis fyrir alþjóðlegri 

þingmannaráðstefnu um orkumál í Evrópu.  Var þar rætt um sameiginlegan 

orkumarkað í álfunni og umhverfisáhrif orkunotkunar.  Haustið 1992 hélt ráðið 

alþjóðlega menningarráðstefnu þar sem umræðan snerist um norræna og evrópska 

menningu. 

Hin svokallaða evrópska vídd kom inn á flest samstarfssvið Norrænu 

ráðherranefndarinnar.  Raunar gegnsýrði Evrópuþróunin allt norrænt samstarf og var 

helsta umræðuefnið á þingum Norðurlandaráðs.  Norrænum ráðamönnum var ljóst að 

norrænt samvinna yrði að taka mið af Evrópusamrunanum ætti það að hafa eitthvert 

pólitískt gildi.  Smám saman náðist því samstaða um að styrkja samstarfið með því að 

útvíkka það og tengja sem best við Evrópuþróunina.  Í nóvember 1991 hélt 

Norðurlandaráð sérstakt aukaþing til að ræða um stöðu Norðurðurlandanna gagnvart 

Evrópubandalaginu.  Mönnum varð tíðrætt um að norrænt samstarf hefði verið í 

ákveðinni tilvistarkreppu næstu ár á undan og því væri mikilvægt að koma því á 
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fastari grundvöll.  Þótti mörgum sem norrænir ráðamenn væru full uppteknir af 

Evrópu enda hafði áhugi þeirra fyrir inngöngu Norðurlanda í EB aukist til muna.  Því 

var haldið fram að tími væri kominn til að snúa vörn í sókn hvað norræna samstarfið 

varðaði og voru því tillögur um eflingu þess mjög til umræðu á þinginu.  Var lögð 

áhersla á að tengja samstarfið enn betur við Evrópusamrunann og gera það að 

áhrifaafli á þeim vettvangi.  Það kom skýrt fram í umræðum á þinginu að óvissa ríkti 

um framtíð norrænnar samvinnu.  Vandamálið var ekki einungis Evrópusamruninn 

sem slíkur heldur einnig sú staðreynd að norrænu ríkin höfðu ólíka afstöðu til 

Evrópubandalagsins.
147

   

Þrátt fyrir að EFTA-ríkin legðu áherslu á samninginn um Evrópska 

efnahagssvæðið var töluverður áhugi innan þeirra fyrir inngöngu í EB.  Því var haldið 

fram í Morgunblaðinu sumarið 1990 að norsk stjórnvöld hefðu mestan áhuga á aðild 

að EB.  Svíar voru sagðir vilja vera í Evrópubandalaginu en vegna hlutleysisstefnu 

sinnar væru þeir mjög tvístígandi.  Þá var því haldið fram að Finnar teldu aðild að 

bandalaginu ólíklega vegna stöðu sinnar gagnvart Sovétríkjunum.
148

  Hrun 

Sovétríkjanna einu ári síðar gjörbreytti hins vegar öllum forsendum í þessu sambandi.   

Það leið ekki á löngu þar til Finnar, Norðmenn og Svíar sóttu um inngöngu í 

Evrópubandalagið.  Svíar sendu bandalaginu umsókn sína 1991 en Finnar og 

Norðmenn ári seinna.  Það lá hins vegar fyrir að Íslendingar hugðust ekki sækja um 

aðild að EB.  Kom það margoft fram í máli íslenskra ráðamanna.
149

  

Megináhersla finnskra, íslenskra, norskra og sænskra ráðamanna hafði fram að 

þessu miðað við að tengjast Evrópusamrunanum í gegnum samkomulag EFTA og EB 

um evrópskt efnahagssvæði en aðalsamninganefndir EB og EFTA komu fyrst saman í 

júní 1990.
150

  Í yfirlýsingu forsætisráðherra Norðurlanda í ágúst 1991 kom fram að 

það væri meginmarkmið norrænu ríkisstjórnanna að stuðla að víðtækum samningi um 

evrópskt efnahagssvæði “til að tryggja samvinnu EFTA-ríkjanna og 

Evrópubandalagsins eftir að innri markaður Evrópubandalagsins gengur í gildi 1. 
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janúar 1993.”
151

  Það tókst að koma EES-samningnum í höfn fyrir árslok 1991.  

Niðurstaðan var sameiginlegt efnahagssvæði EB og EFTA sem skyldi taka gildi 

samhliða innri markaði EB 1. janúar 1993.  Þar með lá fyrir að norrænu ríkin yrðu að 

innleiða reglur EB til að ryðja fjórfrelsinu braut, en það gekk út á frjálsan flutning 

fjármagns, fólks, vara og þjónustu á milli þátttökulandanna.  EES-samningurinn kom 

inn á flest svið norrænnar samvinnu.  Það lá fyrir að samningurinn myndi leiða til þess 

að Norðurlönd yrðu í ríkari mæli en áður einn heima- og samgöngumarkaður.  Það 

sem þeim hafði ekki tekist að framkvæma í gegnum norræna samvinnu varð að 

veruleika fyrir tilverknað Evrópusamrunans.  Þannig kom fram í skýrslu Eiðs 

Guðnasonar um störf ráðherranefndarinnar árið 1991 að norræn samvinna myndi 

minnka á viðskiptasviðinu en ekki hverfa með öllu.   

Á Norðurlöndum fór fram mikil umræða um áhrif EES-samningsins á norrænt 

samstarf.  Samningurinn um evrópska efnahagssvæðið ruddi ýmsum norrænum 

samningum úr vegi auk þess sem nauðsynlegt var að endurskoða suma þeirra.  Fyrri 

samningar um norrænan vinnumarkað viku til að mynda úr vegi fyrir ákvæðum hins 

frjálsa evrópska vinnumarkaðar.  Hins vegar kom yfirleitt fram sterkur vilji til að 

viðhalda samstarfinu og var oft á það bent að Norðurlöndin stæðu framar í ýmsum 

málum en ríki Evrópubandalagsins.  Var því gjarnan haldið fram að nauðsynlegt væri 

að standa vörð um þau norrænu gildi sem veittu borgurunum meiri rétt en gert var ráð 

fyrir með EES-samningnum.  Átti það ekki hvað síst við um félagslegt öryggi.  Þá var 

oft minnt á að EES-samningurinn innihélt ýmis réttindi sem Norðurlöndin höfðu fyrir 

löngu samið um sín á milli svo sem frelsi til ferða og athafna.  Norræn þróun hafði því 

að ýmsu leyti verið á undan hinni evrópsku.  Það var fyrst hin síðustu ár sem 

Evrópuþróunin fór fram úr norrænni samvinnu.  

EES-samningurinn tengdist ýmsum sviðum sem tilheyrðu ekki beint 

fjórfrelsinu svonefnda.  Meðal annars var þar um að ræða félagsmálastefnu, 

menntamál, neytendavernd, rannsóknir, umhverfismál, vinnuumhverfi og 

þróunarmálefni.  Ekki var um heilstæða stefnu að ræða í þeim efnum heldur 

ýmiskonar tilmæli sem gerðu yfirleitt ráð fyrir tilteknum lágmarkskröfum.  Norrænar 

kröfur á fyrrnefndum sviðum voru hins vegar gjarnan strangari enda lögðu 

Norðurlönd áherslu á frekara samstarf í þeim efnum.  Það kemur fram í fyrrnefndri 

skýrslu Eiðs Guðnasonar að EES-samingurinn dragi ekki teljandi úr norrænni 
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samstarfsþörf á þessum sviðum.  Þá var ennfremur á það bent að EES samningurinn 

næði ekki til menningarmála sem var mikilvægur hluti af norrænu samstarfi.
152

 

Það var því samstaða um það á norrænum vettvangi að EES-samningurinn 

kæmi ekki í staðinn fyrir norræna samvinnu.  Eftir að norrænir embættismenn höfðu 

yfirfarið samninginn á öllum sviðum norræns samstarfs var komist að þeirri 

niðurstöðu að norræn samvinna gæti haldið áfram að þróast á evrópska 

efnahagssvæðinu.  Um það segir meðal annars í skýrslu Eiðs Guðnasonar:  

 

Þessi niðurstaða er meðal annars skýrð með því að samstarfið eigi sér stað í 

formi verkefna innan ramma víðtækra framkvæmda- og samstarfsáætlana.  

Verkefnin sé auðvelt að aðlaga nýjum kröfum og í áætlununum sé þegar 

svigrúm fyrir alþjóðlega vídd.  Ljóst er að með EES samningnum hljóta að 

verða breytingar á norrænu samstarfi.  Þar getur þó allt eins verið um að ræða 

breyttar áherslur og forgangsröðun á hverju sviði samstarfsins eins og að 

einhver svið þess hverfi eða ný verði tekin upp.  Þungamiðjan mun hvað sem 

öðru líður flytjast frá lagasamræmingu til nýtingar á norræna samstarfskerfinu 

til þess að samstilla sjónarmið í því skyni að hafa sameiginleg áhrif á 

samvinnuna innan Evrópska efnahagssvæðisins.
153

     

 

EES-samningurinn gerði það að verkum að öll norrænu ríkin tóku verulegan 

þátt í Evrópusamrunanum.  Með því að vera hluti af hinu evrópska efnahagssvæði 

gátu norrænu ríkin betur sinnt sameiginlegum hagsmunum sínum á evrópskum 

vettvangi.  EES-aðildin var því ekki einungis mikilvæg vegna mikilla 

markaðshagsmuna Norðurlandanna í Evrópu.  Ekki var síður mikilvægt að EES-

samningurinn bauð upp á norræna samvinnu innan Evrópu.  Um það segir í skýrslu 

Eiðs Guðnasonar:  

 

Norðurlöndin eru evrópsk svæðisheild.  Það er staðfest í EES 

samningnum...að hann útiloki ekki norræna samvinnu.  Það er í samræmi við 

grundvallarregluna um verkefnadreifingu sem skrifa á inn í Rómarsamning 

Evrópubandalagsríkjanna.  Þar segir að eingöngu skuli leysa verkefni og vinna 

að markmiðum á vettvangi Evrópubandalagsins svo fremi að ekki sé hægt að 

sinna þeim betur í héraði, á vegum einstakra þjóðríkja eða í samstarfi ríkja á 

sama svæði.  Samningurinn gefur, almennt séð, nýja möguleika á því að 

Norðurlönd komi sameiginlegum markmiðum og sjónarmiðum á framfæri í 

Evrópu.
154
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Það var í þessu ljósi sem ríkisstjórnir Norðurlanda lýstu því yfir að áherslu bæri að 

leggja á öflugt svæðasamstarf norrænu ríkjanna innan Evrópu.  Samstarfsráðherrar 

Norðurlanda gerðu með sér samþykkt í þessum efnum.  Var megináhersla lögð á 

félagsmál, umhverfismál, neytendamál, jafnréttismál, byggðamál, fjölmiðlastefnu, 

vinnuumhverfi og umferðaröryggi.
155

 

Það má segja að EES-samningurinn hafi fyrst og fremst hnattvætt norræna 

samstarfið.  Sú þróun hafði átt sér stað undanfarin ár með auknu utanríkis- og 

nærsvæðasamstarfi.  Nú var hins vegar svo komið að norrænt samstarf þurfti að ganga 

út frá þeirri forsendu að Norðurlönd væru evrópsk svæðisheild.  Það lá fyrir að miklar 

breytingar áttu eftir að verða á skipulagi norræna samstarfsins þar sem Evrópa yrði 

höfð í forgrunni.  Ekki var nóg með að EES-samningurinn gerði kröfu til nýrra og 

hentugra samstarfsaðferða.  Öll Norðurlöndin, að Íslandi undanskyldu, stefndu að EB-

aðild og því varð að finna norrænu samstarfi stað við þær breyttu aðstæður.
156

  Íslensk 

stjórnvöld litu svo á að EES-samningurinn væri nægjanlegur til að tryggja hagsmuni 

Íslands í Evrópu.  Hann viðhéldi tengslum landsins við Evrópu og hin norrænu ríkin 

auk þess sem efnhags- og viðskiptahafsmunum landsins væri þar með borgið.
157

 

Í áætlun ráðherranefndarinnar um lagasamræmingu var lögð áhersla á norræna 

samvinnu á löggjafarsviðum sem féllu utan EES-samningsins en væri hluti af EB-

samstarfinu.  Með þeim hætti væri hægt að samræma sem best norræna lagasetningu 

óháð því hvernig norrænu ríkin tengdust Evrópubandalaginu.  Því var jafnframt haldið 

fram að norræn lagasamræming væri mikilvægari en nokkru sinni fyrr á sviðum sem 

féllu utan stjórnskipunar EB.
158

  Norrænu ríkjunum var greinilega í mun að skapa sem 

mesta lagalega einsleitni innan Norðurlanda.  Þá lögðu þau einnig áherslu á að fylgjast 

með lagaþróun innan Evrópubandalagsins. Norrænt rannsóknarráð var stofnað í 

Evrópurétti og hélt það m.a. námsstefnu um áhrif Evrópubandalagsréttar á norrænu 

ríkin.
159

  Norræna ráðherranefndin sinnti fyrst og fremst Evrópumálum þegar hér var 
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komið sögu.  Kjarninn í starfi ráðherranefndarinnar var verkefnaáætlunin “Norður-

löndin í Evrópu til 1992”.  Samkvæmt skýrslu Eiðs Guðnasonar nýttist ráðherra-

nefndarskipulagið vel sem norrænn samstarfsvettvangur vegna Evrópusamrunans.  

Var því haldið fram að góður árangur hafi náðst í flestu þeim málum sem ljúka átti á 

árinu 1991.
160

 

Það þótti tímanna tákn að fyrsti gesturinn sem ávarpaði þing Norðurlandaráðs 

í mars 1992 var kanslari Þýskalands, Helmut Kohl, en hann hvatti Norðurlöndin til að 

sækja um aðild að Evrópubandalaginu.  Aðalumræðuefni þingsins var staða 

Norðurlanda eftir að innri markaður EB hafði gengið í gildi.
161

  Staða Norðurlanda í 

Evrópu varð eitt af höfuðviðfangsefnum í norrænu samstarfi.  EES samningurinn 

hafði verið í forgrunni en fall Berlínarmúrsins neyddi norræna ráðmenn til þess að 

taka Evrópumálin til umfjöllunar á víðari grundvelli.  Koma þau sjónarmið skýrt fram 

í skýrslu Júlíusar Sólnes þar sem segir: “Umskiptin í Austur-Evrópu hafa víkkað út 

samvinnu- og samskiptamöguleika í álfunni allri – í pólitískum skilningi er um að 

ræða víkkun á sjálfu Evrópuhugtakinu – og við þessum umskiptum verður norræn 

samvinna einnig að bregðast.”
162

   

Forsætisráðherrar Norðurlanda lögðu áherslu á það í sérstakri yfirlýsingu að 

það væri sameiginlegt áhugamál norrænu ríkjanna að eiga hlutdeild í uppbyggingu 

evrópsks samstarfs á sviðum utanríkis-, varnar- og efnahagsmála.
163

  Við annað 

tækifæri lýstu forsætisráðherrarnir yfir vilja sínum til áframhaldandi norræns 

samstarfs og bentu á mikilvægi þess að það tæki mið af þróun mála í Evrópu.  Kom 

fram í máli þeirra að sífellt mikilvægara væri að sinna norrænum hagsmunamálum á 

evrópskum vettvangi.  Esko Aho, forsætisráðherra Finnlands, orðaði það svo að það 

“yrði í framtíðinni álíka auðvelt og að teikna á sjóinn að draga mörkin milli 

innanríkismála, norrænna málefna og Evrópumála.”
164

      

 Ráðamenn norrænu landanna litu ekki svo á að Norðurlöndin þyrftu að taka 

þátt í Evrópusamrunanum af illri nauðsyn.  Þeir áttuðu sig á því að hinn hnattvæddi 

heimur gerði kröfu til aukins samstarfs þvert á landamæri.  Efnahagslífið var í lægð á 
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fyrri hluta 10. áratugarins og því lögðu norrænir ráðamenn sérstaka áherslu á 

sameiginlegt átak innan Evrópu til að auka hagvöxt og draga úr atvinnuleysi.  Af þeim 

sökum fögnuðu forsætisráðherrar Norðurlanda því aukna frjálsræði í viðskiptum sem 

fólst í EES- samningnum.  Þeir héldu því ennfremur fram að fríverslun ætti að ná til 

Evrópu allrar enda væri það vís leið til frekari hagsældar innan álfunnar.165
   

Norræna ráðherranefndin á sviði efnahags- og fjármála hafði það hlutverk með 

höndum að stuðla að eflingu atvinnulífs á Norðurlöndum.  Norrænu ráðherrunum var 

hins vegar ljóst að til að ná sem bestum árangri á þessu sviði væri nauðsynlegt að 

virkja alþjóðasamfélagið til aðgerða.  Um það segir m.a. í skýrslu um störf norrænu 

ráðherranefndarinnar:  “Aðgerðir hvers ríkis skipta máli, en vegna aukinnar áherslu á 

efnahagslegan samruna á alþjóðavísu hafa ráðstafanir innan hvers ríkis því aðeins 

hámarksáhrif að um víðtæka alþjóðlega samvinnu sé að ræða. Því hefur 

ráðherranefndin í starfi sínu lagt áherslu á að ná víðtækri alþjóðlegri samstöðu um 

aðgerðir og stefnumörkun til að stuðla að hagvexti og fjölgun atvinnutækifæra...”
166

  

Norðurlöndin fylgdu málstað sínum eftir með ýmsum hætti.  Þau komu því til að 

mynda til leiðar að OECD lét framkvæma viðamikla könnun á 

atvinnnuleysisvandanum sem hrjáði aðildarríki þess.  Þá áttu þau einnig frumkvæði af 

samstarfi fjármálaráðherra ESB og EFTA-ríkjanna í þessum efnum.  EES-

samningurinn gerði ennfremur ráð fyrir evrópsku samstarfi á þessu sviði.  

Norðurlöndin urðu til dæmis þátttakendur í evrópska vinnumiðlunarkerfinu EURES 

og lögðu þau áherslu á að hafa þar áhrif á gang mála.
167

    

Norrænu forsætisráðherrarnir lýstu yfir ánægju sinni þegar samkomulag EB og 

EFTA um evrópska efnahagssvæðið var í höfn 1992.  Ítrekuðu þeir að samningurinn 

myndi leiða til aukins svæðisbundins samstarfs Norðurlanda innan Evrópu.168  Með 

EES-samningnum tengdust norrænu ríkin Evrópusamrunanum með formlegum hætti.  

Hagsmunir Norðurlanda gagnvart Evrópu voru þar með betur tryggðir en áður.  Það 

var ennfremur ljóst að EES-samningurinn myndi áfram hafa mótandi áhrif á norrænt 
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samstarf hvernig sem tengsl einstakra norrænna ríkja yrðu við Evrópusambandið.
169

  

Um það segir meðal annars í skýrslu Sighvats Björgvinnssonar um störf 

ráðherranefndarinnar: “EES-samningurinn er meðal mikilvægustu þátta og mun ráða 

miklu um rás atburða, hvort sem Norðurlöndin munu taka þátt í samstarfi á grundvelli 

samningsins sem aðilar að ES [sic] eða EFTA.” 

 Norðurlöndin höfðu nú fengið aðild að innri markaði Evrópusambandsins sem, 

eins og fram hefur komið, gekk út á frelsi á sviði fjármagnsflutninga, fólksflutninga, 

vöruflutninga og þjónustustarfsemi.  Fram til þessa hafði einungis ríkt frelsi til 

fólksflutninga innan Norðurlanda.  Draumur margra um norrænan heimamarkað hafði 

loks ræst í víðu evrópsku samhengi.  Það kom fram í fyrrnefndri skýrslu að þörfin 

fyrir sérnorrænar reglur í þessum efnum myndi minnka til muna eða hverfa.  

Jafnframt er bent á möguleika á frekara norrænu samstarfi í tengdum málaflokkum 

svo sem varðandi atvinnumál, fjárfestingar, hagstjórn og starfsskilyrði fyrirtækja.
170

 

 Þess ber að geta að það voru ríkin sjálf en ekki Norðurlönd í heild sem gerðust 

aðildar að EES-samningnum.  Það lá því fyrir að norrænt samráð gagnvart Evrópska 

efnahagssvæðinu myndi krefjast beinna samskipta embættis- og stjórnmálamanna 

Norðurlanda.  Það var augljóst að stofnanir Norðurlandasamstarfsins myndu ekki 

verða leiðandi í þeirri samvinnu, eða eins og segir í fyrrnefndri skýrslu Sighvats 

Björgvinssonar: “Óformleg samvinna um þessi mál milli landa mun færast í aukana í 

Norðurlandasamstarfinu öllu og gegna hlutfallslega sífellt mikilvægara hlutverki í 

heildarsamstarfi Norðurlandanna.”
171

 

Það lá fyrir þegar árið 1992 að Finnar, Norðmenn og Svíar hygðust ekki láta 

EES-samninginn duga heldur stefndu á fulla ESB-aðild.  Svíar sóttu um aðild að 

Evrópusambandinu sumarið 1991 en Finnar og Norðmenn fylgdu í kjölfarið ári 

seinna.
172

  Samningarnir fóru fram með tvíhliða viðræðum milli hvers lands fyrir sig 

og Evrópusambandsins.  Forsætisráðherrar landanna ákváðu hins vegar að eiga með 

sér náið samráð á meðan á viðræðunum stóð.
173
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 Norðurlönd, að Íslandi einu undanskyldu, stefndu því hraðbyri að fullri 

þátttöku í Evrópusamrunanum.  Það var að sönnu málefni hvers ríkis fyrir sig að  

sækja um ESB-aðild.  Ákvörðunarvaldið lá hjá þingum, ríkisstjórnum og kjósendum í 

hverju landi fyrir sig.  Þrátt fyrir það fór mikil umræða fram á norrænum vettvangi um 

það hvort og hvernig Norðurlönd ættu að tengjast Evrópusamrunanum.  Þegar kom að 

umræðum á þingi Norðurlandaráðs voru einungis vinstrisósíalistar á móti EES og 

ESB-aðild norrænu ríkjanna.  Þeir settu sig mjög upp á móti formlegum tengslum við 

Evrópusambandið en hvöttu þess í stað til aukinnar norrænnar samvinnu.  Lögðu 

vinstrisósíalistar megináherslu á þróun norræns velferðarsamfélags til mótvægis við 

þá kapítalísku strauma sem þeim fannst hættulega ráðandi í hinum hnattvædda 

heimi.
174

  Íhaldsmenn og frjálslyndir lögðu megináherslu á aðild Norðurlanda að 

Evrópusambandinu enda voru þeir sannfærðir um ágæti hnattvæðingarinnar.  Lögðu 

þeir áherslu á aukin markaðsbúskap og minni umsvif hins opinbera.  Þeir sáu fyrir sér 

að Evrópusamruninn myndi neyða norrænu ríkin til að gerast kapítalískari.  

Sósíaldemókratar, sem voru fjölmennasti  hópurinn innan Norðurlandaráðs, voru 

einnig hlyntir Evrópusamrunanum, en þeir lögðu jafnframt áherslu á að efla norræn 

áhrif innan Evrópu.  Þeir litu á það sem hagsmuni Norðurlanda að taka þátt í hinu 

hnattvædda samfélagi og tilheyra hinum stóra markaði ESB.  Þeir vildu hins vegar 

viðhalda norræna velferðarsamfélaginu og litu á það sem viðfangsefni norrænu 

ríkjanna að vinna að framgangi velferðarmála innan Evrópu.  Sósíaldemókratar litu 

svo á að norrænt samstarf væri sérlega mikilvægt í þessu sambandi.
175

 

 Það kom skýrt fram í norrænni umræðu þessi árin að skoðanir voru mjög 

skiptar um það hvernig Norðurlandasamstarfið myndi þróast á tímum hraðs 

Evrópusamruna.  Margir héldu því fram að EES-samingurinn einn og sér hefði aukið 

samstarf Norðurlanda með því að gera norrænu löndin að einu markaðssvæði.  Var 

bent á að ESB-samstarfið hefði verið langtum árangursríkara en norrænt samstarf 

næstu árin á undan.  Evrópska efnahagssvæðið var oft sagt vera mikilvægasti 

samstarfssamningur Norðurlanda í áratugi enda hefði Evrópusamruninn í raun fært 

norrænu ríkin saman án þess að þau hefðu nokkuð lagt af mörkum sjálf.
176

  Var því 

gjarnan haldið fram að norræna samstarfið hefði í raun verið búið að glata tilgangi 
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sínum en það hafi fengið nýjan slagkraft með því að tengjast evrópskri samvinnu.
177

  

Mikið var rætt um nauðsyn þess að laga norræna samstarfið að Evrópusamrunanum.  

Vildu margir gera grundvallarbreytingu á starfsháttum Norðurlandaráðs svo 

auðveldara yrði að takast á við ný viðfangsefni út frá evrópsku samhengi.  Aðrir vildu 

hins vegar meina að EES-samningurinn og fyrirhuguð innganga einstakra 

Norðurlanda í ESB myndi kippa fótunum undan norrænu samstarfi.
178

 

 Staða Íslendinga var nokkuð sérstök á þessum tíma þar sem þeir einir hinna 

norrænu þjóða höfðu ekki hug á að sækja um aðild að ESB.  Ísland hafði löngum 

fengið mikið meira út úr norræna samstarfinu en það hafði lagt til þess og því var 

Íslendingum kappsmál að það héldi gildi sínu.
179

  Áform hinna norrænu landanna að 

ganga í ESB gerði það að verkum að Íslendingar óttuðust að þeir fjarlægðust 

frændþjóðir sínar á Norðurlöndum.  Sáu sumir fyrir sér að Evrópusamruninn myndi 

leiða til þess að norræn samvinna yrði innantóm samkoma sem menn myndu mæta til 

í kurteisisskyni.  Davíð Oddsson, forsætisráðherrar Íslands, gerði þessi sjónarmið að 

umtalsefni í ræðu á þingi Norðurlandaráðs í mars 1992.  Hann sagði jafnframt að ekki 

þýddi að reyna að hindra þátttöku Norðurlanda í Evrópusamrunanum.  Hin 

efnahagslegu- og pólitísku rök norrænu ríkjanna fyrir að taka þátt í Evrópuþróuninni 

væru einfaldlega það sterk.  Hann lýsti yfir þeirri von sinni að öll Norðurlöndin kæmu 

að norræna Evrópusamstarfinu óháð aðild að ESB.  Á þann hátt gæti norræn samvinna 

orðið enn mikilvægara en áður.  Það kom ennfremur fram í máli forsætisráðherrans að 

væru Íslendingar ekki fullgildir þátttakendur í samstarfinu myndu þeir hugsanlega 

draga sig út úr því.  Lét ráðherrann eftirfarandi viðvörunarorð falli í þessu samhengi:  

 

Ég verð þess var, að Íslendingar óttast nokkuð, að sérstaða þeirra geti leitt til 

þess að lengra bil verði milli Íslands og annarra norrænna þjóða í framtíðinni, 

en verið hefur um langa hríð ...  Til þess megum við helzt ekki hugsa, svo 

mikilvægt hefur norrænt samstarf verið okkur á síðustu áratugum. En okkur er 

farið eins og öðrum norrænum þjóðum.  Fremur viljum við vera fullir 

þátttakendur í norrænu samstarfi, en að vera hálfir þátttakendur og hornrekur. 

Við slíkar aðstæður kynni ýmsum að þykja betra að vera úti en inni.
180

 

 

Það var greinilegt að Íslendingum leist ekki á blikuna enda hafði 

Norðurlandasamvinnan löngum verið ein helsta stoð íslenskrar utanríkisstefnu.  Jón 
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Baldvin Hannibalsson, utanríkisráðherra Íslands, hélt því fast fram á þessum tíma að 

norræn samvinna væri að molna og hætt væri við að leiðir Norðurlanda og Íslands 

myndu skilja.
181

  Hins vegar bentu aðrir á að ólík ESB-tengsl þyrftu ekki að leiða til 

þess að norrænt samstarf yrði veigaminna eða að einhver myndi einangrast.  Ilkka 

Suominen, nýkjörinn forseti Norðurlandaráðs, benti á að norrænu ríkin hefðu lengi 

haft ólíkar skuldbindingar á alþjóðlegum vettvangi en það hefði ekki komið í veg fyrir 

samstarf landanna.  Danmörk hafði til að mynda lengi verið í ESB, einir 

Norðurlandaþjóða, án þess að það hefði komið á sök.  Hann spáði því að norrænt 

samstarf myndi verða til staðar um ókomna tíð.
182

 

 Evrópuþróunin var það hröð að norrænir ráðamenn þurftu stöðugt að 

endurmeta stöðu Norðurlanda.  Tími þeirra fór að miklu leyti í að taka afstöðu til 

Evrópusamrunans og því var ekki við öðru að búast en norrænt samstarf bæri þess 

merki.  Menn höfðu minni tíma til að ræða norræn sérmál enda einkenndist norræn 

umræða fyrst og fremst af tengslum Norðurlanda við ESB.  Það er því ekki að undra 

að mikil óvissa hafi ríkt um norrænt samstarf á þessum árum.  Myndi það lifa af í 

umróti Evrópusamrunarans og hvert yrði hið nýja inntak þess?  Þeirri spurningu gat 

enginn svarað eins og sakir stóðu.  Pär Stenbäck, framkvæmdastjóri Norrænu 

ráðherranefndarinnar, lét þess getið að á þessum umrótstímum væri það opin spurning 

“hvað yrði um framtíð samstarfsins og mikið svigrúm til umræðu um þau mál.”
183

 

 Þrátt fyrir að staða norrænnar samvinnu væri mjög óljós var greinilega mikill 

vilji til að viðhalda henni.  Það kom oft fram í norrænni umræðu þessi árin að breið 

samstaða væri meðal norrænna stjórnmálamanna um að varðveita þann árangur sem 

náðst hafði með samstarfinu.  Þá var einnig bent á mikilvægi þess að Norðurlönd 

kæmu fram sem heild á evrópskum og alþjóðlegum vettvangi.  Var margoft til þess 

vísað að sameiginlegur bakgrunnur og svipuð þjóðfélagsgerð gerði norræna samvinnu 

sjálfsagða og eðlilega.
184

  Það er forvitnilegt í þessu sambandi að kynna sér sjónarmið 

Jaakko Ilioniem en hann fór fyrir vinnuhópi sem forsætisráðherrar Norðurlanda höfðu 

skipað til að endurmeta norrænt samstarf.  Ilioniemi hélt því fram að: 

 

                                                 
181

 Morgunblaðið, Laugardaginn 29. febrúar, 1992 - Erlendar fréttir.                      
182

 Morgunblaðið, Föstudaginn 6. mars, 1992 – Miðopna.        
183

 Morgunblaðið, Þriðjudaginn 13. október, 1992 - Erlendar fréttir.                         
184

 Morgunblaðið, Laugardaginn 12. september, 1992 – Ritstjórnargreinar og Öyvind Tönnesson,    

     “Nordisk Råd 1952-2002.”  50 år Nordisk råd 1952-2002, 133-134.               



 68 

norrænt samstarf byggði á sterkum grunni sameiginlegrar menningar og 

lífsgilda og væri að mörgu leyti nánara en samvinna ríkja Evrópubandalagsins...  

Á Norðurlöndum væri grundvöllur fyrir samvinnu mjög sterkur og kæmi þar 

ekki einungis til sameiginlegur menningararfur, heldur sterk trú á lýðræði og 

þjóðfélagslegt réttlæti.  Þessi samvinna myndi haldast þó að Norðurlönd tækju 

þátt í víðtækari Evrópusamvinnu innan EES og EB. Ekki væri rétt að segja að 

engin vandamál kynnu að koma upp ef sum ríki yrðu innan EB, en önnur fyrir 

utan, en hins vegar væri ekkert í stefnu EB ... sem gengi á skjön við norrænt 

samstarf.
185

   

 

Af þessum orðum og fleirum má dæma að norrænir ráðamenn hafi verið ákveðnir í að 

viðhalda og þróa norræna samstarfið enda átti það eftir að koma á daginn. 

 Viðleitni norrænna ráðamanna til að efla norræna samvinnu og styrkja stöðu 

Norðurlanda í Evrópu fólst meðal annars í stórauknu menningarsamstarfi.  Á þann 

hátt átti að efla norræna samkennd og gera hlut Norðurlanda innan Evrópu sem 

mestan.  Var sérstök áhersla lögð á að ná sem best til ungmenna í því sambandi.
186

  

Menn gerðu sér grein fyrir mikilvægi þess að skapa sýnilega og jákvæða ímynd af 

Norðurlöndum ef takast ætti að viðhalda sérstöðu norrænu ríkjanna í hnattvæddum 

heimi.  Það átti við jafnt innan norrænu ríkjanna sem utan.  Meðal annars af þeim 

sökum var talið mikilvægt að þróa norræna samstarfið þannig að það tengdist sem 

best evrópskri samvinnu.  Menningarkynningar Norðurlanda á erlendum vettvangi 

höfðu fyrst og fremst farið fram í fjarlægum löndum.  Þegar líða tók á miðjan 10. 

áratuginn var talið rétt að halda norrænar menningarkynningar jafnframt í Evrópu.
187

 

 Eitt helsta markmið ráðherranefndarinnar í menningar- og menntamálum var 

að “stuðla að aukinni athygli umheimsins á norrænni menningu og stofna til 

átaksverkefna í því skyni að treysta og auðga menningarsamvinnu á Norðurlöndum í 

samskiptum við aðrar Evrópuþjóðir og á alþjóðavettvangi.”  Var lögð áhersla á að 

styrkja ímynd norræns menningarsamstarfs innan Norðurlanda sem og í Evrópu.
188

  

Eftir inngöngu Finna og Svía í ESB var ákveðið að gera menningarsamstarf 

ráðherranefndarinnar alþjóðlegra.  Starf norrænu ríkjanna í fjölþjóðastofnunum átti að 
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verða fastur dagskrárliður auk þess sem markvisst skyldi fjallað um ESB-mál.  Þá var 

talið mikilvægt að samhæfa afstöðu Norðurlanda til mála í alþjóðlegu 

menningarsamstarfi auk þess sem ráðherranefndin hvatti til þess að samnorrænar 

nefndir og stofnanir tækju þátt í alþjóðlegu samstarfi.
189

  

Það lá fyrir að starfsemi Norðurlandaráðs og samskipti norrænna ríkisstjórna 

myndi framvegis taka mikið mið af Evrópusamrunanum.  Áhersla var lögð á að 

samræma afstöðu landanna gagnvart Evrópusambandinu til að auka sem mest norræn 

áhrif innan sambandsins.  Forsætisráðherrar Norðurlanda lýstu því yfir sumarið 1992 

að mikilvægt væri að norræn viðfangsefni fengju evrópska vídd.   

Norrænt samstarf var, í stuttu máli sagt, að þróast yfir í að verða að miklu leyti 

evrópskt svæðasamstarf.  Ilkka Suominen, forseti Norðurlandaráðs, hélt því fram að 

ráðið myndi í auknum mæli gegna hlutverki hagsmunasamtaka norrænu landanna 

innan Evrópu.  Evrópusamruninn gerði kröfu til stöðugs samráðs norrænu ríkjanna og 

því jukust óformleg samskipti norrænna ráðamanna.  Meðal annars var fjallað um þá 

þróun í skýrslu Eiðs Guðnasonar samstarfsráðherra fyrir árið 1992.  Þar segir meðal 

annars að EES og ESB-aðild norrænu ríkjanna muni leiða til:  

 

umfangsmikils og vaxandi samstarfs Norðurlanda utan hins hefðbundna 

vettvangs norrænu ráðherranefndarinnar.  Þessi samvinna, sem samkvæmt eðli 

málsins er að verulegu leyti óformleg, hefur einnig áhrif á forsendur þess 

samstarfs sem nú á sér stað undir stjórn norrænu ráðherranefndarinnar.  

Áherslan í hinu norræna samstarfskerfi mun framvegis miðast að verulegu 

leyti við að styrkja Norðurlönd vegna þátttöku þeirra í Evrópska 

efnahagssvæðinu og aðildar að stofnunum þess.  Þar af leiðandi er næsta 

sjálfgefið að stefnumarkandi mál, sem áformað er að ræða á vettvangi EES, 

verði rædd á tilteknum stigum milli ríkisstjórna Norðurlanda. ... Þetta hefur 

það í för með sér að norrænt samstarf beinist meira en nú að framtíðarmálum 

og undirbúningi að ákvörðunum.
190

 

 

Áður hefur verið fjallað um þá málaflokka sem norrænu ríkin settu á oddinn til 

að hafa áhrif á Evrópusamrunann.  Sérstaklega voru velferðar- og lýðræðissjónarmið 

þar ofarlega á baugi.  Norrænu þjóðirnar voru að mörgu leyti sannfærðar um eigið 

ágæti á þeim sviðum og var oft lögð áhersla á Norðurlönd sem fyrirmynd annarra í 
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norrænni umræðu.  Það er forvitnilegt að lesa formála Karin Söder að bók um 

norræna samvinnu í þessu sambandi.  Þar heldur Söder, sem er fyrrum forseti 

Norðurlandaráðs, því fram að Norðurlöndin hafi mikið að færa heiminum.  Meðal 

annars nefndir hún hina miklu og friðsömu samvinnu Norðurlanda sem hún segir góða 

fyrirmynd að alþjóðasamstarfi.  Þá vísar hún einnig til þess að önnur ríki geti dregið 

lærdóm af norrænni þjóðfélagsgerð.
191

   

 Norðurlandaráð lagði áherslu á norrænt frumkvæði á evrópskum vettvangi.  

Var Norræna ráðherranefndin til að mynda hvött til að vinna áfram að “norrænum 

forgangslista í stað þess að bíða eftir frumkvæði EB...”.
192

  Það var unnið að því á 

ýmsum sviðum að hafa áhrif á þróun mála innan Evrópusambandsins.  Í þeim efnum 

voru velferðarmálin sérstaklega ofarlega á baugi eins og áður segir.  Ráðherranefndin 

einsetti sér að koma norrænum áherslum að þegar kom að þróun velferðarmála innan 

evrópskrar samvinnu.  Af þeim sökum ákvað ráðherranefndin að styrkja grundvöll 

norræna velferðarkerfisins.  Markmiðið var að “halda áfram með og auka virka 

þátttöku og áhrif frá Norðurlöndunum í nefndum og vinnuhópum sem setja evrópska 

staðla á sviði heilbrigðis- og félagsmála til að viðhalda og þróa hið háa öryggis- og 

gæðastig sem Norðurlöndin hafa byggt upp...”.
193

   

Evrópska efnahagssvæðið hafði mikil áhrif í þessum efnum enda komu 

evrópskir samningar í stað ýmissa norrænna sáttmála í sviði félags- og atvinnumála.  

Norrænu ríkin gerðu með sér nýja samninga í velferðarmálum til að auka réttindi 

Norðurlandabúa.  Norrænu ríkin lögðu áherslu á að viðhalda því sérkenni sínu að láta 

velferðarþjónustuna ná til allra en ekki fyrst og fremst til þeirra sem voru á 

vinnumarkaði.  Þá nutu norrænir borgara einnig meiri réttinda á ýmsum sviðum en 

gert var ráð fyrir í EES-samningnum.  Nýr norrænn almannatryggingasáttmáli tók 

gildi á sama tíma og EES-samningurinn auk þess sem nýr samningur um félagslega 

aðstoð og þjónustu var gerður.  Þá lögðu Norðurlönd áherslu á frekari þróun norrænna 

viðhorfa í jafnréttismálum með það fyrir augum að hafa áhrif á evrópskum og 

alþjóðlegum vettvangi.  Skyldi miðað að því að jafnréttismál gegnsýrðu öll svið 

samfélagsins.
194
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Umhverfismálin voru annað málefni sem norrænu ríkin settu sérstaklega á 

oddinn.  Ráðherranefndin lagði til að Norðurlöndin tækju forystu á því sviði gagnvart 

Evrópu.  Barist skyldi fyrir ströngum viðmiðum í umhverfismálum og unnið að því að 

bindandi reglur yrðu settar.
195

  Að öðru leyti má segja að miðað hafi verið við að hafa 

áhrif á Evrópusambandið á öllum samstarfssviðum Norðurlanda.  Ofangreind mál 

voru hins vegar sett í forgang í þeim efnum.
196

 

Norræna ráðherranefndin hafði frá 1990 unnið að því að vekja athygli á 

norrænni samvinnu og Norðurlöndum í Evrópu.  Vann nefnd um “upplýsingar til 

Evrópu” sérstaklega að því að kynna Evrópumönnum efnahagsmál, stjórnmál og 

þjóðlíf Norðurlanda sem og norræna samvinnu innan Evrópusamrunans.  Fyrst og 

fremst var boðið upp á námsstefnur og boðsferðir til Norðurlandanna en jafnframt 

voru gefin út fréttabréf.  Vatt sú kynning hratt upp á sig þegar ljóst varð að 

yfirgnæfandi meirihluti Norðurlandabúa yrðu þegnar ESB.  Það varð sífellt 

mikilvægara að koma norrænni afstöðu á framfæri.  Til marks um það er að 1992 voru 

gefin út fréttabréf, “Norden – The Top of Europe”, á ensku, frönsku og þýsku en um 

miðjan 10. áratuginn kom fréttabréfið út mánaðarlega á 8 evrópskum tungumálum.  

Var aðallega reynt að ná til blaðamanna og áhrifamanna í atvinnulífi, félagasamtökum 

og stjórnsýslu.
197

   

Samkvæmt skýrslu Sighvats Björgvinssonar um störf norrænu 

ráðherranefndarinnar fyrir árið 1994 var aðalmarkmið upplýsingarmiðlunar 

nefndarinnar til Evrópu eftirfarandi:  

 

að gera Norðurlönd og norrænt samstarf þekktara í Evrópu í heild, að auka 

skilning á uppbyggingu og eðli norrænnar samvinnu..., að koma með jákvætt 

framlag til Evrópusamstarfsins með því að kynna þar mikilvægan árangur 

norrænnar samvinnu, ekki síst í málum sem snerta frið, umhverfi, atvinnustig 

og velferð, að útskýra hver séu meginmarkmið Norðurlanda og norrænnar 

samvinnu í samrunaferli Evrópu og reyna að afla skilnings á þeim sérstöku 

aðstæðum sem þar koma í ljós, að endurmeta stöðugt hvernig þörfinni á því að 

veita upplýsingar um Norðurlönd verði best sinnt í Evrópu ...
198
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Aðild Norðurlanda að Evrópusamrunanum gerði kröfu til aukinna tengsla við 

þá menn sem höfðu ráðandi og skoðanamyndandi hlutverki að gegna í ríkjum Evrópu.  

Þátttaka Norðurlanda í Evrópuþróuninni hafði vakið aukna athygli á norrænu 

ríkjunum.  Norrænir ráðamenn færðu sér hinn aukna áhuga í nyt með því að halda 

fundi og kynningar fyrir fyrrnefnda aðila.  Einnig voru sendiráð norrænu ríkjanna í 

Evrópu nýtt til kynningar á Norðurlöndum.
199

    

 Með því að sameina krafta sína reyndu Norðurlöndin að hafa sem mest áhrif á 

Evrópusamrunann.  Það lá hins vegar í augum uppi að norrænu ríkin máttu sín ekki 

mikils gagnvart Evrópusambandinu sem var auðvitað meginhreyfiaflið þegar kom að 

Evrópuþróunni.  Stærstu aðildarríki sambandsins höfðu að sönnu mest áhrif og því var 

ekki við öðru að búast en þau væru hið leiðandi afl.  Norðurlönd urðu því að sætta sig 

við að þurfa að aðlagast Evrópusambandinu á flestum sviðum.  Tengsl norrænu 

ríkjanna við ESB, hvort sem um EES-samninginn eða beina aðild var að ræða, gerði 

það að verkum að Norðurlönd urðu að innleiða fjölmörg lög sambandsins.  Af ýmsum 

ástæðum höfðu norrænu löndin hagsmuni af því að eiga með sér samstarf í þeim 

efnum.  Sérstaklega átti það við um þau ákvæði EES og ESB sem mynda einungis 

stefnumarkandi ramma en ekki einhlítt lagaákvæði.  Lögðu Norðurlönd áherslu á að 

samræma útfærslur sínar á þeim sviðum til að viðhalda líkum réttarvenjum.  Með því 

að viðhalda áþekkri löggjöf innan norrænu ríkjanna náðist fram hagræðing og 

sparnaður þar sem Norðurlönd gátu nýtt sér reynslu hvers annars.  Reynsla Dana 

nýttist hinum norrænu löndunum vel við aðlögunina að Evrópusamrunanum.  Það 

varð að samkomulagi milli norrænu ríkjanna að framvegis yrðu meginforsendur 

Norðurlanda í tengslum við Evrópska efnahagssvæðið að mestu hinar sömu hvernig 

sem þau tengdust ESB að öðru leyti. 

 Norrænu ríkin komu sér saman um verkefnaáætlun um útfærslu á því 

lagasamstarfi sem EES-samningurinn hafði í för með sér.  Lagasamstarf norrænu 

landanna vegna Evrópska efnahagssvæðisins varð nánara á mörgum sviðum auk þess 

sem fleiri svið komu til sögunnar en áður hafði tíðkast.  Þannig hafði norrænt 

lagasamstarf í vissum skilningi aukist þrátt fyrir að Norðurlönd væru ekki leiðandi í 

lagasetningunni.  EES-samningurinn hafði fyrst og fremst áhrif á löggjöf þegar kom 

að einkarétti (einkaleyfi, höfundaréttur og vörumerki), hlutafélögum, opinberum 

                                                 
199

 Skrifstofa Norðurlandamála [Utanríkisráðuneytið].  Skýrsla Sighvats Björgvinssonar  

     samstarfsráðherra Norðurlanda um störf Norrænu ráðherranefndarinnar 1993-94, 58-60. 



 73 

innkaupum, ríkisstyrkjum og samkeppni.  Norðurlönd töldu brýnt að fylgjast með 

þróun réttarregla innan ESB.  Norræn nefnd hafði sinnt rannsóknum á Evrópurétti 

síðan 1991 en hún vann að því að mynda gagnagrunn um lögfræði- og réttarfarslegar 

rannsóknir á Evrópusambandinu sem stundaðar voru á Norðurlöndum.  Nefndin kom 

einnig á tengslum við rannsóknarstofnanir á sviði lögfræði utan Norðurlanda auk þess 

sem hún hélt málþing og styrkti bókasöfn til kaupa á bókum varðandi Evrópurétt.
200

  

Þá skuldbundu Norðurlöndin sig til að veita öllum norrænum borgurum jafnan rétt á 

við heimamenn gagnvart lögum og reglum sem samvinna landanna náði til.  

Mikilvægt skref hafði þar með verið stigið til að jafna rétt norrænna borgara.
201

 

 Fjölmargar norrænar nefndir og stofnanir höfðu það verkefni með höndum að 

fjalla um einstaka þætti Evrópusamrunans.  Hlutverk þeirra var margháttað enda 

höfðu þær mikilvægu hlutverki að gegna varðandi aðlögun Norðurlanda að 

Evrópuþróuninni.  Hver nefnd fylgdist með þróun mála innan ESB á sínu sviði, kom 

með tillögur að sameiginlegri útfærslu á EES og ESB-ákvæðum, kom á sambandi við 

stofnanir innan ESB auk þess sem oft var efnt til funda og málþinga.  Nefnd um 

vinnumarkaðsmál reyndi að meta þau áhrif sem hnattvæðingin og ESB hafði á 

norrænan vinnumarkað.  Vann nefndin að því að bera saman vinnurétt innan 

Norðurlanda og ESB-ríkjanna.  Fylgst var með þróun mála innan ESB á þessu sviði 

auk þess sem fjallað var um útfærslur á ákvæðum sambandsins.
202

  Þá mótaðist starf 

nefndarinnar einnig af því að innleiða vinnumiðlunarkerfi sem náði til Evrópska 

efnahagssvæðisins.  Kom það í stað norræns vinnumiðlunarkerfis sem áður hafði 

verið til staðar.  Áhersla var lögð á að auka upplýsingaflæði um norrænan og EES-

vinnumarkað milli Norðurlanda.  Haldin var ráðstefna um áhrif ESB á norrænan 
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vinnumarkað, samstarfi var komið á við stofnanir sambandsins auk þess sem áhersla 

var lögð á samvinnu við aðila vinnumarkaðarins.
203

 

Evrópusamruninn hafði mikil áhrif á nýsköpun, rannsóknir og þróun innan 

Norðurlanda.  Hin aukna samkeppni sem innri markaðurinn hafði í för með sér gerði 

kröfu til árangurs í þeim efnum.  Norrænir ráðamenn töldu mikilvægt að taka höndum 

saman og þróa norrænt vísindasamfélag.  Lagði Norræna ráðherranefndin áherslu á að 

háskólar og æðri menntastofnanir á Norðurlöndum kæmu sér saman um 

verkaskiptingu svo aukinnar hagkvæmni yrði gætt.  Um það segir í skýrslu Sighvats 

Björgvinssonar samstarfsráðherra Norðurlanda:  

 

Markmið  ráðherranefndarinnar er að stuðla að góðu og vel samstilltu 

samstarfi um norrænar rannsóknir.  Slíkt vísindasamfélag skal, að svo miklu 

leyti sem unnt er að koma því við, einnig vera fyrirmynd gagnlegrar og virkrar 

samvinnu á vettvangi Evrópumála.  Markmið ráðherranefndarinnar er að 

rannsóknum, sem taka mið sitt af hinu sérnorræna – bæði menningarlega og 

félagslega – skulið ætlað aukið rými í slíku samstarfi ...  Að tilmælum 

Norðurlandaráðs vinnur Norræna rannsóknaráðið, í samvinnu við 

rannsóknaráð landanna, að norrænni rannsóknaráætlun innan 

samfélagsfræðilegra og húmanískra kjarnasviða undir heitinu “Norðurlönd og 

Evrópa”...
204

 

 

Með EES-samningnum urðu Norðurlönd hluti af öflugri rannsóknarstarfsemi 

ESB.  Það var Norðurlöndunum mikilvægt að norræn fyrirtæki gátu þar með tekið þátt 

í evrópskum rannsóknaráætlunum á sviði iðnaðar.  Norrænn iðnþróunarsjóður hafði 

frá árinu 1973 haft það hlutverk að hvetja til norræns samstarfs um nýsköpun og 

tækniþróun í atvinnulífinu.  Evrópuþróunin gerði það hins vegar að verkum að 

Norræna ráðherranefndin ákvað að sjóðurinn yrði í framtíðinni viðbót við evrópskar 

áætlanir.  Var á það bent að tiltekin svið norræns atvinnulífs gætu ekki vænst þess að 

fá evrópska styrki og skyldi starfsemi sjóðsins beinast mest að þeim.  Sjóðnum var því 

ekki ætlað að vera í samkeppni við evrópskar áætlanir heldur átti hann að einbeita sér 

að þeim þáttum sem evrópska rannsóknaráætlunin náði ekki til.
205
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 Það var að sönnu misjafnt hversu mikil áhrif Evrópusamruninn hafði á 

einstakar norrænar stofnanir og nefndir.  Evrópska rannsóknaráætlunin skaraðist í 

veigamiklum atriðum við starfsemi norræna iðnþróunarsjóðsins sem fyrir vikið þurfti 

að gjörbreyta skipulagi sínu.  Á öðrum samstarfsvettvöngum þurfi oft á tíðum 

einfaldlega að bæta Evrópuþættinum við starfsemina.  Það gat vissulega haft töluverð 

áhrif á starfshætti og leiddi ekki endilega til þess að verkefnasvið drægjust verulega 

saman eins og tilfellið var með ofangreindan sjóð.  Evrópuþróunin hafði til dæmis þau 

áhrif á Samstarfsnefnd um norrænar skógræktarrannsóknir og Norræna samstarfsráðið 

fyrir landbúnaðarrannsóknir að hlutverk þeirra varð í auknum mæli að veita 

upplýsingar og eiga með sér samráð varðandi ESB-samstarfið.
206

  Evrópusamruninn 

hafði einnig áhrif á samstarf stofnana sem störfuðu innan hinna einstöku ríkja 

Norðurlanda.  Opinberar stofnanir innan norrænu ríkjanna höfðu lengi átt með sér 

margvíslegt samstarf.  Fékk það samstarf gjarnan á sig evrópska vídd með auknum 

samskiptum við ESB.  Norrænu hagstofurnar höfðu til að mynda um árabil haft með 

sér samvinnu.  Samstarf þeirra tók nú ekki síður að snúast um EES og ESB-málefni en 

norræn.  Átti norræn hagskýrslugerð eftir að mótast mjög af Evrópusamrunanum.
207

 

 Sérstök áhersla var lögð á að samræma staðla á sem flestum sviðum og sá 

sérstök staðlastofnun um það hlutverk innan ESB.  Var það mikilvægur liður í að 

skapa einsleit viðmið fyrir innri markað Evrópu.  Fór fram mikið starf á norrænum 

vettvangi til að laga Norðurlöndin að stöðlum Evrópusambandsins.  Meðal helstu 

sviða í þessum efnum voru staðlar varðandi húsnæðis- og byggingarmál.
208

  Sama má 

segja um neytendamál.  Einkenndist það samstarf mjög af samræmingu við 

reglugerðir ESB og var eitt markmiðið að samþætta reglur á matvælasviðinu.
209

   

 Meðal mikilvægustu þátta nútímasamfélaga eru greiðar samgöngur og tryggur 

aðgangur að orku.  Norrænu ríkin höfðu haft með sér samstarf á þessum sviðum og 

tóku þau að líta til Evrópu í þessum efnum sem öðrum.  Áður hefur verið minnst á 
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hugmyndir um norrænan samgöngumarkað en ráðherranefndin ákvað nú að samræma 

norræna járnbrauta- og veganetið að hætti ESB.  Norrænu ríkin ákváðu jafnframt að 

eiga með sér samstarf við að aðlaga norrænar reglur um flutninga að EES-

samningnum.
210

  Þá vann norræn nefnd að því að kanna þróun raforkumála innan ESB 

og átti hún að meta áhrif þeirrar þróunar á norræna raforkumarkaðinn.  Lýsti Norræna 

ráðherranefndin því yfir að hún myndi fylgjast grannt með stöðu mála og vinna að því 

að þróa norrænan orkumarkað til að styrkja stöðu Norðurlanda innan Evrópu.
211

 

 Norrænu ríkin lögðu mikla áherslu á samstarf um þau mál sem snertu 

hagsmuni þeirra gagnvart Evrópusamrunanum.  Íslendingar lögðu til að mynda 

sérstaka áherslu á samstarf á sviði sjávarútvegsmála.
212

  Þá nýttu Finnar, Norðmenn 

og Svíar norræna samstarfið til að búa sig sem best undir ESB-aðildina.
213

  

Samningaviðræður Finna, Norðmanna og Svía við Evrópusambandið stóðu yfir til 

ársbyrjunar 1994.  Hagsmunir landanna voru að mörgu leyti ólíkir og því gengu 

viðræðurnar misvel fyrir sig eftir því hver átti í hlut.  Sérstaklega var samningsstaða 

Norðmanna erfið vegna fiskveiðistefnu sambandsins.  Settu þeir sig mjög gegn því að 

hleypa togurum ESB inn í norska fiskveiðilögsögu.  Svíar og Finnar áttu hins vegar 

auðveldara með að ná samningum þar sem sérkröfur þeirra voru ekki jafn 

veigamiklar.  Samningar náðust í marsmánuði 1994 en aðild átti ekki að taka gildi fyrr 

en eftir þjóðaratkvæðagreiðslur í löndunum þremur.   

Sænskir stjórnmálamenn jafnt sem aðilar vinnumarkaðarins voru sérstaklega 

ánægðir með niðurstöðuna.  Var því haldið fram að ESB-aðild myndi skapa 

stöðugleika og öryggi fyrir sænskt atvinnulíf sem var mjög háð viðskiptum við 

aðildarríki sambandsins.  Þeir sem voru á móti samningnum höfðu hins vegar 

áhyggjur af hlutleysisstefnunni, að slakað yrði á í umhverfis- og áfengismálum og að 

atvinnuleysi myndi aukast.  Finnskir ráðamenn voru aftur á móti ekki jafn ánægður 

með sinn samning og sænskir kollegar þeirra voru almennt.  Sérstaklega voru þeir 
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óánægðir að hafa ekki fengið nægar undanþágur á sviði landbúnaðarmála.
214

  

Norðmenn fengu ýmsar undanþágur varðandi landbúnaðar- og auðlindamál.  Lét 

norski forsætisráðherrann, Gro Harlem Brundtland, þess getið að samflot Finna, 

Norðmanna og Svía hefði skilað sér í mun betri samningi en ella hefði orðið.
215

 

 Við tók hörð kosningabarátta í löndunum um hvort rétt væri að samþykkja 

ESB-samninginn.  Samtök gegn ESB-aðild höfðu verið stofnaðar í hverju landi fyrir 

sig og höfðu þau sig mjög í frammi.  Þá beittu vinstrisósíalistar sér gegn aðild á 

vettvangi Norðurlandaráðs.  Sérstaklega létu norskir andstæðingar til sín taka á 

þinginu.  Andstæðingar ESB-aðildar lögðu áherslu á norræna samstöðu í baráttunni 

gegn Evrópusambandsaðild.  Á sameiginlegum fundi norrænu samtakanna gegn ESB-

aðild var því haldið fram að innri markaður sambandsins myndi leiða til aukins 

atvinnuleysis.  Var lagt til að í stað inngöngu yrði þróað norrænt samstarf í 

efnahagsmálum.
216

       

 Norrænu þjóðirnar gengu til atkvæða í nóvember 1994.  Samkvæmt frétt 

Morgunblaðsins voru atkvæðagreiðslurnar tímasettar með það fyrir augum að auka 

líkurnar á samþykki en ráðamenn landanna lögðu ríka áherslu á mikilvægi þess að 

ríkin gengju í ESB.  Blaðið komst þannig að orði í þessu sambandi:  

 

Allir vita að ríkisstjórnir Norðurlandanna gerðu með sér óopinbert 

samkomulag um að Finnar, sem taldir hafa verið jákvæðastir í garð ESB-

aðildar, kysu fyrst um aðild, þá Svíar, og loks Norðmenn, sem alla tíð hafa 

haft mestar efasemdir um ágæti aðildar. Þannig myndi hið góða fordæmi hafa 

áhrif vestur um Norðurlöndin og menn myndu kjósa eins og nágrannarnir. 

 Þetta hafa verið kölluð "dómínóáhrifin"; falli einn kubbur í 

dómínótafli, detta þeir næstu líka...  Dómínóáhrifin ná áreiðanlega hér vestur 

um til Íslands og það er tæplega nokkur vafi á því að hinar neikvæðu umræður 

í Noregi hafa haft áhrif hér. Á sama hátt er næsta víst að stuðningur við 

aðildarumsókn mun taka kipp á Íslandi, segi Norðmenn já 28. nóvember.
217

   

 

 Samkvæmt skoðanakönnun Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands, sem birt 

var í Morgunblaðinu í júní 1994, hafði staða norrænu ríkjanna gagnvart ESB töluverð 

áhrif á viðhorf almennings á Íslandi.  Þar kom fram að tæplega 60% töldu æskilegt að 
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sækja um ESB-aðild.  Mun fleiri sögðust hins vegar hlynntir aðild ef öll hin 

Norðurlöndin gerðust aðilar að bandalaginu eða 70%.  Næðu Íslendingar fram öllum 

meginkröfum sínum í sjávarútvegsmálum voru 83% fylgjandi aðild.
218

 

 Það er ekki við öðru að búast en norrænu þjóðirnar hafi fylgst vel með hver 

annarri þegar kosið var um ESB-aðildina.  Þegar á hólminn kom voru það hins vegar 

innanlandsforsendur sem réðu úrslitum þjóðaratkvæðagreiðslanna.  Það fór svo að 

Finnar og Svíar samþykktu að ganga til liðs við sambandið en Norðmenn höfnuðu 

aðild.  Þrátt fyrir að Finnar hefðu lýst yfir nokkrum vonbrigðum með þá samninga 

sem náðust við ESB höfðu þeir gildar ástæður til að ganga í sambandið.  Staða þeirra 

markaðist mjög af nálægðinni við Rússland sem hafði löngum takmarkað svigrúm 

Finna til sjálfsákvörðunar.  ESB-aðild styrkti því stöðu Finna og jók þeim 

öryggiskennd.  Þá þurftu Finnar á nýjum mörkuðum að halda eftir að viðskiptin við 

Rússa hrundu í kjölfar falls Sovétríkjanna.  Svíar áttu að mörgu leyti best heima í ESB 

af öllum norrænu ríkjunum.  Svíþjóð er mesta iðnveldi Norðurlanda og ESB er 

langmikilvægasti markaður sænskra fyrirtækja.  Þá byggist efnahagslíf Svía mikið til 

á fáum risafyrirtækjum sem treysta svo til alfarið á erlenda markaði.   

Staða mála í Noregi var um margt með öðrum hætti.  Þeir höfðu ekki búið við 

efnahagsþrengingar eins og Finnar og Svíar höfðu upplifað á fyrri hluta 10. 

áratugarins.  Þvert á móti réðu þeir yfir miklum olíuauði sem gerði þá efnahagslega 

mjög sjálfstæða.  Ennfremur markaðist efnahagslíf þeirra meira af nýtingu 

náttúruauðlinda en iðnaði.  Var andstaðan gegn aðild sérstaklega sterk í 

sjávarútvegsbyggðum Noregs.  Þá var þjóðerniskennd Norðmanna sterkari en hjá 

frændum þeirra Finnum og Svíum.
219

   

Sú staðreynd að Norðmenn myndu áfram standa utan ESB var Íslendingum að 

mörgu leyti hagfelld.  Þjóðirnar áttu sameiginlegra hagsmuna að gæta varðandi 

sjávarútveg og því var Íslendingum mikilvægt að Norðmenn hefðu ekki betri stöðu í 

þeim efnum innan ESB.  Þá var ljóst að Ísland stóð ekki eitt Norðurlanda utan 

bandalagsins og því var síður hætt við að Íslendingar myndu fjarlægjast hin norrænu 

ríkin. Það lá fyrir að málstaður þeirra sem hvöttu til þess að Ísland sækti um ESB-

aðild veiktist til muna við að Norðmenn samþykktu ekki inngöngu í sambandið.  

Innan Norðurlanda fóru íslenskir hagsmunir mest saman með þeim norsku.  Það voru 
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því ekki hvað síst andstæðingar ESB-aðildar á Íslandi sem fögnuðu niðurstöðunni í 

Noregi.
220

       

 Eftir að samningar Finnlands, Noregs og Svíþjóðar lágu fyrir snemma árs 

1994 hafði nokkur umræða átt sér stað á Íslandi um það hvort þeir hefðu áhrif á stöðu 

Íslendinga.  Það kom fljótlega í ljós að sitt sýndist hverjum í þeim efnum.  Andstaða 

við ESB-aðild meðal norrænna stjórnmálamanna var hvergi meiri en á Íslandi.  Það 

var fyrst sumarið 1994 sem íslenskur stjórnmálaflokkur (Alþýðuflokkurinn) hvatti til 

þess að Íslendingar gengju til samninga við sambandið.  Tímasetningin var engin 

tilviljun þar sem  Finnar, Norðmenn og Svíar höfðu þá nýverið lokið samningum 

sínum við ESB.  Allir aðrir stjórnmálaflokkar lýstu sig hins vegar andvíga aðild að 

sambandinu.
221

  Davíð Oddsson, forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, 

hélt því jafnan fram að Ísland ætti ekki erindi í ESB hver sem afstaða hinna norrænu 

ríkjanna væri.
222

  Það lá því ljóst fyrir að Ísland væri ekki á leið inn í ESB.   

 Það var einkum tvennt sem andstæðingar ESB-aðildar settu fyrir sig.  Annars 

vegar voru það áhyggjur yfir fullveldisframsali til yfirþjóðþjóðlegrar stofnunar.  Hins 

vegar beindist andstaðan að þeirri staðreynd að fiskveiðilögsaga aðildarríkja ESB laut 

stjórn sambandsins.  Það var ljóst að ESB-lög voru æðri landslögum sem gerði það að 

verkum að löggjafarvaldið var veikara í hverju aðildarríki fyrir sig.  Í ljósi sögunnar 

var ekki við öðru að búast en Íslendingar ættu sérstaklega erfitt með að sætta við þá 

staðreynd.  Pólitísk vitund landsmanna mótast mjög af sjálfstæðisbarráttunni og því 

hversu stutt er síðan landið laut erlendri stjórn.  Þjóðernistilfinning var því ofarlega í 

hugum manna og voru margir þeirrar skoðunar að ekki mætti skerða fullveldið með 

þessum hætti.  Þar sem efnahagstilvera Íslands byggði fyrst og fremst á sjávarútvegi 

vóg sú skoðun þungt að stjórn fiskveiðimála yrði að vera í höndum Íslendinga.  

Einnig var mikil andstaða við það að hleypa togurum ESB inn í íslenska 

fiskveiðilögsögu.  Þar kom íslensk söguvitund aftur til skjalanna enda var baráttan um 

fiskimiðin á  þorskastríðsárunum enn í fersku minni.
223

 

 Sjónarmið þeirra sem hlynntir voru ESB-aðild voru fyrst og fremst pólitískar.  

Því var haldið fram að Evrópusamruninn væri merk tilraun til að skapa varanlegan 

frið og velsæld innan Evrópu.  Var oft vísað til þess að sem Evrópuþjóð yrðum við að 
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sýna ábyrgð og gerast þátttakendur.  Með aðild að ESB myndu Íslendingar leggja 

fram sinn skerf til þróunar sameinaðrar Evrópu.
224

  Fylgismenn ESB-aðildar héldu því 

gjarnan fram að heimssýn Íslendinga væri ekki nægjanlega víð.  ESB-umræðan var 

sögð markast of mikið af úreltum hugmyndum um fullveldi og þröngum 

sjávarútvegshagsmunum.  Fannst mörgum greinilegt að ráðamenn hefðu ekki áttað sig 

á þeim hnattvædda heimi sem fram væri kominn.  Var því oft haldið fram að framtíðin 

lægi í síauknu alþjóðasamstarfi sem oft væri stofnanabundið.  Ætlaði Ísland sér að 

þróast, njóta velferðar og vera gjaldgengt á alþjóðavettvangi væri ESB-aðild 

bráðnauðsynleg.
225

 

 Fylgismenn ESB-aðildar vildu meina að fullveldishugtakið hefði tekið miklum 

breytingum með hnattvæðingunni.  Þar sem málefni og hagsmunir þjóða yrðu sífellt 

samofnari hefðu einstök ríki ekki eins mikið um eigin mál að segja og áður hafði 

verið.  Hnattvæðingin hefði gert það að verkum að innanríkismálefni væru í auknum 

mæli orðin utanríkismál.  Af þeim sökum væri Íslendingum nauðsynlegt að taka aukin 

þátt í alþjóðasamstarfi.  Með því að ganga í ESB myndi Ísland vissulega þurfa að gefa 

eftir hluta af formlegu fullveldi sínu.  Það mikilvægast í þessu sambandi væri hins 

vegar að með ESB-aðild myndi Ísland hafa áhrif á Evrópusamstarfið.  Þaðan kæmu 

þeir straumar sem mest áhrif hefðu haft á íslenskt samfélag.  Á þeim vettvangi væru 

teknar ákvarðanir sem hefðu þegar haft mikil áhrif á fullveldi Íslands.  Samkvæmt 

þessu sjónarmiði hafði fullveldi landsins farið minnkandi hin síðari ár en með ESB-

aðild mætti snúa þróuninni við.  Af þeim sökum væri innganga í sambandið besta 

leiðin til að styrkja fullveldi Íslands.
226

  Að mati þeirra sem þannig þenktu myndu 

Íslendingar ennfremur njóta sameiginlegrar aðildar Norðurlanda innan ESB.  Með 

norrænni samvinnu innan ESB ættu Íslendingar auðveldara með að ná fram sínum 

hagsmunamálum innan sambandsins og þar með væri eiginlegt fullveldi landsins 

betur tryggt.
227

 

 Evrópusamstarfið var gjarnan sagt vera gott dæmi um möguleika smáríkja til 

að hafa áhrif á hnattvæðinguna.  Var því haldið fram að smáþjóðir sambandsins hefðu 
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haft sín áhrif á þróun mála innan sambandsins.
228

  Þannig væri ESB mikilvægur 

vettvangur smáríkja til að láta til sín taka og verða hluti af sterkri og öflugri heild.  

Þegar samningar Finna, Norðmanna og Svía við Evrópusambandið lágu fyrir var 

ennfremur á það bent að ESB væri tilbúið að sýna mikinn sveigjanleika í samningum 

sínum við ný aðildarríki.  Sérstaklega var vísað til samningsins við Noreg sem hafði 

leitt til breytinga á lögum sambandsins.  Þar með hefði ESB sýnt sig reiðubúið að 

breyta eigin reglum eða veita undanþágur þegar um grundvallarhagsmuni 

umsóknarríkis var að ræða.  Á sama hátt mátti búast við að Íslendingar gætu samið 

um sína grundvallarhagsmuni.   

Fylgismenn aðildar sáu fyrir sér að hægt væri að ná fram viðunandi lausn 

varðandi fiskveiðihagsmuni Íslands.  Var því jafnframt haldið fram að með aðild að 

ESB gætu Íslendingar barist fyrir breyttri fiskveiðistefnu sambandsins.  Þar sem 

þekking íslenskra sérfræðinga og hagsmunir landsins væri ríkir á þessu sviði mætti 

búast við að Ísland hefði þar töluverð áhrif.
229

  Þá lýstu fulltúar atvinnulífsins yfir 

áhyggjum af hugsanlegri einangrun Íslands.  Framkvæmdastjóri 

Vinnuveitendasambands Íslands varpaði fram þeirri spurningu hvort Íslendingar 

ætluðu einungis að einblína á sjávarútvegshagsmuni.  Hann sagði það mikilvægt fyrir 

íslensk fyrirtæki að tengjast markaðnum með ESB-aðild.  Þá væri aðild einnig 

mikilvæg til að laða að erlenda fjárfestingu.
230

   

Jón Baldvin Hannibalsson, utanríkisráðherra og formaður Alþýðuflokksins, 

var sá stjórnmálamaður sem mest hafði sig í frammi við að hvetja til ESB-aðildar 

þessi árin.  Hann hélt því fram að aðstæður Íslands á alþjóðavettvangi hefðu breyst 

mjög til hins verra.  Vildi hann meina að Íslendingar byggju “ekki við óbreytt ástand, 

heldur þverrandi áhrif og vaxandi einangrun.”  Samkvæmt Jóni Baldvin höfðu helstu 

hornsteinar íslenskrar utanríkisstefnu brostið.  Fyrir það fyrsta hafði hernaðarlegt 

mikilvægi landsins minnkað sem veikti stöðu Íslendinga innan NATO og 

varnarsamninginn við Bandaríkin.  Þar af leiðandi yrði erfiðara að berjast fyrir 

hagsmunum Íslands á þeim vettvangi í framtíðinni.  Í annan stað stefndi í að helstu 

EFTA-ríkin segðu sig úr samstarfinu og gerðust aðilar að ESB.  Vera Íslendinga í 
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EFTA hefði þar með minna gildi auk þess sem samtökin hefðu síður möguleika á að 

ná góðum samningum við ESB.  Í þriðja lagi væri hætt við að norræna samvinnan 

myndi þróast yfir í að verða norrænt svæðasamstarf innan ESB.  Yrði Ísland eitt 

Norðurlanda um að standa utan ESB væri ekki annað sýnt en Íslendingar myndu 

fjarlægjast frændþjóðir sínar.  Í því sambandi sagði Jón Baldvin:  

 

Ef niðurstöður þjóðaratkvæðis í Finnlandi, Svíþjóð og Noregi síðar á þessu ári 

[1994] staðfesta að fjögur Norðurlanda (að Danmörku meðtalinni, sem átt 

hefur aðild að ESB í rúma tvo áratugi) verði aðilar að Evópusambandinu í 

byrjun árs 1995, verður þátttaka Íslands í Norðurlandasamstarfinu naumast 

svipur hjá sjón. Samstarf Norðurlandanna fjögurra innan Evrópusambandsins 

verður yfirgnæfandi forgangsverkefni þessara þjóða, ekki aðeins á sviði 

viðskiptamálefna, heldur einnig varðandi utanríkis- og varnarmál, sem og 

samstarf á sviði vísinda, rannsókna og menningar.  Íslendingar munu því í 

vaxandi mæli verða viðskila við kjarnann í norrænu samstarfi. Hið 

raunverulega Norðurlandasamstarf verður hér eftir samstarf fjögurra 

Norðurlandaþjóða innan Evrópusambandsins, sem Íslendingar verða að 

óbreyttu útilokaðir frá.
231

 

 

Íslendingar höfðu haft nokkrar áhyggjur af því að verða viðskila við 

frændþjóðir sínar á Norðurlöndum eftir að ljóst var að þær stefndu allar að ESB-aðild.  

Menn óttuðust að samnorrænir hagsmunir myndu víkja fyrir hagsmunum þeirra 

norrænu ríkja sem yrðu í sambandinu.  Jón Baldvin vildi meina að sú hætta væri fyrir 

hendi að norræn samvinna myndi greinast í tvennt.  Um það hafði hann meðal annars 

eftirfarandi að segja:  

 

Íslendingar hafa hingað til staðið í kjarna Norðurlandasamstarfsins ásamt 

þeim hinum Norðurlandanna sem teljast sjálfstæð og fullvalda ríki, þrátt fyrir 

að vera landfræðilega utan kjarnans. Til hliðar við samstarf hinna fimm 

fullvalda ríkja hafa svo verið heimastjórnarlöndin Álandseyjar, Færeyjar og 

Grænland. Það er full ástæða til að ætla að aðild fjögurra Norðurlanda að 

Evrópusambandinu hafi í för með sér að ýmsir efnisþættir 

Norðurlandasamvinnunnar greinist í tvennt: Annars vegar vinni aðildarríki 

Evrópusambandsins saman sín í milli; hins vegar Álandseyjar, Færeyjar, 

Grænland og Ísland.
232

   

 

Andstæðingar ESB-aðild bentu hins vegar á að hagsmunir Norðurlandanna 

væru ólíkir.  Þeir vildu meina að þó hin norrænu ríkin mætu það sem sína hagsmuni 
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að ganga í ESB væru það ekki hagsmunir Íslands og við þá yrði að miða.  Danir höfðu 

einir Norðurlanda átt aðild að ESB í tvo áratugi án þess að það hafi bitnað á norrænu 

samstarfi.  Þá höfðu norrænu ríkin lengi farið eigin leiðir í öryggismálum.  Út frá 

þeim rökum var getum að því leitt að norræn samvinna myndi ekki bíða hnekki við 

inngöngu hinna Norðurlandanna í ESB.
233

  Andstæðingar ESB-aðildar vísuðu fyrst og 

fremst til viðskiptalegra og efnahagslegra sjónarmiða máli sínu til stuðnings.  Það var 

almennt viðhorf þeirra að EES-samningurinn dygði til að tryggja hagsmuni Íslands í 

þeim efnum.  Þeir höfnuðu því að pólitísk rök á borð við Evrópuhugsjón gæti verið 

forsenda aðildar.  Þeir héldu því fram að meginforsenda Íslendinga í þessum efnum 

hlyti að vera sjávarútvegshagsmunir þjóðarinnar.  Þessi viðhorf voru nokkuð almenn 

meðal helstu áhrifaafla samfélagsins.  Sú afstaða varð ofan á að ekki væri hægt að 

semja við ESB um mikilvægasta hagsmunamál þjóðarinnar og þar af leiðandi ætti 

Ísland ekki erindi í sambandið.
234

   

Íslendingar fylgdust engu að síður grannt með þeirri þróun sem átti sér stað í 

Evrópu og vildu gjarnan eiga hlutdeild í henni.  Íslenskum ráðamönnum var í mun að 

viðhalda sem bestum tengslum við Evrópuríkin og þá ekki hvað síst hin 

Norðurlöndin.  Vonuðust þeir til þess að Íslandi yrði sýndur skilningur þrátt fyrir þá 

staðreynd að landið væri ekki aðili að ESB.  Þá lögðu Íslendingar jafnframt ríka 

áherslu á að norræn samvinna héldi gildi sínu og að hlutur Íslands yrði ekki minni en 

hinna Norðurlandanna.
235

  Það kom á daginn að öll norrænu ríkin lögðu ríka áherslu á 

að þróa norræna samstarfið áfram óháð tengslum landanna við ESB.  Var rík áhersla 

lögð á það í samningaviðræðunum við Evrópusambandið.  Norrænu umsóknarríkin 

höfðu sitt fram með því að fá formlega viðurkenningu sambandsins á norrænni 

samvinnu.
236

  Það lá því fyrir að Norðurlönd höfðu möguleika að viðhalda þeim nánu 

tengslum sem þau höfðu þróað með sér, óháð stöðu þeirra innan Evrópusamrunans.  

Það var jafnframt ljóst að þrátt fyrir ES-aðild töldu norrænu ríkin ástæðu til að 

varðveita norrænt samstarf.  Það var sérstaklega verðmætt fyrir Íslendinga og 

Norðmenn að geta átt áframhaldandi samstarf með norrænu ESB-ríkjunum.  Það 
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glæddi vonir um að Norðurlöndin fimm myndu áfram eiga samleið þrátt fyrir að þau 

færu ólíkar leiðir innan Evrópusamrunans.  

Mikil umræða hafði átt sér stað undanfarin ár um afdrif norrænnar samvinnu í 

umróti allra þeirra breytinga sem átt höfðu sér stað í heiminum.  Norrænu ríkin voru 

ekki eins mikið út af fyrir sig og áður.  Sérstaklega hafði Evrópusamruninn opnað 

Norðurlöndin fyrir erlendum straumum.  Ráðandi öfl í hverju landi fyrir sig höfðu því 

minna að segja en áður.  Sífellt fleiri ákvarðanir sem áður höfðu verið teknar í 

höfuðborgum norrænu ríkjanna voru nú teknar innan valdastofnana ESB.  

Samstarfsverkefni Norðurlanda höfðu í miklum mæli færst yfir til 

Evrópusambandsins.  Það var því von að margir hafi óttast um norræna samvinnu.   

Finnar og Svíar gengu í Evrópusambandið árið 1995.  Þá hafði færst aukinn 

kraftur í umræðurnar um framtíð Norðurlandasamstarfsins þegar fyrir lá hvaða 

norrænu ríki myndu ganga í sambandið.  Tengsl norrænu landanna við ESB voru 

komin á hreint og því var kominn grundvöllur til að taka framtíðarákvarðanir varðandi 

norræna samvinnu.  Norrænir stjórnmálamenn lýstu almennt yfir þeim vilja sínum að 

samstarfinu yrði framhaldið.  Ríkisstjórnir landanna ítrekuðu enn fremur 

samstarfsvilja sinn.  Það var greinilegt að ráðamenn Norðurlanda höfði sterkan hug á 

að halda samstarfinu áfram.  Átti það jafnt við um norrænu ESB-ríkin sem og Ísland 

og Noreg sem stóðu fyrir utan.  Það kom til dæmis fram í máli Pär Stenbäck, 

framkvæmdastjóra Norrænu ráðherranefndarinnar, að áhugi Dana á norrænu samstarfi 

hefði aukist eftir að Finnar og Svíar gerðust aðildar að ESB.
237

  Þau ummæli danska 

utanríkisráðherrans að norræn samvinna væri áfram einn af hornsteinum danskrar 

utanríkisstefnu renndi stoðum undir þau sjónarmið.  Þá höfðu forsætis- og 

utanríkisráðherrar Norðurlanda margítrekað að norræn samvinna yrði í hávegum höfð.  

Var því lýst yfir að búast mætti við myndun norrænnar fylkingar innan ESB.
238

 

Það var ljóst að Norðurlönd töldu sig áfram hafa hag af samstarfi sín á milli, 

og jafnvel má færa rök fyrir því að þeir hagsmunir hafi aldrei verið meiri.  Danir, 

Finnar og Svíar höfðu augljóslega hag af því að stilla saman strengi sína innan ESB til 

að auka áhrif sín í sameiginlegum hagsmunamálum.  Íslendingum og Norðmönnum 

var mikilvægt að geta fylgst með þróun mála og  komið sínum sjónarmiðum að innan 
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ESB fyrir milligöngu hinna norrænu ríkjanna.  Þá höfðu öll Norðurlöndin hagsmuni af 

því að útfæra ákvæði ESB á sameiginlegan hátt.  Með því að eiga samleið innan 

Evrópusamrunans gátu þau aukið vægi sitt á hina hnattrænu þróun á sem 

hagkvæmastan hátt. 

 Staða norræna samstarfsins eftir inngöngu Finna og Svía í ESB var rædd í 

skýrslu Sighvats Björgvinssonar samstarfsráðherra Norðurlanda.  Þar kemur fram að 

grundvöllur norrænnar samvinnu hafði ekki breyst þótt menn teldu að laga þyrfti 

samstarfið að tengslum norrænu ríkjanna við ESB.  Um það segir meðal annars í 

skýrslunni:  

 

Hinn formlegi grundvöllur, sem Norðurlandasamstarf þjóðþinga og 

ríkisstjórna hvílir á, er Helsingforssamningurinn. Aðild Finnlands og 

Svíþjóðar að Evrópusambandinu ... hefur ekki í för með sér að breytingar 

þurfi að gera á honum.  Enda er kveðið á um það í sameiginlegri yfirlýsingu 

við aðildarsamninga þeirra að þau ætli að halda áfram norrænni samvinnu.  

Þetta rennir sterkri stoð undir hið norræna samstarf.  Ljóst er hins vegar að 

þörf er á að laga samstarfið að þeim nýju aðstæðum sem nú hafa skapast 

þannig að það uppfylli þarfir allra norrænu landanna, bæði þeirra sem kosið 

hafa að standa utan ES og hinna sem eru aðilar þess.
239

   

 

 Fyrsta þing Norðurlandaráðs eftir inngöngu Finna og Svía í ESB hófst í lok 

febrúar 1995.  Morgunblaðið gerði hlutverk ráðsins að umfjöllunarefni skömmu áður 

en það hófst.  Þar var því haldið fram að um tímamótaþing yrði að ræða þar sem í ljós 

myndi koma hvort Norðurlandaráði tækist að “skapa sér alvöruhlutverk í nýrri Evrópu 

og finna norrænu samstarfi þar stað.”  Var á það bent að Íslendingar ættu mikilla 

hagsmuna að gæta í því sambandi þar sem kraftmikil norræn samvinna gæfi Íslandi 

áframhaldandi áhrif innan alþjóðlegra- og evrópskra stofnana.
240

  Á þingi 

Norðurlandaráðs kom fram sterkur áhugi á frekara samstarfi norrænu ríkjanna.  

Mikilvægt var talið að auka pólitískt vægi ráðsins, því að annars væri hætt við að 

leiðandi stjórnmálamenn myndu sniðganga það og slagkraftur þess myndi þar með 

minnka.  Meginmálið var að tengja norræna samstarfið við Evrópusamrunann.  

Mikilvægt var talið að skapa vettvang norrænu ríkjanna um málefni ESB.  Þar með 

var stefnt að auknu samstarfi norrænu ríkjanna þrátt fyrir ólík tengsl við 

Evrópusambandið.  Var lögð áhersla á að tryggja jafnræði allra norrænu ríkjanna og 
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sjálfstjórnarsvæðanna innan norrænnar samvinnu í þessum efnum sem öðrum.
241

  

Formennskan í Norrænu ráðherranefndinni var í höndum Dana þetta árið og því var 

það þeirra að leiða samstarfið.  Í máli Poul Nyrup Rasmussen, forsætisráðherra Dana, 

kom fram áhugi á því að nýta Norðurlandaráð sem best í þessum efnum.  Lagði hann 

áherslu á að grundvallaratriði ESB-samstarfsins yrðu rædd á vettvangi ráðsins.
242

  Sú 

staðreynd að fjárframlög til norrænnar samvinnu hækkuðu 1995 bar vott um að 

eitthvað væri að marka orð ráðamanna þegar þeir sögðust vilja efla samstarfið.  Var 

sérstök áhersla lögð á að styrkja sjálfsmynd Norðurlanda í ljósi Evrópusamrunans.
243

   

 Það var hins vegar innan Norrænu ráðherranefndarinnar sem hið pólitíska vald 

lá fyrst og fremst.  Samstarf ráðherranna hafði aukist mjög, sérstaklega þegar kom að 

utanríkismálum.  Hið aukna samstarf var hins vegar mikið til óformlegt og fór því 

fram utan ráðherranefndarinnar.  Af þeim sökum höfðu Íslendingar óttast að verða 

útundan þegar ESB-mál væru rædd.  Það var því mikilvægt hagsmunum Íslands og 

Noregs að fá að taka þátt í hinum óformlegu ráðherrafundum þar sem málefni 

Evrópusambandsins voru rædd.
244

  Það reyndist vera sterkur vilji fyrir því meðal 

norrænu ESB-ríkjanna að fullt samráð við Ísland og Noreg um málefni 

Evrópusambandsins.  

Kom það skýrt fram í máli norrænna ráðamanna að séð yrði til þess að löndin 

einangruðust ekki pólitískt heldur fengju þau greinargóðar upplýsingar um þróun mála 

innan ESB.
245

  Hélt Carl Bildt, forsætisráðherra Svíþjóðar, því fram að norræn 

samvinna yrði sem dyr að Evrópusambandinu fyrir þær þjóðir sem utan stæðu.  Það 

væri mikilvægt að norrænu ríkin í ESB gættu hagsmuna allra Norðurlanda.
246

  

Íslendingar höfðu lagt áherslu á það í formennskutíð sinni innan Norrænu 

ráðherranefndarinnar 1994 að Evrópumálin yrðu fastur liður á fundum Norrænu 

ráðherranefndarinnar, forsætisráðherranna og utanríkisráðherranna.  Danir fylgu því 
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eftir í formennskutíð sinni 1995 auk þess sem þeir komu á reglubundnu samráði 

fulltrúa norrænu ríkjanna í Brussel.  Norræna samráðshópnum var til að mynda ætlað 

að mæla með samstarfsverkefnum þar sem norrænir hagsmunir færu saman innan 

ESB.  Þá var hópnum einnig ætlað að vera til ráðgjafar um ESB-málefni.    

Það fór ekki á milli mála ESB-samráð norrænu ríkjanna var einn mikilvægasti 

hlutinn af norrænni samvinnu og átti það ekki síst við um Ísland og Noreg.
247

  Poul 

Nyrup Rasmussen hélt því til að mynda fram að Danir litu á Danmörku sem “vin 

Íslands í Evrópusamstarfinu”.  Sagði hann Dani líta á það sem verkefni sitt að setja 

Ísland inn í þróun mála hjá ESB.  Það var ekki annað á Íslendingum að heyra en þeir 

væru ánægðir með þróun mála.  Það kom fram hjá íslenskum ráðamönnum að þeir 

teldu sig fá greinargóðar upplýsingar um þróun mála innan Evrópusambandsins hjá 

norrænum starfsbræðrum sínum.
248

  Eftir að Finnar og Svíar höfðu gengið til liðs við 

ESB 1995 kom það skýrt fram í máli forsætisráðherra Norðurlandanna að Evrópumál 

yrðu fastur liður á fundum þeirra og annarra fulltrúa norrænu ríkisstjórnanna.  Þá 

veitti náið Evrópusamráð innan samnorrænna nefnda Íslendingum og Norðmönnum 

einstakt tækifæri til að fylgjast með gangi mála innan ESB.
249

 

 Halldór Ásgrímsson, utanríkisráðherra Íslands, lét þess getið á fundi Samtaka 

um vestræna samvinnu og Varðbergs í maí 1995 að ótti manna um að Ísland og 

Noregur myndu einangrast hefði reynst orðum aukin.  Sagði hann að Norðurlöndin 

hefðu náð að aðlagast hinum nýja veruleika með skjótum hætti.  Hann gat þess 

ennfremur að íslenska ríkisstjórnin liti svo á að Ísland ætti ekki á hættu að einangrast 

vegna Evrópusamrunans.
250

  Raunar hafði norrænt samstarf aukist að mikilvægi fyrir 

íslenska hagsmuni.  Sem dæmi um það var að stjórnvöld tóku að leggja áherslu á að 

láta þýða sem mest af upplýsingaefni norrænu ráðherranefndarinnar yfir á íslensku.
251

 

 Ein helsta breytingin á norrænni samvinnu varð því að stærri hluti hennar fór 

fram utan hins formlega ramma samstarfsins.  Þá mótaðist Norðurlandasamstarfið 
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mjög af þátttöku norrænu ríkjanna í Evrópusamrunanum.
252

  EES-samningurinn hafði 

til dæmis þegar leitt til þess að stór hluti af norrænu efnahags- og viðskiptasamstarfi 

var innan ramma Evrópska efnahagssvæðisins.  Evrópusamruninn gerði miklar kröfur 

til norrænu ríkjanna sem þurftu að innleiða fjöldann allan af reglum sem til urðu hjá 

ESB.  Ríkisstjórnir Norðurlanda voru sammála um að þátttaka norrænu ríkjanna í 

Evrópuþróuninni gerði norræna samvinnu mikilvægari.  Það kom fram í máli Gro 

Harlem Brundtland, forsætisráðherra Noregs, að Norðurlöndin hefðu aldrei áður átt 

jafn mikla samleið með Evrópu.  Hún hvatti til áframhaldandi samstarfs 

Norðurlandanna á sviði löggjafar sem myndi leggja grunn að frekari þróun norræns 

markaðar og jafnra réttinda Norðurlandabúa.
253

   Carl Bildt, forsætisráðherra Svía, 

benti á það á blaðamannafundi norrænu forsætisráðherranna í tengslum við þing 

Norðurlandaráðs í mars 1994 að norrænt samstarf hefði aukist sem hefði meðal annars 

skilað sér í aðildarviðræðum Finnlands, Noregs og Svíþjóðar við ESB.
254

  Poul Nyrup 

Rasmussen, forsætisráðherra Dana, “lagði áherslu á að ekki væri hægt að efast um 

hlutverk norrænnar samvinnu því að þrátt fyrir að löndin hefðu valið ólíkar leiðir í 

Evrópusamstarfinu hefðu áhugamál þeirra og hagsmunir aldrei fallið þéttar saman en 

nú.”  Það var greinilega engan bilbug að finna á ráðamönnum norrænu ríkjanna á 

þeim tíma þegar Svíar og Finnar gengu í ESB.  Niels Helveg Petersen, 

utanríkisráðherra Dana, undirstrikaði þessi sjónarmið í ræðu sem hann flutti á 

haustþingi Norðurlandaráðs 1995 fyrir hönd norrænu utanríkisráðherranna.  Þar kom 

fram að markmiðið væri að skapa Norðurlöndum og norrænni samvinnu verðugan 

sess í evrópskri og alþjóðlegri þróun.
255

 

 Miklar vangaveltur áttu sér stað á Norðurlöndum um hvað framtíðin bæri í 

skauti sér og að hvaða marki bæri að vernda norræna samfélagsgerð.  Morgunblaðið 

tók þannig til orða að:  

 

Norðurlöndin og Norðurlandasamstarfið verða líklega aldrei söm ...  Allt 

okkar umhverfi, og þar með væntanlega við sjálf, er að ganga inn í mikið 

breytingaskeið og breytingarnar gætu orðið djúpstæðari en nokkurn órar fyrir. 

...  Enn á eftir að koma í ljós hver áhrifin verða fyrir okkur Íslendinga ...  

Eflaust munu líka kröfurnar um að samfélagsþróunin verði svipuð og í ESB-

ríkjunum fara vaxandi á næstu árum. ...  Eftir því sem samskipti ríkja verða 
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nánari verður erfiðara að viðhalda misvægi í t.d. lífskjörum og öllum aðbúnaði 

fólks og fyrirtækja. Það má því búast við að Íslendingar muni einnig verða 

varir við ýmis konar Evrópusambandsaðlögun ekki síður en þau ríki, sem nú 

hafa samið um aðild að sambandinu.
256

  

 

Evrópusambandið gerði kröfu til þess að aðhalds væri gætt í efnahagsmálum 

aðildarlandanna.  Til að mynda voru ákveðnar skorður settar um halla á ríkissjóði.
257

  

Þá var erfiðara að viðhalda háum sköttum þar sem einstaklingar og fyrirtæki áttu 

auðveldara með að flytja til annarra ESB-landa en áður.  Það var því ljóst að norrænu 

ríkin stóðu frammi fyrir mikilli áskorun.  Ein meginspurningin var hvernig 

Norðurlöndum myndi takast að varðveita velferðarkerfið sem var eitt helsta stolt 

Norðurlandabúa.  Fór mikil umræða fram innan Norðurlanda um hvaða áhrif 

Evrópusambandsaðild myndi hafa á velferðarkerfið.
258

 

 Þá var einnig um það rætt hvaða áhrif Norðurlöndin gætu haft á 

Evrópusambandið.  Sumir vildu meina að smæð norrænu ríkjanna gerði það að 

verkum að þau hefðu lítið um þróun sambandsins að segja.  Aðrir bentu á að 

Norðurlönd yrðu að fylgja þeirri stefnu sem ESB tæki.  Það að standa fyrir utan 

sambandið hefði einfaldlega algert áhrifaleysi í för með sér.  Með aðild að ESB gætu 

norrænu ríkin hins vegar haft sín áhrif og þar með átt auðveldara með að viðhalda 

eigin hagsmunum.  Utanríkisráðherra Dana, Hans Engells, hélt því til að mynda fram 

að Danir hefðu náð að setja mark sitt á ESB meðan þeir voru einir Norðurlanda innan 

sambandsins.  Vildi hann meina að ESB hefði skapað samstarfsvettvang þar sem 

Evrópuríki gætu komið sjónarmiðum sínum að óháð stærð.  Aukin samskipti hefðu í 

för með sér frekari skilning á aðstæðum annarra ríkja auk þess sem Evrópuríkin gátu 

þannig lært af hvert öðru.  Það væru því vel ígrunduð rök og réttmætir hagsmunir sem 

meginmáli skiptu en ekki stærð landanna.  Einn helsti styrkur ESB væri viðleitni 

aðildarríkjanna til að samhæfa hagsmuni sína en um leið að viðhalda sérstöðu sinni.  

Þar með hefði Evrópusambandið komið því til leiðar að stórveldi Evrópu réðu ekki 

lengur lögum og lofum í málefnum álfunnar.  Evrópusambandið hafði jafnað 

áhrifamátt Evrópuríkja þó vissulega væri það ljóst að stærri löndin höfðu meiri áhrif 

en þau sem minni voru.  Poul Schlüter, fyrrverandi forsætisráðherra Danmerkur, hélt 
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því fram að smáþjóðir hefðu meiri áhrif en ætla mætti.  Vildi hann meina að 

Norðurlöndin gætu í sameiningu orðið sterkt og mótandi afl innan Evrópu.
259

   

Aðildarríkjum Evrópusambandsins var auðvitað hagur í því að lönd með 

svipaða hagsmuni væru innan sambandsins.  Það var því að vonum að Danir hvöttu 

Norðurlöndin til að ganga til liðs við ESB.  Með aðild sem flestra norrænna ríkja að 

sambandinu yrði auðveldara að tala fyrir norrænum hagsmunum.  En það voru fleiri 

sem sáu sér hag í að fá norrænu ríkin inn í Evrópusambandið.  Þjóðverjar lögðu kapp 

á að Norðurlönd gengju í sambandið og það sem fyrst.  Helmut Kohl, kanslari 

Þýskalands, hélt því fram að löndin hefðu miklu að miðla og því myndi innganga 

þeirra í ESB vera sambandinu mikilvæg.  Það kom fram í umfjöllun Morgunblaðsins 

um þessi mál að Þjóðverjum væri í mun að koma á betra “jafnvægi” innan álfunnar.  

Danir og Þjóðverjar höfðu haft af því áhyggir að þungamiðja sambandsins væri full 

sunnarlega í Evrópu.  Með því að fá Norðurlöndin inn í sambandið myndi 

þungamiðjan færast norðar og þar með yrði auðveldara að berjast fyrir hagsmunum 

Norður-Evrópu.
260

 

 Það kom oft fram í máli norrænna ráðamanna að það væri mikilvægt 

hagsmunum Norðurlanda að sjónarmið þeirra kæmu fram innan Evrópusambandsins.  

Gro Harmlem Brundtland, forsætisráðherra Noregs, lét þess til að mynda getið í grein 

sem birtist í Morgunblaðinu í janúar 1995 að Norðmenn hefðu hag af því að sem flest 

Norðurlönd væru innan ESB.  Það höfðu orðið henni vonbrigði að Norðmenn 

samþykktu ekki að ganga til liðs við sambandið en innganga Finna og Svía voru henni 

fagnaðarefni.
261

   Jón Baldvin Hannibalsson, utanríkisráðherra Íslands, fagnaði einnig 

inngöngu Finna og Svía.  Hann benti á mikilvægi þess að beina kröftum ESB að 

ýmsum hnattrænum vandamálum sem steðjuðu að norðurslóðum.  Sérstaklega væru 

umhverfismálin áhyggjuefni enda hefðu hvorki norrænu ríkin né Rússar bolmagn til 

að ráða fram úr þeim upp á eigin spýtur.
262

  Það kom til að mynda fram í máli Hans 

Engell, formanns danska íhaldsflokksins, að mengun á Kólarskaganum væri vandamál 

sem vörðuðu norræna hagsmuni en Norðurlöndin hefðu ekki bolmagn til að ráða fram 
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úr.  Sagðist hann sannfærður um að þátttaka norrænu ríkjanna í Evrópusamrunanum 

myndi leiða til þess að ESB yrði að láta málið til sín taka.
263

 

 Það kom fram í máli Hans Engell að Danir hefðu, sem eina Norðurlandið 

innan ESB, náð fram mikilvægum norrænum áherslum á vettvangi sambandsins.  

Nefndi hann sérstaklega jafnréttis-, mannréttinda- og umhverfismál í því sambandi.
264

  

Með inngöngu Finnlands og Svíþjóðar í ESB var ljóst að norræn áhrif myndu aukast 

til muna innan sambandsins.  Af skýrslu Sighvats Björgvinssonar um störf Norrænu 

ráðherranefndarinnar árið 1994 má ráða hvað Norðurlöndin ætluðu að leggja áherslu á 

í samskiptum sínum við Evrópu þegar ljóst var að norrænu ríkin tvö myndu gerast 

aðilar að ESB.  Þeir meginmálaflokkar sem þar eru nefndir til sögunnar í þessu 

sambandi voru umhverfismál, velferðarmál, jafnréttismál, mennta- og menningarmál 

og atvinnumál.
265

  Það lá því fyrir að endurskilgreina varð norræna samvinnu ætti hún 

að hafa eitthvert raunverulegt gildi í framtíðinni.   

 

 

6.  Norrænt samstarf endurskipulagt 

 

Innganga Finnlands og Svíþjóðar í Evrópusambandið gerði það að verkum að 

meirihluti Norðurlandabúa bjó innan sambandsins.  Þar með breyttust forsendur 

norræns samstarf til mikilla muna enda var ljóst að Evrópusamruninn yrði 

meginhreyfiaflið í alþjóðasamstarfi Dana, Finna og Svía.  Áhuginn fyrir norrænni 

samvinnu var samt sem áður enn til staðar en ljóst var að breyta þyrfti skipulagi 

hennar til að laga samstarfið að hinum nýja veruleika.
266

    

Skipulag norræns samstarfs hafði fram að þessu miðast við tiltekin 

samstarfssvið.  Innan Norðurlandaráðs fóru fagnefndir með einstaka málaflokka og 

fundir Norrænu ráðherranefndarinnar miðuðust við að fagráðherrar hittust að máli.  

Hið nýja fyrirkomulag byggði hins vegar á landfræðilegri skiptingu til að undirstrika 

að norrænt samstarf næði í æ ríkari mæli út fyrir landamæri Norðurlanda.  Samvinna 

norrænu ríkjanna átti samkvæmt hinu nýja skipulagi fyrst og fremst að beinast að 
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þremur meginsviðum.  Þar var um að ræða innra samstarf Norðurlanda, samstarf við 

grannsvæði og samvinnu um Evrópumál.  Fagnefndir Norðurlandaráðs voru lagðar 

niður en í þeirra stað tóku við Norðurlandanefnd, grannsvæðanefnd og Evrópunefnd.  

Fagráðherrar mynduðu sem fyrr norrænar ráðherranefndir en fyrrgreind þrískipting 

skyldi móta starf þeirra.  Hið nýja skipulag undirstrikaði þá skoðun að nauðsynlegt 

væri að útvíkka norræna samvinnu og gera hana alþjóðlegri.  Hún tók í senn mið af 

auknum samstarfsmöguleikum í austri eftir lok kalda stríðsins sem og þeirri hröðu 

þróun sem átti sér stað í samstarfi Evrópuríkja.  Það var tímanna tákn að nefndaskipan 

Norðurlandaráðs miðaðist að miklu leyti við samstarf utan landamæra norrænu 

ríkjanna og að tvær af meginnefndum ráðsins miðuðu starf sitt við svæðasamstarf 

innan Evrópu. 

Hið nýja skipulag tók gildi 1. janúar 1996 og er því haldið fram í skýrslu 

Norrænu ráðherranefndarinnar frá 1997 að það hafi í aðalatriðum mótað norrænt 

samstarf þegar á fyrsta ári hins nýja fyrirkomulags.
267

  Grannsvæða- og 

Evrópusamstarf norrænu ríkjanna óx jafnt og þétt næstu árin.  Fjárveitingar til 

grannsvæða Norðurlanda í austri jukust til muna enda var öllum ljóst að heimamenn 

gætu ekki einir ráðið við að vinna bug á þeim mikla vanda sem þar ríkti.  

Evrópusamstarfið krafðist hins vegar ekki mikilla fjármuna enda einkenndist það fyrst 

og fremst af pólitískum umræðum.  Þar var meðal annars um að ræða 

upplýsingamiðlun og samráð norrænu ríkjanna vegna undirbúnings og framkvæmd 

tilskipana og áætlana ESB.
268

 

Það fór ekki hjá því að hefðbundin norræn samstarfsmál liðu fyrir þá auknu 

áherslu sem lögð var á grannsvæða- og Evrópusamstarfið.  Sá tími og fjármunir sem 

norrænir ráðamenn vörðu í norræna samvinnu dreifðust víðar en áður.  Það var að 

sönnu samstaða um að hinar nýju áherslur þjónuðu norrænum hagsmunum en engu að 

síður heyrðust þau sjónarmið að erfitt væri að uppfylla þau markmið sem norrænu 

ríkin höfðu sett sér um innra samstarf.
269

  Grundvöllur samstarfsins var að varðveita  

og efla norrænt gildismat sem og að efla hag Norðurlanda.  Þar skipti mestu að styrkja 
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norræna samkennd með samstarfi á sviði menningar og að vinna að framgangi 

lýðræðis- og velferðarmála.  Fram kemur í skýrslu Halldórs Ásgrímssonar um störf 

Norrænu ráðherranefndarinnar 1998 að samnorrænar lausnir hafi á allmörgum sviðum 

skilað “augljósum ávinningi í aukinni hagkvæmni, eflingu norrænnar ímyndar og 

hagstæðari samkeppnisstöðu á alþjóðavettvangi.  Þetta á einnig við um samstarfið við 

grannsvæðin og innan  Evrópu.”
270

 

Jafnframt þessum breytingum var ákveðið að styrkja pólitískt starf 

Norðurlandaráðs og gera því auðveldara með að takast á við málefni líðandi stundar.  

Forsætisnefnd ráðsins var efld og flokkastarf var aukið til muna.  Þá var ákveðið að 

fækka þingum Norðurlandaráðs úr tveimur í eitt á ári.  Hins vegar skyldi ráðið halda 

stærri ráðstefnur um pólitísk mál sem tengdust norrænni samvinnu.  Með því móti var 

starf Norðurlandaráðs gert sveigjanlegra og því þar með gert auðveldara að takast á 

við aðkallandi málefni eftir því sem ástæða þættu til hverju sinni.
271

  

Hlutur Norðurlandaráðs innan norræns samstarfs var aukinn á ýmsan hátt á 

seinni hluta 10. áratugarins.  Ráðið hafði meira um norræna fjárlagagerð að segja en 

áður.  Frá 1996 hóf ráðið að fjalla um það á þingum sínum hvaða mál það vildi setja í 

forgang norrænna fjárlaga.  Sama ár fékk forsætisnefnd Norðurlandaráðs það hlutverk 

að fjalla um fjárlagatillögur Norrænu ráðherranefndarinnar.  Forsætisnefndin hafði 

sérstaklega mikilvægu hlutverki að gegna þar sem hún fjallaði þar að auki um 

margvísleg pólitíks málefni.  Þá hafði nefndin mikilvægu alþjóðahlutverki að gegna 

þar sem hún fjallaði um öryggis- og varnarmál, sá um tengsl ráðsins við ýmsar 

alþjóðastofnanir sem og samskipti við nágrannasvæði Norðurlanda.
272

 

Forsætisnefndin var kjölfestan í starfi Norðurlandaráðs og hafði mikilvægu hlutverki 

að gegna þegar kom að forgangsröðun í norrænu samstarfi.
273

   

Aukið hlutverk forsætisnefndarinnar var til marks um aukið vægi 

Norðurlandaráðs í norrænni samvinnu.  Störf nefndarinnar tryggðu að áhrif norrænna 

þingmanna í samnorrænu starfi væru viðvarandi en einskorðuðust ekki einungis við 
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þing Norðurlandaráðs.  Vægi Norðurlandaráðs jókst ennfremur þegar sú nýbreytni var 

tekin upp á þingi þess 1996 að gefa þingmönnum kost á að leggja spurningar fyrir 

samstarfsráðherrana.  Hið nýja fyrirkomulag þótti gefast vel enda bauð það upp á 

meira samhengi á milli starfa Norrænu ráðherranefndarinnar og Norðurlandaráðs.  

Samstarfsráðherrarnir gátu þannig áttað sig betur á vilja norrænna þingmanna og þar 

með fengið frekari hugmyndir um hvernig mætti þróa samstarf Norðurlanda.  Þá gátu 

þingmenn betur fylgst með framgangi norræns samstarf og hvatt ráðherrana til frekari 

dáða.
274

 

 Meðal þeirra breytinga sem gengu í gildi 1997 um starfsemi Norðurlandaráðs 

var að samnorrænar flokkafylkingar skyldu fá aukið vægi innan ráðsins á kostnað 

landsnefnda.  Meðal annars var ákveðið að slíkar fylkingar myndu framvegis tilnefna 

fulltrúa í trúnaðarstöður innan ráðsins.  Þar með átti að tryggja að starfsemi 

Norðurlandaráðs markaðist fremur af pólitískum sjónarmiðum en af viðhorfum eða 

hagsmunum tengdum þjóðríkjunum.  Norðurlandaráð vann að því þessi árin að styrkja 

stöðu sína jafnt innan Norðurlanda sem utan.  Aukin áhersla var lögð á samstarf við 

fagnefndir þjóðþinga norrænu ríkjanna.  Þar með áttu þingmenn að geta gert sér betur 

grein fyrir norrænum hagsmunamálum og framgangi þeirra.  Jafnframt færðist 

alþjóðasamstarf í vöxt og var rík áhersla lögð á samstarf við alþjóðaþingmannasamtök 

en í þeim efnum var sérstaklega horft til Evrópu.
275

   

Hnattvæðing og Evrópusamruni gerðu það að verkum að aukin áhersla var 

lögð á að ná sem mestri hagkvæmni í norrænu samstarfi.  Ákveðið var að allt norrænt 

samstarf ætti að miðast við það sem kallað var “norrænt notagildi”.  Það voru einkum 

þrjú meginsjónarmið sem bjuggu þar að baki.  Í fyrsta lagi skyldi miða við verkefni 

sem norrænu ríkin þyrftu að sinna en hagkvæmt væri að hafa samstarf um.  Í öðru lagi 

var gengið út frá því að samvinnan efldi norræna samkennd.  Í þriðja lagi átti 

samstarfið að miða að bættri samkeppnisstöðu Norðurlandanna.   

Gerð var úttekt á samnorrænum stofnunum þar sem “norrænt notagildi” var 

haft að leiðarljósi.  Í kjölfarið voru nokkrar stofnanir lagðar niður og starfsemi annarra 

breytt.  Í ársbyrjun 1997 var að mestu búið að laga starfsemi norrænna stofnanna að 

þeim kröfum sem gerðar voru um norrænt notagildi.  Áfram skyldi þó leitast  við að 

finna leiðir til gera norræna samvinnu sem hagkvæmasta.  Var lögð áhersla á að 

endurskoða stöðugt starfsemi og hlutverk norrænna stofnana út frá norrænu notagildi. 
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Þá störfuðu aðalskrifstofur Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar 

undir sama þaki frá og með árinu 1995.  Með því náðist fram margvísleg hagræðing 

auk þess sem tryggt var að upplýsingastreymi á milli skrifstofanna tveggja yrði betra.  

Þar með spöruðust fjármunir og skrifstofurnar urðu betur í stakk búnar til að sinna 

verkefnum sínum.  1998 var skipulag skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar gert 

markvissara til að auka hæfni hennar til að undirbúa og fylgja eftir pólitískum 

ákvörðunum.   

Norrænir ráðamenn lögðu áherslu á framsækið samstarf sem lagaði sig sífellt 

að kröfum tímans.  Því var ákveðið að koma á virkri formennsku innan Norrænu 

ráðherranefndarinnar.  Í því fólst að áherslumálum í norrænu samstarfi var 

forgangsraðað af einu Norðurlandanna í senn en forystutíminn skyldi vera eitt ár.  

Þannig fór hvert norrænt ríki fyrir sig með forystu í norrænni samvinnu á fimm ára 

fresti.  Þar með lá ljóst fyrir hver bæri meginábyrgð á samstarfinu hverju sinni sem 

hlaut að gera samvinnuna markvissari og metnaðarfyllri.  Í skýrslu Halldórs 

Ásgrímssonar, samstarfsráðherra Norðurlanda, um störf Norrænu 

ráðherranefndarinnar árið 1998 kemur fram að hið nýja fyrirkomulag hafi skilað 

góðum árangri og þess hafi verið gætt að stuðla að stöðgri þróun og eðlilegri samfellu 

þegar norrænu ríkin skiptu með sér formennsku.
276

 

Mikil áhersla var á að gera norrænt samstarf sem sýnilegast gagnvart 

almenningi.  Þá var talið mikilvægt að það einskorðaðist ekki einungis við opinber 

samskipti heldur hefði samvinnan bein áhrif á líf almennings.  Af þeim sökum var 

markvisst unnið að því að draga frjáls félagasamtök inn í norrænt samstarf og þeim 

þannig gert kleift að hafa áhrif á þróun norrænnar samvinnu.
277

  Það kemur skýrt fram 

í norrænum skýrslum frá seinni hluta 10. áratugarins að mikill áhugi var fyrir því að 

nýta krafta frjálsra félagasamtaka þegar kom að þeim viðfangsefnum sem norrænu 

ríkin stóðu frammi fyrir.  Eftirfarandi viðhorf sem birtust í ársskýrslu um norrænt 

samstarf ber þess glögg merki: 
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 De frivillige organisationer er i höj grad med til at give Norden styrke, men 

de har også i de kommende år en enorm opgave i at medvirke til at styrke og 

udvikle det nordiske samarbejde.  Samtidig er Nordisk Råd og Nordisk 

Ministerråd interesseret i et tættere samarbejde mellem de frivillige 

organisationer og de officielle nordiske samarbejdsorganer... Tanken er, at de 

frivillige organisationers brede fundament skal danne basis for en fornyet 

indsats og bidrage til en demokratisk udvikling i Nordens nærområder.  Da det 

nordiske organisationsliv traditionelt bygger på demokratiske principper og en 

lokal forankring, er det oplagt at arbejde videre med.
278

   

 

Af þessum orðum má merkja þá áherslu sem lögð var á að virkja almenning til 

góðra verka í norrænu samfélagi.  Slíkt grasrótarstarf er að sönnu afar mikilvægur 

grundvöllur lýðræðissamfélagsins enda er það til þess fallið að skapa aukna samstöðu 

innan samfélagsins.  Það var greinilega áhugamál norrænna ráðamanna að styrkja 

nágrannasamfélögin í austri með því að stuðla að starfsemi frjálsra félagasamtaka þar 

um slóðir.  Sem lið í þessari þróun lét Norræna ráðherranefndin gera áætlun um 

samstarf við frjáls félagasamtök en meginmarkmiðin voru að skapa frekari þekkingu á 

hlutverki félagasamtaka á Norðurlöndunum og að gera hlut þeirra meiri í norrænni 

samvinnu.
279

 

Þau félög sem létu sig norræna samvinnu mestu varða voru auðvitað norrænu 

félögin.  Þau höfðu lengi tekið þátt í að móta norræna umræðu og tóku þau ríkan þátt í 

að ræða framtíð norrænnar samvinnu á seinni hluta 10. áratugarins.  Norræn samvinna 

hafði löngum notið mikils stuðnings Norðurlandabúa en samkvæmt heimasíðu 

Norrænu félagana voru meðlimir félaganna árið 2000 um 72.000.
280

   

 Þegar norræn umræða frá síðari hluta 10. áratugarins er skoðuð verður ekki 

annað séð en menn hafi almennt verið ánægðir með þá þróun sem orðið hafði á 

norrænni samvinnu.  Á síðasta tug aldarinnar hafði samstarfið breyst úr því að vera að 

mestu niðurnjörfað yfir í að vera sveigjanlegur samstarfsvettvangur sem 

endurspeglaði þær hröðu breytingar sem áttu sér stað í heiminum.
281

  Þær raddir höfðu 

heyrst að norrænt samstarf ætti ekki framtíð fyrir sér í hnattvæddum heimi en þeim 

tók nú að fækka.  Þingmaðurinn Geir H. Haarde, sem tók mikin þátt í starfi 

Norðurlandaráð á 10. áratugnum, hélt því fram eftir þing ráðsins 1997 að með 
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endurskipulagningu þess tæki það mið af þeim pólitísku umræðum sem ætti sér stað á 

Norðurlöndunum.  Vildi hann meina að tilvistarkreppa Norðurlandaráðs væri þar með 

gengin yfir.
282

  Samstarf innan Norrænu ráðherranefndarinnar fór einnig vaxandi í takt 

við auknar kröfur hnattvæðingarinnar.  Málaflokkum fór fjölgandi og nýjar 

ráðherranefndir komu til sögunnar.  Má þar nefna málefni svo sem upplýsingatækni, 

varnir gegn fíkniefnum og matvælaöryggi.
283

   

Norrænum ráðamönnum var tíðrætt um mikilvægi samstarfsins.  Halldór 

Ásgrímsson, þáverandi utanríkisráðherra, hélt því til að mynda fram á þingi 

Norðurlandaráðs 1998 að samstarf Norðurlandanna hefði líklega aldrei verið 

jafnöflugt en þá.
284

  Þá kom það fram í máli Kjell Magne Bondevik, forsætisráðherra 

Noregs, haustið 2001 að norræn samvinna hefði mikilvægu hlutverki að gegna jafnt 

innan Norðurlanda sem og gagnvart grannsvæðumunum, Evrópu og alþjóðasam-

félaginu.
285

  Það kemur fram í skýrslu Sivjar Friðleifsdóttur samstarfsráðherra 

Norðurlanda um störf Norrænu ráðherranefndarinnar árið 2000 að norrænt samstarf 

aukist jafnt og þétt.  Þess er ennfremur getið að norræn samvinna eigi að “einkennast 

af sveigjanleika og innri krafti þannig að samstarfinu sé beint að sviðum sem hafa 

pólitískt vægi og sem mest norrænt notagildi.”
286

 

 

 

7.  Áhrif inngöngu Finna og Svía í ES og aukinn Evópusamruni 

 

Norrænt samstarf markaðist fyrst og fremst af þróun mála í Evrópu og þar var 

Evrópusambandið hið ráðandi afl.  Staða Norðurlandanna innan Evrópu var helsta 

umræðuefni manna á norrænum vettvangi sem fyrr og gilti þá einu hvort um væri að 

ræða þing Norðurlandaráðs
287

 eða fundi norrænna ráðherra jafnt innan sem utan 

Norrænnu ráðherranefndarinnar.  Á reglubundnum fundum forsætisráðherra, 

utanríkisráðherra, samstarfsráðherra sem og ráðherra Norrænu ráðherranefndarinnar 

                                                 
282

 Morgunblaðið, Fimmtudaginn 13. nóvember, 1997 - Erlendar fréttir.             
283

 Norðurlandaskrifstofa forsætisráðuneytisins.  Skýrsla Sivjar Friðleifsdóttur samstarfsráðherra   

      Norðurlanda um störf Norrænu ráðherranefndarinnar 1999, 7.   
284

 Morgunblaðið, Föstudaginn 6. nóvember, 1998 - Innlendar fréttir.        
285

 Morgunblaðið, Þriðjudaginn 30. október, 2001 – Miðopna. 
286

 Norðurlandaskrifstofa forsætisráðuneytisins.  Skýrsla Sivjar Friðleifsdóttur samstarfsráðherra  

      Norðurlanda um störf Norrænu ráðherranefndarinnar 2000, 69.         
287

 Þingskjal 959.  Skýrsla um norrænt samstarf frá febrúar 1996 til desember 1997.  



 98 

voru málefni Evrópu ávallt ofarlega á baugi.
288

  Þá hélt Norðurlandaráð sem fyrr 

þemuþing um Evrópumálin
289

 og forsætisnefnd Norðurlandaráðs ræddi þau mál á 

fundum með forsætis- og samstarfsráðherrum Norðurlanda.
290

  Evrópuefnd 

Norðurlandaráðs bar að sönnu meginábyrgð á meðhöndlun Evrópumála innan ráðsins 

en eins og fram hefur komið var hún ein af þremur meginnefndum þess.  Þá var 

hlutverk hennar ekki hvað síst að fjalla um meðferð Evrópumála í þjóðþingum 

Norðurlanda.
291

    

Þrátt fyrir að almenn samstaða hefði myndast um að setja þróun mála í Evrópu 

í forgrunn norræns samstarf heyrðust reglulega raddir um að þau mál ættu það til að 

vera full fyrirferðamikil.  Spurningin var í raun sú að hvaða leyti norræn samvinna 

væri evrópskt svæðasamstarf.  Það var greinilegt að sumir söknuðu þess að norræn 

samvinna takmarkaðist ekki fyrst og fremst við Norðurlöndin ein og sér.  Viðbrögðin 

við þessum umkvörtunum voru ávallt þau að Evrópumálin endurspegluðu norrænan 

veruleika og þar væri ESB stefnumarkandi.  Norrænt samstarf yrði því að taka mið af 

þeirri þróun ætti það að hafa eitthvert eiginlegt gildi.
292

     

 Það voru einkum tvær meginforsendur sem mótuðu norræna Evrópuumræðu 

um miðjan 10. áratuginn.  Annars vegar var mikið rætt um stöðu Norðurlanda 

gagnvart Evrópusambandinu eftir inngöngu Finna og Svía í sambandið í ársbyrjun 

1995.  Hins vegar var fyrirhuguð stækkun sambandsins sem og allar þær breytingar 

sem það hefði í för með sér ofarlega á baugi.  Meginspurningarnar voru eftir sem áður 

möguleikar Norðurlanda til að hafa áhrif á Evrópuþróunina og að hvaða leyti og í 

hvaða málum ættu þau að samræma afstöðu sína í þessum málum.
293

  Hér var að 

sönnu um stórpólitískt mál að ræða og því ekki að undra að viðhorf manna hafi verið 

ólík.   
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Það var fastur liður á þingum Norðurlandaráðs að skiptst var á skoðunum um 

stöðu Norðurlanda innan Evrópu og hvernig haga skyldi norrænni samvinnu gagnvart 

ESB.  Norrænir ráðamenn voru ekki á einu máli um hversu langt skyldi ganga í þeim 

efnum.  Fyrir það fyrsta fóru hagsmunir norrænu ríkjanna ekki alltaf saman og því gat 

verið erfitt að ná samkomulagi um einstök mál.  Í annan stað var pólitískur 

ágreiningur um það í hverju norrænu landi fyrir sig hversu náið Evrópusamstarf 

ríkjanna ætti að vera, og því skipti talsverðu máli hverjir fóru með stjórnartaumana 

hverju sinni.
294

   Ólík viðhorf norrænna ráðamanna til Evrópusamstarfsins kom hvað 

skýrast fram á þingi Norðurlandaráðs haustið 1999 en þar þóttu forsætisráðherrar 

norrænu ESB-landanna vera óvenju ósamstíga.  Forsætisráðherra Danmerkur, Poul 

Nyrup Rasmussen, hvatti þar til þess að ESB-samstarf Norðurlandanna yrði sett í 

fastari skorður og það gert metnaðarfyllra.  Finnski forsætisráðherrann, Paavo 

Lipponen, tók hins vegar annan pól í hæðina en hann vildi meina að norrænt ESB-

samstarf væri þegar mikið og gott.  Í orðum forsætisráðherranna mátti greina þá ólíku 

sýn sem blasti við mönnum þegar kom að Evrópusamvinnunni.  Danir vildu fara sér 

hægt í Evrópusamrunanum enda áttu þeir ekki fulla aðild í öllum þáttum ESB.  Finnar 

lögðu hins vegar ríka áherslu á fulla þátttöku innan Evrópusambandsins og vildu ekki 

láta norræn viðhorf halda aftur af sér.  Það varð því ofan á að norrænu ESB-ríkin áttu 

með sér náið samráð en komu ekki fram sem einn hópur innan Evrópusambandsins.
295

  

 Þrátt fyrir ólík sjónarmið í ýmsum efnum áttu Norðurlöndin það margt 

sameiginlegt að norrænt Evrópusamstarf þótti sjálfsagt og nauðsynlegt.  Þau 

skuldbundu sig þar af leiðandi til að eiga með sér samstarf í þeim málaflokkum innan 

Evrópusamrunans þar sem norrænir hagsmunir og gildismat færi saman.  Var 

jafnframt lögð áhersla á sem mest frumkvæðu Norðurlanda í því sambandi enda væri 

kjörið að nýta norrænan vettvang sem hugmyndasmiðja innan Evrópu.
296

  Í skýrslu 

Halldórs Ásgrímssonar um störf norrænu ráðherranefndarinnar 1996 er sú afstaða 

ítrekuð að Evrópumál séu það mikilvægur þáttur í allri pólitískri umræðu að þau verði 

varla skilin frá henni.  Þess er ennfremur getið að samkomulag hafi náðst um að 
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“dýpka Evrópuumræðuna í Norrænu ráðherranefndinni bæði á fundum ráðherranna og 

annars staðar.”  Þá var einnig fullyrt að styrkja yrði þá “skipulögðu upplýsingaöflun 

sem til þarf til að Evrópumálin fái þá umfjöllun sem æskilegt er á norrænum 

vettvangi.”
297

   

 Skilin milli innanríkis- og utanríkismála urðu sífellt óljósari og réði þar þróun 

Evrópumála mestu.  Sívaxandi Evrópusamruni og fyrirhuguð stækkun ESB til austurs  

gerði svæðasamstarf æ mikilvægara og þar af leiðandi varð ráðherrasamstarf 

Norðurlandanna veigameira.  Fundir forsætisráðherra og utanríkisráðherra urðu 

þýðingarmeiri auk þess sem forsætisráðherrarnir tóka að eiga reglulega fundi með 

fjármálaráðherrum vegna fyrirhugaðs myntbandalags ESB.  Mikilvægustu málefni á 

fundum norrænna ráðamanna næstu árin voru stækkun ESB, Evrópska 

myntbandalagið, Schengensamningurinn og hin svokallaða “norðlæga vídd” (e. 

Northern dimension).  Var lögð áhersla á að samræma norræna afstöðu til helstu mála 

Evrópu eftir því sem hagsmunir Norðurlanda féllu saman.
298

  Það var til marks um 

aukna Evrópusamvinnu ráðherranna að árið 1997 hóf Norræna ráðherranefndin að 

gefa út áfangaskýrslu um tiltekin málefni á vettvangi Evrópu.
299

      

 Samstarf ráðherranefndarinnar um evrópsk málefni tók miklum breytingum á 

þessum árum. Evrópumálin urðu órjúfanlegur hluti af störfum hennar en samstarfið 

miðaðist við að taka fyrir málefni þar sem hagsmunir Norðurlanda fóru saman og vilji 

var til að hafa áhrif á Evrópuþróunina.  Þá var einnig lögð áhersla á að norræn 

samvinna yrði brú á milli þeirra Norðurlanda sem annars vegar áttu aðild að ESB og 

hinna sem tengdust Evrópusamrunanum með öðrum hætti.  Norræna 

Evrópusamstarfið átti ekki einungis að snúast um ESB heldur einnig um þróun mála í 

samskiptum landa sem áttu aðild að EES-samningnum.  Evrópusamstarf norrænu 

ráðherranefndarinnar byggði ekki á neinni megináætlun heldur tvinnaðist meðferð 

ESB og EES-mála oftast inn í framkvæmda- og samstarfsáætlanir á hverju sviði fyrir 

sig.
300
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 Þá var áfram lögð áhersla á bein tengsl norrænna aðila við evrópskar stofnanir.  

Fulltrúar Norðurlandaráðs fóru í kynnisferðir og héldu fundi með fulltrúum 

Evrópuþingsins, framkæmdastjórnar ESB, og Beneluxþingsins svo nokkrar evrópskar 

stofnanir séu nefndar.  Var markmiðið að kynna sér starfsemi viðkomandi stofnana 

sem og að kynna norrænt samstarf og helstu málefni þess.  Á þann hátt gátu norrænir 

fulltrúar kynnt sér evrópska starfsemi frá fyrstu hendi auk þess þeir hittu helstu 

ráðamenn viðkomandi stofnana.
301

  Þá sótti forseti Norðurlandaráðs fjölda ráðstefna 

og funda fyrir hönd ráðsins víða um Evrópu.
302

 

 Norrænir fulltrúar voru einnig duglegir við að bjóða evrópskum 

áhrifamönnum í heimsókn á norrænan vettvang.  Norðurlandaráð lagði t.a.m. sífellt 

aukna áherslu á að bjóða evrópskum þingmönnum á þing Norðurlandaráðs
303

 og 

ráðherrar Norðurlanda buðu gjarnan evrópskum ráðamönnum á fundi sína.  Var þar 

oftar en ekki um að ræða háttsetta fulltrúa innan Evrópusambandins og annarra 

evrópskra stofnana.
304

  Íslendingar lögðu sérstaka áherslu á aukið Evrópusamstarf 

innan norrænar samvinnu.  Þeir voru mjög áfram um að Norræna ráðherranefndin 

efldi samstarf sitt sem mest við norrænu sendiráðin í Brüssel enda gátu þeir með þeim 

hætti betur fylgst með og haft áhrif á gang mála innan ESB.  Íslendingum tókst t.d. að 

fjölga norrænum ráðherrafundum í Brussel á formennskuári sínu árið 1999.
305

       

 Þrátt fyrir að norrænt Evrópusamstarf færi stigvaxandi með hverju árinu sem 

leið var því oft haldið fram að ekki væri nóg að gert.  Þessi umræða er gerð að 

umtalsefni í skýrslunni “Norden og Europa” sem kom út á vegum Norðurlandaráðs 

árið 1997 en þar eru einnig tilgreindar nokkrar ástæður fyrir því hvað hamli helst 

norrænu ESB-samstarfi.  Fyrir það fyrsta var tími ráða- og embættismanna 

takmarkaður en sífelld krafa um aukið alþjóðasamstarf gerir það að verkum að þeir 

þurfa að forgangsraða dagskrá sinni vandlega.  Þjóðlegar og norrænar stofnanir hafa 

einnig takmarkaða fjármuni og mannafla til að sinna störfum sínum.  Þá gerir 

Evrópusambandið kröfu um að aðildarríkin sýni sambandinu í heild hollstu sína og 
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því er blokkamyndun einstakra ríkja illa séð.  Norrænt samstarf hlaut einnig að 

einskorðast við sameiginlega hagsmuni allra norrænu ríkjanna.  Það var ekki við öðru 

að búast en hvert norrænt ríki miðaði fyrst og fremst við þjóðarhagsmuni sína þegar 

kom að samstarfi á evrópskum vettvangi.  Af þeim sökum voru þjóðarhagsmunir fyrst 

skilgreindir en þar næst var hugað að því hvaða ESB-ríki deildu sömu viðhorfum.  

Eins og fram hefur komið finna norrænu ESB-ríkin yfirleitt mikinn samhljóm sín á 

milli, en vegna smæðar sinnar er þeim einnig nauðsyn í að vinna stærri ríki á sitt band. 

 Auk þess að eiga margt sameiginlegt auðveldar það mjög samstarf 

Norðurlanda að þau þekkja vel hagsmuni og afstöðu hvers annars.  Stór huti norræns 

Evrópusamstarfs var einmitt að skapa með sér umræðuvettvang þar sem málefni 

Evrópusamstarfsins voru rædd.  Þar næst reyndu ráðamenn norrænu ríkjannain að átta 

sig á því að hvaða leyti þeir gætu verið samstíga í einstökum málum.  Innan 

Evrópusambandsins komu norrænu ESB-ríkin hins vegar fram hvert fyrir sig þegar 

einstök mál voru rædd.  Málflutningur þeirra á vettvangi sambandsins markaðist því 

af þjóðarhagsmunum en í þeim efnum fóru norrænir hagsmunir vitaskuld gjarnan 

saman.  Þá var það að mörgu leyti sterkara fyrir Norðurlönd ef þrjár raddir mæltu fyrir 

norrænum hagsmunum fremur en ein sameiginleg.  Norrænu ríkin sendu 

Evrópusambandinu því tillögur sínar gjarnan sitt í hverju lagi. 

Því er haldið fram í fyrrgreindri skýrslu að norrænn samstarfsvettvangur væri 

vel nýttur þegar kom að málefnum Evrópu og að upplýsingamiðlun á milli norrænu 

landanna færi vaxandi.
306

  Sömu sjónarmið komu fram á þingi Norðurlandaráðs.
307

  Þá 

hafði Morgunblaðið það eftir Siv Friðleifsdóttur, varaformanni Evrópunefndar 

Norðurlandaráðs, að Íslendingar væru “mjög ánægðir með það upplýsingastreymi sem 

þeir fá frá þeim Norðurlöndum sem eru í Evrópusambandinu”.  
308

   

Upplýsingamiðlun norrænu sendiráðanna í Brussel hófst í kjölfar 

endurskipulagningar norrænnar samvinnu 1995.  Það hafði verið gagnrýnt að Norræna 

ráðherranefndin og Norðurlandaráð skorti oft nægjanlegar upplýsingar um stöðu mála 

hjá Evrópusambandinu til að geta átt með sér markvisst óformlegt samráð.  Komið var 

á árlegum fundum samstarfsráðherra Norðurlanda og norrænu ESB-sendiherranna í 

Brussel.  Meginmarkmiðið var að tryggja nægilega upplýsingamiðlun um málefni 

Evrópusambandsins sem og að koma á föstu samstarfi milli ráðherranefndarinnar, 
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ráðuneytanna og sendinefnda ESB.  Var það liður í þróun hins svonefnda 

“þríhyrningssamstarfs” sem byggði á samstarfi höfuðborganna, skrifstofu 

ráðherranefndarinnar og sendinefnda landanna hjá ESB.  Þá var einnig tekið upp á því 

að senda ráðgjafa frá skriftstofu ráðherranefndarinnar til tímabundinnar námsdvalar 

hjá norrænu sendinefndunum hjá ESB í Brussel.   

Samkvæmt skýrslu Sivjar Friðleifsdóttur, samstarfsráðherra Norðurlanda, um 

störf Norrænu ráðherranefndarinnar þá fór samstarfið í Brüssel ekki að skila 

umtalsverðum árangri fyrr en 1999 þegar tekin var upp skipuleg upplýsingagjöf um 

málefni á dagskrá ESB.  Íslendingar höfðu lagt sérstaka áherslu á aukið samstarf í 

Brussel en þeir fóru með formennsku í samstarfi norrænu sendiráðanna í Brussel sem 

og hjá Norrænu ráðherranefndinni þetta árið.  Þeir lögðu einnig áherslu á góð tengsl 

við lykilfólk hjá Evrópusambandinu og hvöttu til þess að ráðherrar og 

embættismannanefndir héldu árlega fundi í Brussel í því skyni.  Þá var einnig mælst 

til þess að norrænir ráðherrar héldu óformlega forfundi fyrir ráðsfundi ESB en 

umhverfis- og orkumálaráðherrar höfðu gert það með góðum árangri.  Þá var þess 

einnig getið að aukin tengsl hefðu tekist milli skrifstofu Norðurlandaráðs og Norrænu 

ráðherranefndarinnar við sendiráð Norðurlanda í Brussel.  Jafnframt vann  

ráðherranefndin að því að þróa kerfi sem tryggja átti aðgang að ESB-upplýsingum 

sem fyrst á löggjafarferli sambandsins þannig að samráðið yrði sem markvissast.
309

 

 Því var gjarnan haldið fram að einn helsti styrkur norrænnar samvinnu væri 

staðfastur áhugi á því að leyta sífellt nýrra leiða til að þróa norrænt samfélag.  Af þeim 

sökum hefur verið ályktað sem svo að Evrópuþróunin hafi leitt til eflingar norræns 

samstarfs sem komið hafi fram í árangursríkara samstarfi á æ fleiri sviðum.
310

  

Norrænu ríkin voru á einu máli um það að ekki yrði greint á milli norrænna og 

evrópskra mála.  Þegar kom að fjárlögum innan norræna samstarfsins var það til að 

mynda nefnt sem skilyrði fyrir öllum tillögum að þær hefðu evrópska vídd.
311

  Eins og 
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fram hefur komið þá einkenndist norrænt ESB-samstarf fyrst og fremst af pólitískri 

samvinnu og því fór óverulegur hluti norrænna fjárframlaga í þann málaflokk.  

Norræn samstarfsverkefni tengdust hins vegar gjarnan ESB með beinum hætti og var 

slíkum samstarfsmálum gjarnan gefinn forgangur á fjárlögum.  Var þar einkum um að 

ræða mál á sviði neytenda- og umhverfismála.  Annars vegar voru það ESB-verkefni 

sem Norðurlönd áttu aðild að en hins vegar verkefni sem ætlað var að hafa áhrif á 

stofnanir innan ESB.  Þá var einnig um að ræða rannsóknarverkefni sem áttu að skapa 

aukna þekkingu á einstökum þáttum ESB.
312

 

 Norræn baráttumál innan Evrópu voru sem fyrr að mestu leyti á sviði 

umhverfis- og velferðarmála.
313

  Umræða innan Evrópunefndar Norðurlandaráðs 

beindist því fyrst og fremst að þeim málum en nefndin fjallaði ennfremur um þau mál 

sem efst voru á baugi innan Evrópusambandsins hverju sinni.
314

  Stóð nefndin 

reglulega fyrir fjölmennum Evrópuráðstefnum þar sem helstu mál ESB voru reifuð og 

grein var gerð fyrir norrænum áherslum í þeim efnum.  Fundarmenn voru helstu 

ráðamenn Norðurlanda, þingmenn Norðurlandaráðs sem og fulltrúar Evópuþingsins.  

Á ráðstefnunum voru því þeir saman komnir sem voru leiðandi í norrænum 

stjórnmálum sem og þeir sem vel þekktu til þróun mála innan Evrópusambandsins.  

Þar gafst kjörinn vettvangur til að átta sig á stöðu Norðurlanda gagnvart ESB.   

Upp úr miðjum 10. áratugnum voru atvinnu-, neytenda- og umhverfismál 

mjög til umræðu innan ES auk málefna er sneru að lýðræði og upplýsingaskyldu 

innan sambandsins.  Það var ekki síst fyrir tilstilli norrænu ESB-landanna að 

fyrrgreind mál fengu aukið vægi innan Evrópusambandsins.  Því var haldið fram að 

norrænu ríkin hefðu náð meiri árangri í þessum efnum en búast hefði mátt við.  Þá 

náðu norrænu löndin einnig að vekja aukna athygli á jafnréttismálum
315

 sem og 

mikilvægi samhentrar baráttu gegn glæpum og fíkniefnum.
316
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Atvinnumálin voru sérstakt áhyggjuefni enda hafði atvinnuleysi aukist mjög á 

Norðurlöndum sem og annars staðar í Evrópu á fyrri hluta 10. áratugarins.  

Norðurlöndin lögðu því ríka áherslu á atvinnusköpun en þau gerðu sér grein fyrir því 

að til að ná sem bestum árangri var mikilvægt að grípa til aðgerða á evrópskum 

vettvangi.
317

  Þau lögðu ríka áherslu á að styðja við tækniþróun og nýsköpun sem leið 

til að efla atvinnulífið.  Í því sambandi unnu Norðurlöndin að því að skapa 

samnorrænt vísindasamfélag sem átti í senn að styrkja norrænar rannsóknir en um leið 

að vera fyrirmynd fyrir Evrópu.  Háskólar og æðri menntastofnanir voru hvattar til að 

koma sér saman um verkaskiptingu og sérhæfingu til að norrænt vísindastarf myndi 

nýtast sem best.  Það átti að verða jafn auðvelt að mynda tengsl, skiptast á 

hugmyndum og flytja frá einni menntastofnun til annarrar innan Norðurlanda.  Þá var 

einnig leitast við að styrkja samstarf við önnur Evrópuríki á sviði menntamála og 

vísinda.
318

  

Norræni iðnaðarsjóðurinn hafði lengi stutt við bakið á norrænu atvinnulífi en 

starfssemi hans hafði sérstaklega beinst að litlum og meðalstórum fyrirtækjum.  

Miklar breytingar urðu á starfsemi sjóðsins á seinni hluta 10. áratugarins enda höfðu 

þá allar norrænu þjóðirnar fengið aðgang að vísinda- og tæknisjóðum ESB.  Ákveðið 

var að sjóðurinn myndi “jafnt og þétt hverfa frá hefðbundinni verkefnafjármögnun en 

í stað þess leggja meiri áherslu á að skapa netsamstarf á milli vísinda- og tækni-

samfélags þjóðanna, lítilla og meðalstórra atvinnufyrirtækja og rannsóknarstofnana. 

Sjóðurinn mun gangast fyrir og kosta verkefni sem eru til þess fallin að efla mannauð 

þjóðanna og sem stuðla að uppbyggingu nýrra fyrirtækja sem tengjast þekkingar-

iðnaði. Þeir sem komið hafa að stefnumótun fyrir sjóðinn eru sammála um að norrænu 

þjóðirnar eigi sameiginlega mikla möguleika á að ná mjög góðri samkeppnisstöðu á 

sviði þekkingariðnaðar í framtíðinni.”
319

    

Norðurlöndin stóðu mjög framarlega í neytendavernd og voru m.a. strangar 

kröfur gerðar til matvælaöryggis, innihaldslýsinga og heiðarlegra viðskiptahátta.  Var 

oft til þess hvatt á norrænum vettvangi að sambærilegum kröfum yrði komið á innan 

ESB.  Þá var einnig bent á nauðsyn þess að neytendavernd tæki mið af breyttum 
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viðskiptaháttum og var sérstaklega rætt um netverslun í því sambandi.  

Neytendavernd náði til slíkrar verslunar í norrænu ríkjunum en engar reglur giltu um 

það innan ESB og því vildu norrænir ráðamenn breyta.
320

    

Norðurlöndin lögðu sem fyrr ríka áherslu á sjálfbær samfélög þegar kom að 

umhverfismálum.  Mikil umræða fór fram um þau mál innan norrænu ríkjanna og var 

mikið lagt upp úr því að ná eyrum manna innan Evrópusambandsins.  Hvatt var til 

aukinna rannsókna og markvissri upplýsingaskipta varðandi umhverfismál.  Umræðan 

var ávallt sett í hnattrænt samhengi en sérstaklega var þó bent á mikilvægi aðgerða í 

Norðaustur-Evrópu og var ESB hvatt til að taka þátt í fjármögnun þeirra.
321

  Það var 

til marks um aukið Evrópusamstarf norrænu umhverfisráðherranna að frá og með 

árinu 1996 hittust þeir að máli til að ræða málefni ESB fyrir fundi umhverfisráðherra 

Evrópusambandins.
322

  

 Mikil umræða fór fram um jafnréttismál á norrænum vettvangi en 

meginmarkmiðið var að efla efnahagslega stöðu og samfélagsleg áhrif kvenna enda 

væri það forsenda þess að hægt væri að skapa jafnræði með kynjunum.  

Jafnréttisáætlun Norðurlanda hafði það meðal annars að markmiði að efla jafnrétti 

innan Evrópu og skyldi það gert með margvíslegum hætti.  Árið 1995 var norræn 

rannsóknarstofa í kvenna- og jafnréttisfræðum sett á laggirnar.  Var henni jafnframt 

ætlað að vera tengiliður Norðurlanda við ýmis alþjóðasamtök- og stofnanir í Evrópu 

sem og annars staðar í þessum efnum.  Frá og með 1996 hóf norrænt fréttabréf um 

jafnréttismál göngu sína en það kom út á nokkrum tungumálum, þ.á m. á ensku.  Þá 

var á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar gefin út bók um völd og áhrif kvenna á 

Norðurlöndum en ensk útgáfa hennar var sérstaklega kynnt á blaðamannafundi í 

Brussel árið 1999.
323

 

 Myntbandalag Evrópusambandsins (EMU) var eitt mikilvægasta mál Evrópu 

upp úr miðjum 10. áratugnum enda var það mjög áberandi umræðuefni á norrænum 
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vettvangi þessi árin.  Frá og með 1998 tóku forsætis- og fjármálaráðherrar 

Norðurlanda til við að halda sameiginlega fundi til að ræða málefni Myntbandalagsins 

og áhrif þess á norrænu ríkin.  Þess fyrir utan var rætt um EMU á öllum helstu 

vettvöngum norræns samstarfs auk þess sem efnt var til ráðstefnu til að ræða um 

þýðingu Myntbandalagsins fyrir Norðurlöndin.    

Það varð fljótlega ljóst að Norðurlöndin myndu ekki verða samstíga í þessu 

máli enda lá það fyrir að Íslendingar og Norðmenn gætu ekki tekið upp hina 

fyrirhuguðu Evrópumynt þar sem hvorug þjóðin átti aðild að ESB.  Niðurstaðan varð 

raunar sú að hvert norrænt ríki fór sína leið þegar kom að gengismálum og átti það 

tæpast að koma á óvart þar sem hagsmunir Norðurlandanna höfðu löngum verið ólíkir 

þegar kom að efnahagsmálum.  Norrænt samstarf í þessum efnum einskorðaðist því 

fyrst og fremst við markviss skoðanaskipti en um samstillingu í gjaldeyrismálum var 

ekki að ræða.
324

   

Finnar voru eina norræna ESB-þjóðin sem var staðráðin í að taka þátt í EMU 

frá upphafi en Danir og Svíar óskuðu eftir að vera undanþegnir myntsamstarfinu.  Var 

það í samræmi við meginafstöðu norrænu ESB-ríkjanna en Finnar lögðu áherslu á að 

taka þátt í Evrópusamrunanum að fullum krafti meðan Danir og Svíar voru tregari til 

að veita Brussel sífellt meiri hlutdeild í fullveldi sínu.
325

   Danir ákváðu hins vegar að 

fylgja fastgengisstefnu gagnvart evrunni á meðan Svíar héldu gengi sænsku krónunnar 

á floti en peningastefna þeirra byggðist á verðbólgumarkmiði.  Íslendingar fylgdu 

fastgengisstefnu en Norðmenn miðuðu við svokallað sveigjanlegt fastgengi.   

Þrátt fyrir ólíka hagsmuni í gengismálum voru norrænu ríkin sammála um 

ýmis meginatriði í hagstjórn.  Þá var öllum ljóst að Myntbandalag 

Evrópusambandsins myndi hafa mikil áhrif á öll norrænu ríkin óháð því hver formleg 

tengsl þeirra voru við ESB.  Eins og fram hefur komið þá voru viðskiptahagsmunir 

Norðurlandanna miklir innan Evrópu og því skipti miklu máli að viðhalda sterkri 

samkeppnisstöðu norrænu ríkjanna innan álfunnar.  Þetta var lykilatriði þegar kom að 

því að efla hagvöxt, auka atvinnu og efla lífskjör norrænna borgara.  Norrænir 
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ráðamenn voru sammála um að mikilvægt væri að fylgja meginkröfum EMU þar sem 

gert var ráð fyrir lítilli verðbólgu og traustri stöðu ríkisfjármála.  Var því jafnvel 

haldið fram að til að viðhalda sterkri samkeppnisstöðu þyrftu þau lönd sem stæðu utan 

EMU að fylgja agaðri efnahagsstefnu en aðildarríkin.  Það var því augljóst að 

Myntbandalag Evrópusambandsins hefði gríðarleg áhrif á efnahagsþróun Norðurlanda 

enda varð svigrúm norrænu ríkjanna til sjálfstæðrar stefnu í hagstjórn minni en áður 

var.
326

  

Það mál sem ógnaði hvað helst grundvelli norræns samstarfs þessi árin var 

fyrirhugað Schengensamstarf innan ESB en það gekk út á ferðafrelsi innan 

aðildarríkja þess. Þá skyldi taka upp marvisst landamærasamstarf gagnvart öðrum 

ríkjum enda nauðsynlegt að hafa stjórn á straumi innflytjenda sem og að standa saman 

í baráttunni gegn alþjóðlegri glæpastarfsemi.  Umræður um Schegensamstarfið hófust 

fyrir alvöru um miðjan 10. áratuginn en það var ekki fyrr en upp úr aldamótunum 

2000 sem samstarfið hófst formlega.  Danir voru frá upphafi ráðnir í að taka þátt í 

Schengensamstarfinu en það stefndi einu helsta stolti norræns samstarfs – norræna 

vegabréfafrelsinu – í voða.  Var gjarnan rætt um Schengen sem fyrstu prófraun 

Norðurlanda þegar kom að því að samræma norræna samvinnu og Evrópusamstarfið.  

Leiðtogar Norðurlanda höfðu ítrekað haldið því fram að norræna samstarfið héldi 

gildi sínu þrátt fyrir ESB-aðild Dana, Svía og Finna.  Það skipti því miklu fyrir 

trúverðugleika norrænnar samvinnu að farsæl lausn fengist í þessu mikilvæga máli. 

 Schengen var mjög til umræðu á norrænum vettvangi á þessum tíma og hvöttu 

Danir hin norrænu ríkin til að sækja um aðild að landamærasamstarfi ESB.  Danir 

höfðu haft þann fyrirvara á umsókn sinni að Schengen að norrænt vegabréfafrelsi 

myndi haldast.  Þeir gerðu greinilega ráð fyrir því að aðild að Schengen væri ekki 

bundin aðild að ESB heldur yrði um einhverskonar aukaaðild að ræða á grundvelli 

EES-samningsins.  Hin norrænu ríkin fjögur sóttu um aðild að Schengen 1995 eða ári 

síðar en Danir.  Settu þau öll fram sama fyrirvara og Danir um að norrænt 

vegabréfafrelsi myndi áfram vera við lýði.  Það var greinilegt að Norðurlöndin lögðu 

mikið kapp á að viðhalda norræna vegabréfafrelsinu enda var því oft haldið fram 

meðal norrænna ráðamanna að Schengenaðild kæmi ekki til greina nema það yrði 
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viðurkennt.  Það vekur athygli að norrænt vegabréfafrelsi þótti það sjálfsagt að óþarfi 

þótti að rökstyðja sérstaklega af hverju það væri mikilvægara en Schengenaðild.   

Norrænir ráðamenn komust að þeirri niðurstöðu að besta leiðin til að tryggja 

norrænt vegabréfafrelsi væri að Norðurlöndin myndu öll sækjast eftir þátttöku í 

Schengen enda væru þau tilbúin að axla þá ábyrgð sem fylgdi aðildinni.  Það lá fyrir 

að norrænu ríkin myndu ekki eiga samflot í samningum sínum við Schengenlöndin 

heldur myndu þau að venju láta duga að eiga með sér náið samráð.
327

  Það má segja 

að samvinna Norðurlanda í Schengen málinu sé lýsandi fyrir velheppnað samstarf 

norrænu ríkjanna í Evrópumálum.  Með nánu samráði náðu þau að stilla strengi sína 

gagnvart Schengenríkjunum og þar með að viðhalda norrænum hagsmunum.  Hins 

vegar gerði hvert norrænt ríki fyrir sig samning við Schengenlöndin og komu þau því 

fram sem fullvalda ríki sem gengu út frá þjóðlegum hagsmunum í samningagerð 

sinni. 

Íslendingar og Norðmenn lögðu megináherslu á að fá fulla aðild að Schengen 

með það fyrir augum að hafa áhrif á ákvarðanir innan samstarfsins.  Schengenríkin 

voru hins vegar ekki tilbúin til að veita ríkjum utan ESB fulla aðild og því stóð 

einungis aukaaðild til boða.  Norðurlöndin urðu þátttakendur í Schengen 1996 en 

einungis Danir, Finnar og Svíar fengu fulla aðild að ákvörðunum innan samstarfsins.  

Þar sem Íslendingar og Norðmenn fengu einungis aukaaðild höfðu þeir hins vegar 

engin bein áhrif á þróun samningsins.  Ferðafrelsi innan Schengenlandanna tók gildi 

2001 en alls tóku 15 Evrópuríki þátt í samstarfinu.  Það voru Austurríki, Belgía, 

Frakkland, Grikkland, Holland, Ítalía, Lúxemborg, Portúgal, Spánn, Þýskaland auk 

Norðurlandanna fimm.  Þá áttu sjálfstjórnarsvæðin Álandseyjar, Færeyjar og 

Grænland einnig aðild að Schengen-samstarfinu.  Bretar og Írar voru einu lönd 

Evrópusambandsins sem stóðu utan Schengensamstarfsins.
328

 

 Evrópusamruni 10. áratugarins einkenndist að því að Evrópusambandið tók að 

sér sífellt fleiri verkefni.  Það veikti að sjálfsögðu stöðu þeirra ríkja sem stóðu utan 
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ESB enda var fyrirséð að áhrif þeirra á þróun mála innan Evrópu yrði stöðugt minni.  

Það olli þeim ríkjum sem stóðu utan Evrópusambandins sérstökum áhyggjum þegar 

ESB yfirtók málefni sem fjallað hafði verið um á öðrum samstarfsvettvangi.  Norrænu 

ríkin urðu því stöðugt að taka tillit til breyttra aðstæðna og meta það hverju sinni 

hvernig best væri að bregðast við þróun mála.  Málefni Schengen voru gott dæmi um 

vel heppnað samstarf enda fóru hagsmunir Norðurlanda þar saman.  Hins vegar gat 

myndast veruleg togstreita þegar kom að málum þar sem hagsmunir norrænu ríkjanna 

voru töluvert ólíkir eins og í varnarmálum enda höfðu þau valið ólíkar leiðir í þeim 

efnum.  Það var því að vonum að skoðanir Norðurlanda urðu skiptar þegar ákveðið 

var að hið svonefnda Vestur-Evrópusamband, VES, (e. Western European Union) yrði 

innlimað í ESB.   

VES var samstarfsvettvangur nokkurra Evrópuríkja í öryggis- og varnarmálum 

með bein tengsl við NATO.
329

  Íslendingar og Norðmenn áttu aukaaðild að VES sem 

veitti þeim tillögu- og umræðurétt en ESB-þjóðirnar Danir, Finnar og Svíar stóðu utan 

þess.  Íslendingum og Norðmönnum líkaði þessi breyting eðlilega illa enda óttuðust 

þeir að missa réttindi sín innan VES.  Danir voru í nokkuð sérstakri stöðu þar sem þeir 

voru ekki aðilar að VES og voru undanþegnir varnarsamstarfi ESB.  Það lá því fyrir 

að breytingin var þeim ekki til hagsbóta.  Áhrif þeirra í öryggis- og varnarmálum lágu 

fyrst og fremst innan NATO þar sem þeir áttu aðild líkt og Íslendingar og Norðmenn.  

 Það voru því Finnar og Svíar sem voru áfram um þessar breytingar enda voru 

þeir hvorki aðilar að NATO né VES.  Þeir vildu halda sig utan hernaðarbandalaga en 

litu á Evrópusambandið sem kjörinn vettvang til að styrkja öryggi sitt.  Með því að 

færa varnar- og öryggissamstarf Evrópu inn í Evrópusambandið nutu þeir í raun góðs 

af NATO án þess að þurfa að gerast aðilar að hernaðarbandalaginu.  Þar með var 

farsæl lausn fundin á öryggismálum þeirra en varnarmálin höfðu lengi verið viðkvæm 

í báðum löndunum.  Í Svíþjóð var landlæg andstaða gegn hernaðarbandalögum og 

Finnar vildu ekki styggja Rússa sem höfðu illan bifur á NATO.   

Norrænu NATO-ríkin lögðu áfram áherslu á náin varnartengsl við Bandaríkin 

en nú vaknaði sá ótti að hin sameiginlega varnarstefna ESB kynni að veikja það 

samband.  Þegar ljóst var að ESB myndi yfirtaka VES gerðu Íslendingar og 

Norðmenn kröfu um að fá að viðhalda réttindum sínum um tillögu og umræðurétt í 

varnarsamstarfi Evrópu.  Á það vildi Evrópusambandið hins vegar ekki fallast.  Finnar 
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sem fóru með formennsku innan ESB þegar þessi mál komust í hámæli 1999 sögðu 

það engan veginn sjálfsagt að Íslendingar og Norðmenn héldu réttindum sínum þegar 

verkefni væru færð á milli stofnana.
330

   

Staða Íslands og Noregs var að mörgu leyti erfið þegar kom að þróun mála 

innan Evrópu.  Eftir því sem hlutverk ESB jókst innan Evrópu minnkaði vægi 

norrænu ríkjanna tveggja sem stóðu utan sambandsins.  Þessi ótti kom skýrt fram í 

ræðu utanríkisráðherra Íslands, Halldórt Ásgrímssonar, sem hann hélt haustið 1999.  

Þar lýsir hann miklum efasemdum með þá þróun að ESB yfirtaki ýmis verkefni sem 

aðrar Evrópustofnanir höfðu haft með höndum.  Nefnir hann séstaklega málefni VES 

en ennfremur vísaði hann til áhuga ESB að koma sér upp Evrópusáttmála um 

mannréttindi.  Utanríkisráðherrann minnti á þá staðreynd að Evrópuráðið og 

mannréttindadómstóllinn í Strassborg hefðu farið með slík mál innan Evrópu  og 

spurði hann hvort til stæði að flytja þau mál yfir til ESB eða hvort koma ætti á 

tveimur kerfum innan álfunnar.  Það kom fram í máli utanríkisráðherrans að ef skapa 

ætti einingu innan Evrópu yrði að taka tillit til þeirra ríkja sem stæðu utan ESB.
331

 

Það var því ekki að undra að Íslendingar og Norðmenn væru gjarnan spurðir 

að því á norrænum vettvangi hvort þeir fyndu ekki til einangrunar þar sem þeir stæðu 

fyrir utan ESB.
332

  Íslenskir og norskir ráðamenn vildu eðlilega fylgjast sem best með 

þróun mála innan Evrópusambandsins enda lögðu þeir mikla áherslu á sem mest 

samráð um málefni þess innan norrænnar samvinnu.  Bentu þeir oft á þá staðreynd að 

þróun mála innan ESB hefði oft áhrif á EES-samninginn og því væri eðlilegt að 

Íslendingar og Norðmenn yrðu hafðir með í ráðum.
333

  Ísland og Noregur tóku 

vissulega verulegan þátt í Evrópusamrunanum vegna aðildar sinnar að EES en vandi 

þeirra var sá að ríkin tvö höfðu engin bein áhrif á þróun mála innan sambandsins.  Það 

var helst að þau gætu reynt að fá norrænu ESB-löndin til að tala sínu máli.   

Það skipti því miklu máli fyrir Íslendinga og Norðmenn þegar ákveðið var á 

samstarfsvettvangi ESB og EES ríkjanna (í hinu svokallaða EES-ráði) árið 1995 að 
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framvegis myndu fara fram pólitísk skoðanaskipti innan ráðsins.  Ákveðið var að 

reglulega færu fram fundir forsætisráðherra EFTA-ríkjanna, sem aðild áttu að EES, og 

forseta framkvæmdastjórnar og formanns leiðtogaráðs ESB.  Fyrir utan pólitísk 

skoðanaskipti var einnig ákveðið að EES-ráðið myndi ræða um og þróa tengsl við 

utanaðkomandi ríki og alþjóðastofnanir.  Íslendingar og Norðmenn tóku í fyrsta skipti 

þátt í sameiginlegum pólitískum málflutningi ESB í apríl 1995 þar sem mótmælt var 

aðgerðum Tyrkja í Norður-Írak.  Þá tóku þjóðirnar oft þátt í sameiginlegum 

málflutningi ESB-ríkjanna innan Sameinuðu þjóðanna.
334

 

Norrænir ráðamenn voru sammála um mikilvægi þess að sem mest pólitískt 

samráð færi fram innan EES-ráðsins enda væri framtíðarþróun ESB mikilvæg fyrir öll 

norrænu ríkin.  Var samstaða um það að Íslendingar og Norðmenn yrðu upplýstir um 

þróun mála innan sambandsins auk þess sem því var haldið fram að þjóðirnar ættu að 

fá aukin tækifæri til að koma að mótun reglugerða innan ESB.
335

 

Það lá í hlutarins eðli að Íslendingar og Norðmenn lögðu hvað mest upp úr að 

tengjast norrænu ESB-ríkjunum nánum böndum.  Það það var ekki hvað síst af þeim 

sökum sem norrænt samstarf hafði styrkst á síðustu árum 20. aldar.  Íslenskir og 

norskir ráðamenn vissu að leiðin að ESB lægi í gegnum norrænu ESB-ríkin.  Þegar 

kom að því að því að fá upplýsingar um gang mála innan ESB sem og að hafa áhrif á 

þróun mála var engin önnur leið betri.  Eins og fram hefur komið voru norrænu ESB-

ríkin dugleg við að halda Íslendingum og Norðmönnum upplýstum um málefni ESB 

auk þess sem þau töluðu máli þjóðanna beggja væri það ekki andstætt þeirra eigin 

hagsmunum.  Það var því augljóst að Danir, Finnar og Svíar tóku eigin hagsmuni 

ávallt framyfir hagsmuni Íslendinga og Norðmanna.
336

  Sé mið tekið af þeirri 

staðreynd að Ísland og Noregur stóðu utan Evrópusambandsins má segja að staða 

þeirra gagnvart Evrópusamrunanum hafi verið nokkuð sterk þökk sé norrænni 

samvinnu.  Það var hins vegar augljóst að vera þeirra utan ESB gerði það að verkum 

að staða þeirra var mun veikari en aðildarríkja sambandsins þegar kom að því að hafa 

áhrif á þróun mála innan Evrópu. 
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Vera Dana, Finna og Svía í ESB gerði það að verkum að þeir áttu að mörgu 

leyti fleira sameiginlegt sín á milli en norrænu ríkin fimm.  Mörg helstu 

forgangsverkefni þeirra sneru vitanlega að Evrópusambandinu og því var eðlilegt að 

löndin þrjú ættu með sér nánara samstarf en Norðurlöndin fimm.  Sem dæmi um þá 

þróun má nefna samkomulag forsætisráðherra Dana, Finna og Svía árið 2001 að 

hittast reglulega fyrir leiðtogafundi innan ESB.
337

  Það breytti því ekki að norrænt 

samstarf var fyrst og fremst samstarf norrænu ríkjanna fimm.  Þrátt fyrir ólíka afstöðu 

til Evrópusamrunans kom aldrei annað til greina en viðhalda norrænu samstarfi sem 

samstarfsvettvangi allra Norðurlanda.  Gilti það jafnt um samstarf ríkjanna gagnvart 

Evrópu sem og á alþjóðavettvangi og innan Norðurlandanna.  Þegar norrænt samstarf 

var endurskipulagt upp úr aldamótunum 2000 var það skýrt tekið fram að samstarf 

ríkjanna í Evrópumálum ætti “að brúa bilið milli þeirra landa og sjálfstjórnarsvæða 

sem eru aðilar að ESB og þeirra sem tengjast evrópsku samstarfi með EES eða öðrum 

samningum.”
338

     

Einn helsti þáttur Evrópusamrunans á þessum árum var fyrirhuguð stækkun 

Evrópusambandsins til austurs.  Norðurlöndin létu mjög til sín taka í þeim efnum enda 

var það mikilvægt norrænt hagsmunamál að skapa aukið öryggi og festu í Norðaustur-

Evrópu.  Norrænu ríkin lögðu því ríka áherslu á að ríki Mið- og Austur-Evrópu fengju 

inngöngu í ESB.  Þessi mál voru því ofarlega á baugi á norrænum vettvangi.  

Norðurlandaráð tók málefnið til umræðu á þingum sínum sem og á sérstökum 

ráðstefnum þar sem fulltrúum frá Austur-Evrópu var boðið að taka þátt.  Norrænir 

ráðherrar ræddu einnig ítrekað um stækkun ESB, innbyrðis sem og við ráðherra 

Austur-Evrópuríkja.  Það kom fram í máli fulltrúa Austur-Evrópu að þeir væntu 

mikils af stuðningi Norðurlanda þegar kom að því aðlögunarferli sem þau hlutu að 

ganga í gegnum áður en þau gerðust fullgildir meðlimir í ESB.  Það var samdóma álit 

ráðamanna Austur-Evrópu og Norðurlanda að stækkun Evrópusambandins til austur 

væri mikilvægt fyrir pólitískan og efnahagslegan stöðugleika í álfunni.
339

 

Öryggissjónarmiðin voru norrænum ráðamönnum að sönnu ofarlega í huga 

þegar kom að stækkun Evrópusambandsins en það voru fleiri hagsmunir sem gerðu 
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það að verkum að Norðurlöndin lögðu áherslu á stækkun ESB.  Norrænu ESB-ríkin 

vildu að Evrópubandalagið myndi þróast sem milliríkjabandalag þar sem jafnræði 

væri sem mest á milli aðildarríkjanna.  Norrænir ráðamenn sáu fram á að stækkun 

ESB myndi sporna gegn frekari miðstýringu innan sambandsins enda þyrfti þá að taka 

tillit til fleiri hagsmuna en áður.  Vonuðust þeir til þess að vægi svæðasamstarf innan 

ESB myndi aukast enda lægju veigamikil rök fyrir því að nágrannaríki með svipaða 

menningu störfuðu í auknum mæli saman að ýmsum sameiginlegum 

hagsmunamálum.  

Engin ríki innan Evrópu höfðu jafn mikla reynslu af svæðasamstarfi og 

Norðurlöndin og litu þau lönd Evrópu sem höfðu þróað með sér svæðasamstarf því 

mjög til Norðurlanda að fyrirmyndum.  Má í því sambandi sérstaklega nefna samstarf 

Eystrasaltsríkjanna en þau sóttu mjög í smiðju norræns samstarfs.  Svæðasamstarf 

hafði aukist mjög í Evrópu frá því á áttunda áratugnum og átti það jafnt við um aukið 

samstarf einstakra ríkja sem og samvinnu á milli einstakra menningarsvæða innan 

ríkjaheilda.
340

  

Lok kalda stríðsins hafði miklar breytingar í för með sér í þessum efnum enda 

jukust þá möguleikar á svæðasamstarfi til mikilla muna.  Einstök ríki Evrópu höfðu 

meira frelsi en áður auk þess sem aukið tillit var tekið til einstakra menningasvæða.  

Ríki Evrópu lögðu almennt áherslu á að draga úr miðstýringu en auka þess í stað 

valddreifingu.   Evrópusambandið lagði aukna áherslu á svæðasamstarf innan sinna 

vébanda og fjöldi svæðastofnana leit dagsins ljós svo sem Barentsráðið og 

Eystrasaltsráðið.  Landamæri hættu að vera hindrun og samstarf markaðist í æ ríkari 

mæli af hagsmunum einstakra menningarheilda.
341

 

Það sjónarmið kom oft upp í norrænni umræðu að aukin svæðavæðing ESB 

myndi gera almenning sáttari við Evrópusamrunann enda fannst mörgum Brussel- 

valdið vera fjarlægt.  Ef norrænu ESB-ríkin kæmu fram sem menningarheild innan 

sambandsins fengi sérstaða Norðurlanda betur notið sín og þar með væri hagsmunum 
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þeirra betur borgið.
342

  Það lá hins vegar fyrir að norræn samvinna myndi ekki 

einskorðaðist við Norðurlöndin og stöðu þeirra innan Evrópu.  Norrænu ríkin höfðu 

sífellt meiri áhuga á nágrannasamstarfi enda voru ríkir hagsmunir í húfi eins og áður 

hefur fram komið.  Spurningin var hins vegar hvernig samstarfinu yrði háttað enda 

voru hagsmunir norrænu ríkjanna að mörgu leyti ólíkir í þessum efnum.  Danir, 

Finnar og Svíar áttu mestra hagsmuna að gæta þegar kom að málefnum meginlands 

Evrópu og þar skipti þróun mála í Austur-Evrópu hvað mestu máli.  Ísland og 

Noregur horfðu hins vegar fremur til þróun mála á norðanverðu Atlantshafinu en þar 

voru tengslin við Bandaríkin, Bretland og Kanada hvað mikilvægust.
343

  Eins og fram 

hefur komið þá voru umhverfis- og öryggismál ofarlega á baugi þegar kom að 

málefnum Norðurlanda en svæðasamstarf norrænu ríkjanna í Norðaustur-Evrópu 

hafði mjög beinst að þeim málum.  Norðmenn og sérstaklega Íslendingar voru hins 

vegar áfram um að beina norrænni samvinnu meira að Norður-Atlantshafi í þeim 

efnum. 

Það var að vonum að norrænt samstarf beindist mjög að Austur-Evrópu eftir 

lok kalda stríðsins og þá sérstaklega að Eystrasaltsríkjunum.  Það var mikilvægt fyrir 

Norðurlöndin að þau miklu vandamál sem ríkin þar um slóðir stóðu frammi fyrir væru 

tekin föstum tökum en ljóst var að ef svo átti að verða yrðu fleiri að koma að lausn 

þeirra en norrænu ríkin.  Leiðtogar Norðurlanda lögðu því megináherslu á að ESB 

kæmi Norðaustur-Evrópu til hjálpar en í því sambandi skipti stækkun sambandsins til 

austurs mestu máli.  Ráðamenn í Eystrasaltríkjunum lögðu mikla áherslu á að fá aðild 

að ESB og leituðu þeir mjög til Norðurlanda um stuðning, sem studdu þá með ráðum 

og dáð.  Þannig upplýstu norrænu ESB-ríkin Eystrasaltsþjóðirnar um gang mála innan 

ESB hvað varðaði fyrirhugaða stækkun sem og hvernig best væri að laga sig að 

kröfum sambandsins.   

Upphaflega lögðu öll norrænu ESB-ríkin áherslu á að Eystrasaltsríkin þrjú 

fengju aðild að sambandinu við næstu stækkun þess.
344

  Sú afstaða breyttist hins vegar 
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þegar framkvæmdastjórn ESB mælti með því að Eistar kæmu einir til greina meðal 

Eystrasaltsríkjanna þegar kæmi að næstu stækkun sambandsins.  Finnar sem höfðu 

tekið meiri þátt í Evrópusamrunanum en hin norrænu ESB-ríkin ákváðu að styðja 

afstöðu framkvæmdastjórnarinnar um að Lettar og Litháar væru ekki búnir undir aðild 

að sinni, á meðan Danir og Svíar héldu sig við fyrri afstöðu sína.
345

 

 

 

8.  Útvíkkun á norrænu nærsvæðasamstarfi og aukin 

svæðavæðing 

 

Norrænt nærsvæðasamstarf efldist mjög þegar leið á tíunda tug 20. aldar.  Á seinni 

hluta áratugarins markaðist það einkum af samstarfi innan Barents-, Eystrasalts- og 

Norðurskautsráðsins auk beinna samskipta við Eystrasaltslöndin og Norðvesturhéruð 

Rússlands.
346

  Helstu grannsvæði Norðurlanda voru í austri og norðri, þ.e. 

Eystrasaltslöndin, Norðvestur-Rússland og Norðurskautssvæðið.  Samstarfið við 

Rússa einskorðaðist við Arkhangelsk-, Murmansk-, og Pétursborgarsvæðin auk 

Kaliningrad og Kirjálabotns.  Meginmarkmið nágrannasamstarfsins var sem fyrr að 

stuðla að öryggi og stöðugleika á grannsvæðum Norðurlanda.  Norrænu ríkin lögðu í 

því skyni vaxandi áherslu á að veita aðstoð við þróun lýðræðis- og markaðssamfélags 

á fyrrgreindum svæðum sem og að hvetja til umbóta í umhverfismálum.  Þá var í 

auknum mæli reynt að koma til móts við sérþarfir íbúa hvers svæðis fyrir sig.
347

 

 Eins og fram hefur komið þá hófst nágrannasamstarf Norðurlanda 1990 með 

aðstoð við Eystrasaltsríkin.  Árið 1994 bættist Norðvestur-Rússland við og 1995 var 

komið á sérstakri Norðurskautsáætlun, en Norðurskautið var ekki formlega skilgreint 

sem grannsvæði Norðurlanda fyrr en 1999.
348

  Það kemur ítrekað fram í skýrslum um 
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starfsemi Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar að auka bæri 

nærsvæðasamstarfið frá ári til árs.
349

  Sífellt meira af norrænu samstarfsfé rann til 

grannsvæðanna en 1999 hafði það náð fimmtungi af fjárlögum norræna samstarfsins.  

Almenn samstaða var um það á norrænum vettvangi að Norðurlönd yrðu að taka 

virkan þátt í að byggja upp nágrannasvæðin í austri.  Sem fyrr heyrðust þó 

gagnrýnisraddir um að innra samstarf Norðurlanda liði fyrir þá áherslu sem lögð var á 

að fjármagna ýmis verkefni á nærsvæðunum.  Íslenskir ráðamenn reyndu sérstaklega 

að beina athyglinni að samstarfsverkefnum innan Norðurlandanna sjálfra og þá ekki 

hvað síst málefnum vestnorræna svæðisins.
350

  

 Auk samnorræns stuðnings við grannsvæðin stóðu Norðurlöndin hvert fyrir 

sig að margvíslegum samstarfsverkefnum þar um slóðir.  Það var talið brýnt að 

samræma norrænar aðgerðir betur og gera stuðninginn markvissari.  Ráðist var í 

viðamikla úttekt á norrænu nágrannasamstarfi sem leiddi af sér nýja stefnumörkum 

fyrir grannsvæðin sem samþykkt var af norrænu samstarfsráðherrunum 1996.  Áhersla 

var lögð á skýra forgangsröðun verkefna á sviðum þar sem norrænt samstarf skilaði 

mestum ávinningi.  Þá skyldi leggja aukna áherslu á stærri og sýnilegri verkefni en 

gert hafði verið.  Sérstaklega var bent á fjögur meginsvið þar sem norrænt samstarf 

kæmi að hvað mestu gagni.  Þar var um að ræða lýðræðisþróun og borgaraleg réttindi, 

menningarmiðlun, sjálfbæran auðlindabúskap og markaðshagkerfi.   

Aðstoðin við Eystrasaltsríkin átti ekki hvað síst að beinast að stuðningi við að 

aðlaga löggjöf og stjórnsýslu ríkjanna að ESB í tilefni af væntanlegri aðild að 

sambandinu, enda lögði Norðurlöndin mikla áherslu á að innganga þeirra í sambandið 

gæti gengið sem hraðast fyrir sig.  Norrænu ríkin höfðu hvött mjög til þess að sem 

flestir tækju þátt í að styðja Austur-Evrópu í að þróa samfélög sín að vestrænni 

fyrirmynd.  Nú átti að leggja aukna áherslu á tengsl norrænu ríkjanna við alþjóðleg 

samtök og stofnanir sem störfuðu á nágrannasvæðunum með einum eða öðrum hætti.  

Þar með skyldi hvatt til aukins skilnings á þörfum nærsvæðanna auk þess sem efla 
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bæri samstarf um einstök verkefni.  Sem liður í þessu var miðað við að gera 

samstarfið við svæðisbundin samtök á Eystrasalts- og Barentssvæðinu markvissara.
351

 

Á ráðstefnu sem Norræna ráðherranefndin hélt 1997 um grannsvæðasamstarf 

Norðurlanda var sérstaklega fjallað um þau málefni sem talin voru hvað mikilvægust 

fyrir framtíðarsamstarf ríkjanna sem liggja að Barentshafi og Eystrasalti.  Þar var fyrst 

upp talið stækkun ESB til austurs og mikilvægi þess að efla starfsemi sambandsins á 

nágrannasvæðum norrænu ríkjanna.  Í annan stað var sérstaklega fjallað um þróun 

mála í Rússlandi sem og framtíðartengsl Eystrasaltsríkjanna og Rússlands.  Það skipti 

auðvitað miklu máli fyrir norrænu löndin að þessi samfélög þróuðust á friðsaman hátt 

og að gott samstarf ætti sér stað þeirra á milli.
352

 

Allnáið samband hafði þróast með Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum á 

fyrstu árum 10. áratugarins en það jókst til muna þegar á áratuginn leið.  Forsætis-, 

utanríkis- og samstarfsráðherrar Norðurlanda héldu árlega fundi með starfsbræðrum 

sínum frá Eystrasaltslöndunum þar sem málefni grannsvæðanna sem og almenn 

utanríkismál voru tekin til umræðu.
353

  Þá ákváðu utanríkisráðherrar Norðurlanda og 

Eystrasaltsríkjanna að bjóða “þriðja aðilanum” á reglulega fundi sína til þess að auka 

athygli annarra ríkja á málefnum grannríkjanna.  Árið 1997 var til dæmis 

aðstoðarutanríkisráðherra Bandaríkjanna gestur á fundi utanríkisráðherranna.
354

   

Samskipti norrænna og baltneskra þingmanna héldu einnig áfram að aukast.  

Hinum síðarnefndu var að venju boðið að sitja þing Norðurlandaráðs og átti forseti 

ráðsins fundi með þeim við þau tækifæri.  Þá sátu fulltrúar Norðurlandaráðs sem fyrr 

þing og ráðstefnur baltneskra þingmanna (Eystrasaltsþingið).  Árið 1996 var fyrsti 

sameiginlegi fundur Eystrasaltsþingsins og Norðurlandaráðs haldinn en þar voru rædd 

helstu málefni aðildarlandanna sem og Evrópu almennt.  Þingmannasamtökin héldu 
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annan sameiginlegan fund 1999 og var þar sérstök áhersla lögð á nánari samvinnu 

þeirra á milli.  Það var ákveðið við það tækifæri að forsætisnefndir Eystrasaltsþingsins 

og Norðurlandaráðs myndu halda reglulegu sambandi.  Nærsvæðanefnd Norður-

landaráðs einbeitti sér sérstaklega að því að þróa samstarfið við nágrannasvæðin.  

Fulltrúar nefndarinnar hittu reglulega baltneska og rússneska ráðamenn, heimsóttu 

stofnanir og skoðuðu aðstæður.  Þá var það eitt meginhlutverk forseta 

Norðurlandaráðs að mynda tengsl við nærsvæðin.  Forsetar ráðsins fóru í fjölmargar 

ferðir til Eystrasaltslandanna til viðræðna við áhrifamenn í ríkjunum.
355

   

Öryggismálin voru tvímælalaust eitt mikilvægasta málefnið sem var til 

umræðu meðal baltneskra og norrænna stjórnmálamanna.  Ráðherrar ríkjanna ræddu 

slík mál reglulega enda voru miklir sameiginlegir hagsmunir í húfi.  Hinum nýfrjálsu 

Eystrasaltsríkjum var sérstaklega umhugað um að tryggja öryggi sitt enda hafði sagan 

kennt þeim að vera á varðbergi gagnvart sterkum nágrönnum.  Áhyggjur þeirra 

beindust sérstaklega að ótryggu ástandi í Rússlandi enda var erfitt að gera sér grein 

fyrir því hvernig mál myndu þróast þar.  

Eystrasaltsríkin lögðu því mikla áherslu á að tengjast vestrænum 

öryggisstofnunum sem nánustum böndum en þeim var sérstaklega umhugað að fá 

inngöngu í NATO og Evrópusambandið til að treysta stöðu sína sem best.  Þau leituðu 

ekki hvað síst til Norðurlanda um stuðning í þessum efnum enda voru norrænu ríkin 

mjög áfram um að íbúar Eystrasaltslandanna fengju aðild að fyrrgreindum samtökum.  

Norrænir ráðamenn studdu því Eystrasaltsríkin með ráðum og dáð jafnt innan ESB 
356

 

sem NATO.  Það kom fram í máli baltneskra ráðamanna að þeir bundu mjög sterkar 

vonir við stuðning norrænu ríkjanna enda hefðu þau reynst þeim bestu bandamenn á 

alþjóðavettvangi.  Héldu þeir því ennfremur fram að vegna stuðnings Norðurlanda 

hefðu möguleikar Eystrasaltsríkjanna við að tengjast vestrænum öryggishagsmunum 

aukist til muna.
357
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Eins og fram hefur komið í fyrri kafla um nærsvæðasamstarfið þá áttu 

Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin með sér töluvert samstarf á alþjóðavettvangi.  Átti 

það ekki hvað síst við samvinnu ríkjanna innan Alþjóðabankans og 

Alþjóðagjaldeyrissjóðins en ríkin starfsræktu sameiginlega skrifstofu í Washington 

sem hafði það með höndum að halda utan um samstarfið.  Þá stóðu ríkin einnig 

sameiginlega að framboði innan einstakra nefnda enda skyldi viðkomandi fulltrúi 

starfa sameiginlega fyrir norrænu og baltnesku löndin.  Árið 2000 var ákveðið að 

styrkja samstarfið innan Alþjóðagjaldeyrissjóðins enn frekar.  Samráð ríkjanna hafði 

farið fram innan tveggja nefnda sem nú voru endurskipulagðar með það fyrir augum 

að efnahags- og fjármálaráðuneyti landanna kæmi með markvissari hætti inn í 

samstarfið.  Þá var einnig ráðgert að styrkja störf samráðsskrifstofunnar í Washington 

og gera tengsl hennar við stjórnvöld heima fyrir markvissari.
358

   

Á reglubundnum fundum samstarfsráðherra Norðurlanda og Eystrasalts-

ríkjanna var meðal annars rætt um hvernig áherslur Baltar vildu sjá í 

nágrannasamstarfi norrænu ríkjanna.  Á fundi ráðherranna árið 1997 óskuðu baltnesku 

ráðherrarnir sérstaklega eftir því að Finnar og Svíar miðluðu af reynslu sinni þegar 

kom að undirbúningi fyrir aðildina að ESB.  Þá óskuðu þeir einnig eftir því að störf 

norrænu upplýsingaskrifstofanna einskorðuðust ekki einungis við höfuðborgir 

Eystrasaltsríkjanna.  Norrænu upplýsingaskrifstofurnar stóðu sem fyrr að margháttaðri 

kynningu á norrænum málefnum og gildum.  Einn mikilvægasti þáttur þeirra hafði 

verið að kynna norræna menningu innan Eystrasaltslandanna.  Áhugi 

Eystrasaltsþjóðanna á Norðurlöndum reyndist það mikill að skrifstofurnar tóku að sér 

að halda norræn tungumálanámskeið vegna mikillar eftirspurnar.  Þá komu norrænu 

skrifstofurnar einnig til móts við óskir Balta með því að halda námsstefnur þar sem 

miðlað var að reynslu norrænu ESB-ríkjanna við undirbúning aðildar að sambandinu.  

Ennfremur var komið til móts við þá ósk að fjölga norrænum upplýsingamiðstöðvum í 

Eystrasaltslöndunum þannig að starfsemi þeirra væri ekki einungis bundin við 

höfuðstaðina.
359
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Norrænir hagsmunir í samskiptum við Eystrasaltsríkin lágu ekki hvað síst í því 

að gera þeim kleift að byggja upp velmegandi samfélög að vestrænum hætti.  Miðað 

var við að þróa samstarfið við Eystrasaltsþjóðirnar með þeim hætti að 

stuðningsaðgerðir myndu smám saman víkja fyrir pólitískum tengslum og 

viðskiptasamböndum þar sem ríkin átta stæðu jafnfætis.
360

  Sem dæmi um slíka þróun 

má nefna stuðning Norðurlanda við uppbyggingu markaðshagkerfis í 

Eystrasaltsríkjunum.  Norræni fjárfestingabankinn (NIB) hafði haft það starf með 

höndum að styðja við uppbyggingu fjárfestingabanka í Eistlandi, Lettlandi og Litháen 

með því að veita þeim lánsfé og tæknilega aðstoð.  Eistlendingar náðu bestum árangri 

Balta í að markaðsvæða hagkerfið enda lauk aðstoð NIB þar að mestu árið 1998.  Ári 

seinna lauk aðstoð bankans í Eistlandi og Lettlandi en aðstoð hans við 

fjárfestingabankann í Litháen hélt áfram.  Eftir því sem styrkur baltnesku 

fjárfestingabankanna jókst dró úr hlutdeild NIB í rekstri þeirra.  Hins vegar lagði NIB 

áherslu á að nýir og sterkir aðilar með þekkingu á bankaviðskiptm eignuðust hlut í 

bönkunum.  NIB vann að því að greiða fyrir því í samráði við sameiginlega 

fjárfestinganefnd sem var samansett af embættismönnum frá Norðurlöndunum og 

Eystrasaltsríkjunum.  Eins og fyrr segir þá var Eistland fremst í þróun 

markaðshagkerfis með Eystrasaltslandanna enda voru fjárfestingar NIB mestar þar.
361

  

Sífellt meiri áhersla var lögð á ýmis málefni sem voru til þess fallin að styrkja 

velferð og lýðræði innan Eystrasaltsríkjanna.  Ýmis ný verkefni komu fram í þeim 

efnum á seinni hluta 10. áratugarins svo sem stuðningur við jafnréttismál, frjáls 

félagasamtök, neytendamál og bætt vinnuumhverfi.
362

  Jafnréttismál voru mjög 

skammt á veg komin í Eystrasaltsríkjunum en þau litu mjög til Norðurlanda í þeim 

efnum sem öðrum í leit að fyrirmyndum og stuðningi.  Norrænu ríkin stóðu fyrir 

ýmsum aðgerðum til að aðstoða Balta við að koma á úrbótum í jafnréttismálum enda 
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litu þau svo á að réttindi kvenna væri ein meginforsenda lýðræðisþróunar í 

Eystrasaltsríkjunum.   

Árið 1997 efndu Norræna ráðherranefndin og baltneska ráðherraráðið til 

viðamikillar jafnréttisráðstefnu í Lettlandi.  Markmiðið var að karlar og konur frá 

norrænu og baltnesku ríkjunum myndu eiga með sér virka umræðu um jafnréttismál.  

Var lögð áhersla á að setja lög og ræða nauðsynlegar aðgerðum í þessum efnum.  Þá 

var einnig hvatt til samstarfs á milli fræðimanna og félagasamtaka sem létu 

jafnréttismál til sín taka í ríkjunum átta.  Mikið var lagt upp úr að vanda sem best til 

umræðunnar enda stóð Norræna ráðherranefndin fyrir tveimur smærri ráðstefnum, 

annarri í Eistlandi en hinni í Litháen, sem haldnar voru í undirbúningsskyni.
363

   

Sama ár var Norrænu rannsóknastofunni í kvenna- og jafnréttisfræðum falið 

að koma á fót upplýsingabanka á netinu um kvennahreyfingar í norrænu og baltnesku 

löndunum.
364

  Rannsóknastofan hafði haldið námskeið fyrir baltneska fræðimenn en 

1998 setti hún sér verkefnaáætlun fyrir Eystrasaltslöndin.  Þar var gert ráð fyrir 

víðtæku samstarfi við ýmsa aðila.  Fyrir það fyrsta var um að ræða samstarf við 

stjórnvöld og embættismenn sem unnu að jafnréttismálum.  Í annan stað var lögð 

áhersla á samvinnu við félagasamtök.  Þá skyldi miða að því að koma á samstarfi um 

fræðslu, miðlun upplýsinga og jafnréttisrannsóknir.  Einnig var áhersla lögð á 

samvinnu um að vinna gegn ofbeldi gegn konum.
365

 

Eitt meginatriði jafnréttisbaráttunnar var að jafna möguleika kvenna í 

atvinnulífi og stjórnmálum.  Þau mál voru sérstaklega rædd á viðamikilli alþjóðlegri 

ráðstefnu á Íslandi árið 1999 sem bar yfirskriftina “Women and Democracy at the 

Dawn of the New Millennium”.  Í kjölfarið ákvað Norræni fjárfestingabankinn að 

setja á fót nýjan lánaflokk til að efla frumkvæði kvenna í atvinnulífi Eystrasalts-

ríkjanna.  Áttu lánin að renna til verkefna sem auðvelduðu konum að stofna 

fyrirtæki.
366
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Norrænu ríkin lögðu mikla áherslu á að virkja almenning í 

Eystrasaltslöndunum til þátttöku í samfélagsmálum með því að styrkja starfsemi 

frjálsra félagasamtaka í löndunum þremur.  Var í þeim efnum ekki hvað síst stutt við 

bakið á kvennasamtökum.  Liður í því var að mennta forystumenn grasrótarhreyfinga 

og buðu Norðurlöndin upp á námskeið jafnt í norrænu ríkjunum sem og í 

Eystrasaltslöndunum.  Voru sjálfboðaliðar þjálfaðir til forystustarfa  hjá Norrænu 

lýðfræðslustofnuninni auk þess sem þeim var boðið til starfsdvalar hjá frjálsum 

félagasamtökum og stofnunum innan Norðurlandanna.   

Árið 1997 var komið á tengslaneti á milli frjálsra félagasamtaka á 

Norðurlöndum og Eystrasaltslöndunum.  Þannig miðluðu félagasamtökin 

upplýsingum og reynslu sín á milli og byggðu upp vaxandi samskipti almennings í 

löndunum átta.  Þekking í þessum efnum sem fleirum byggðist smám saman upp hjá 

Böltum enda sáu þeir að mestu um að þjálfa sitt fólk upp sjálfir frá og með árinu 

1999.  Var þar ekki hvað síst að þakka starfi norrænu ríkjanna í að byggja upp lýð- og 

fullorðinsfræðslu í Eystrasaltsríkjunum.  Undir aldarlok fór stór hluti af samstarfi 

norrænu og baltnesku landanna fram í gegnum frjálsu félagasamtökin.
367

   

Þá lögðu norrænu löndin einnig mikla áherslu á að byggja upp 

neytendasamtök í Eystrasaltsríkjunum enda voru þau ekki hvað síst mikilvægur liður í 

lýðræðisþróun ríkjanna þriggja.  Norðurlöndin veittu fé til að efla þekkingu á 

neytendamálum og fór hluti af því í gerð kennsluefnis til neytendafræðslu í skólum.  

Voru neytendamál mjög í deiglunni í norrænu nágrannasamstarfi um aldamótin 

2000.
368

     

Ef nokkur von átti að vera til þess að nágrannasamfélögin þróuðust með 

eðlilegum og friðsamlegum hætti var mikilvægt að vel væri búið að hag ungs fólks.  

Norrænu ríkin höfðu miklar áhyggjur af bágri stöðu barna og unglinga á 

nærsvæðunum.  Mönnum var ljóst að þau félagslegu vandamál sem fylgdu í kjölfarið 

grófu undan samfélögum grannríkjanna.  Þar að auki var hætta á að ýmis vandamál 
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færðust yfir til norrænu ríkjanna svo sem vaxandi starfsemi glæpagengja.  

Norðurlandaráð stóð fyrir viðamikilli ráðstefnu í samstarfi við barnahjálp Sameinuðu 

þjóðanna (UNICEF) um málefni barna og unglinga á Norðurlöndum, 

Eystrasaltsríkjunum og Norðvestur-Rússlandi.  Í henni tóku þátt ráðherrar, þingmenn, 

sérfræðingar og fulltrúar frjálsra félagasamtaka frá viðkomandi löndum. Þá stóð ráðið 

einnig fyrir ráðstefnu ungs fólks en þátttakendur voru ungmenni frá norrænu og 

baltnesku löndunum.  Var sú ráðstefna haldin í samstarfi við norrænu félögin á 

Norðurlöndum.  Frjáls félagasamtök voru því áberandi á báðum ráðstefnunum enda 

mikilvægt að nýta viðeigandi samfélagskrafta sem best.   

Það kom fram að kjör ungmenna voru víða mjög slæm á nágrannasvæðunum 

og kom það meðal annars fram í máli forseta Norðurlandaráðs, Berit Brørby Larsen, 

að frelsisvorið sem hefði hafist í Austur-Evrópu í byrjun áratugarins væri smám 

saman að breytast í kuldahaust.  Hvatti hún til þess að gripið yrði til aðgerða til að 

bæta kjör ungmenna sem fyrst.  Nágrannanefnd Norðurlandaráðs tók að huga 

sérstaklega að aðgerðum í þessum efnum.  Mikilvægur liður í því var að koma á 

tengslum á milli þeirra sem störfuðu að æskulýðsmálum á Norðurlöndum og í 

Eystrasaltsríkjunum.  Því var sett á fót verkefni sem byggðist á því að mynda 

tengslanet og auka upplýsingastreymi milli þeirra sem málið varðaði.  Þannig var 

reynt að nýta sem best krafta þeirra sem höfðu með málefni barna og unglinga að 

gera.  Þá var aukin áhersla lögð á frekari samskipti ungs fólks í norrænu og baltnesku 

löndunum auk þess sem mikilvægt var talið að þau gætu kynnst aðstæðum hvers 

annars.  Norðurlöndin höfðu starfrækt verkefni þar sem ungmenni frá 

Eystrasaltsríkjunum gátu sótt sér starfsþjálfun í norrænu ríkjunum.  Árið 1999 var 

verkefnið útvíkkað þannig að norræn ungmenni gætu sótt til Eystrasaltslandanna í 

sama skyni.
369

 

Samfélagsleg upplausn og bág kjör almennings í Eystrasaltsríkjunum ollu 

allskyns félagslegum vandamálum og glæpum.  Norrænu löndin höfðu miklar 

áhyggjur af þessari þróun enda bárust áhrif skipulagðrar glæpastarfsemi í baltnesku 

ríkjununum yfir til Norðurlanda.  Samstarf norrænu og baltnesku ríkjanna jókst því 

mjög í þessum efnum á seinni hluta 10. áratugarins.  Norrænir fulltrúar kynntu sér 
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stöðu mála með heimsóknum til Eystrasaltsríkjanna og ráðamenn landanna ræddu um 

leiðir til að berjast gegn skipulögðum glæpum.  Þá héldu dómsmálaráðherrar norrænu 

og baltnesku ríkjanna sinn fyrsta formlega fund árið 1999 til að ræða þessi mál.  Eitt 

helsta umræðuefni fundarins voru afbrot ungmenna og leiðir til að sporna við þeim.  

Þá var einnig fjallað um það hvernig bæta mætti réttarkerfið í Eystrasaltslöndunum og 

gera það skilvirkara.  Samstaða var um mikilvægi þess að auka samvinnu norrænu og 

baltnesku landanna á þessu sviði.
370

 

Meðal helstu viðfangsefna norræns nágrannasamstarfs á sviði velferðarmála á 

seinni hluta 10. áratugarins voru vinnuverndarmál og barátta gegn smitsjúkdómum.  

Norrænu ríkin lögðu áherslu á að aðstoða Balta við að auka öryggi á vinnustöðum.  

Stóðu þau fyrir ráðstefnu um þessi máli í Litháen þar sem rætt var um áhættumat á 

vinnustöðum og innra eftirlit vinnuveitenda.  Voru atvinnurekendur þar hvattir til að 

sýna aukna ábyrgð í þessum efnum.
371

  Smitsjúkdómar voru sérstakt áhyggjuefni enda 

hafði tíðni þeirra aukist mjög á nágrannasvæðunum og voru þeir gífurlegt vandamál 

jafnt í Eystrasaltsríkjunum sem og í Norðvestur-Rússlandi.  Það var mikið 

hagsmunamál Norðurlanda að stuðla að bættu heilsufari á nærsvæðunum enda var 

veruleg hætta á að ýmiss konar smitsjúkdómar bærust þaðan til norrænu landanna.  

Norrænu ríkin lögðu því til fjárhagslegan og faglegan stuðning til þess að koma til 

aðstoðar í þessum efnum.  Meðal annars var unnið að því að koma upp nothæfu kerfi 

til að átta sig á umfangi vandans en mikill skortur var á traustum tölfræðilegum 

upplýsingum um stöðu mála.
372

   

Umhverfismálin voru sem fyrr meðal helstu viðfangsefna norræna 

samstarfsins í grannríkjunum enda gat það aldrei orðið annað en langtímamarkmið að 

vinna á þeim mikla vanda sem þar ríkti.  Umhverfismálin voru því meðal 

mikilvægustu málefna nærsvæðanefndar Norðurlandaráðs.
373

  Eins og fram hefur 

                                                 
370

 Þingskjal 858.  Skýrsla um norrænt samstarf árið 1998, Þingskjal 858.  Skýrsla um norrænt   

      samstarf árið 1998, Norðurlandaskrifstofa forsætisráðuneytisins.  Skýrsla Halldórs Ásgrímssonar  

      samstarfsráðherra Norðurlanda um störf Norrænu ráðherranefndarinnar 1997, 45,  

      Norðurlandaskrifstofa forsætisráðuneytisins.  Skýrsla Sivjar Friðleifsdóttur samstarfsráðherra   

      Norðurlanda um störf Norrænu ráðherranefndarinnar 1999, 42-44 og Nordisk årsberetning 1999,  

      45. 
371

 Norðurlandaskrifstofa forsætisráðuneytisins.  Skýrsla Halldórs Ásgrímssonar samstarfsráðherra  

      Norðurlanda um störf Norrænu  ráðherranefndarinnar 1997, 10 og Norðurlandaskrifstofa  

      forsætisráðuneytisins.  Skýrsla Sivjar Friðleifsdóttur samstarfsráðherra Norðurlanda   

      um störf Norrænu ráðherranefndarinnar 1999, 47.   
372

 Norðurlandaskrifstofa forsætisráðuneytisins.  Skýrsla Halldórs Ásgrímssonar samstarfsráðherra  

      Norðurlanda um störf Norrænu ráðherranefndarinnar 1998, 32-34 og Morgunblaðið,  

      Laugardaginn 31. janúar, 1998 – Baksíða.                        
373

 Þingskjal 858.  Skýrsla um norrænt samstarf árið 1998.  



 126 

komið í fyrri kafla um nágrannasamstarf norrænu ríkjanna þá stóðu þau fyrir 

talsverðum fjárfestingum og ráðgjöf innan Eystrasaltsríkjanna á fyrri hluta 10. 

áratugarins.  Árið 1996 stofnuðu Norðurlöndin nýjan sjóð sem átti að styrkja 

sérstaklega umhverfisverkefni sem ekki féllu að almennum skilmálum um 

fjárhagslega arðsemi.  Hafði sjóðurinn það að markmiði að auðvelda fjármögnun 

áhættusamra verkefna sem hefðu augljóst umhverfisgildi.  Var í þeim efnum ekki 

hvað síst miðað við að efla sjálfbæra nýtingu auðlinda.  Athafnasvæði sjóðsins 

takmarkaðist við landsvæði við Eystrasalt, Barentshaf og Kólaskaga.  Fyrstu árin voru 

lán veitt til framkvæmda á vegum sveitarfélaga í Eystrasaltsríkjunum, Póllandi og 

Rússlandi.  Þá var árið 1998 lokið við að þróa aðferðir til að fylgjast með ástandi 

umhverfis á nágrannasvæðunum.
374

  

Nágrannastarf Norðurlanda hafði að mestu beinst að Eystrasaltsríkjunum en 

Norðvestur-héruð Rússlands fengu vaxandi athygli á seinni hluta 10. áratugarins.  

Fulltrúar Norðurlandaráðs kynntu sér aðstæður í Rússlandi, funduðu með þarlendum 

ráðamönnum og buðu þeim í upplýsinga- og námsferðir til Norðurlanda.  Sérstök 

áhersla var lögð á að mynda tengsl við rússneska þingmenn.
375

 

Norrænu ríkin stofnuðu upplýsingaskrifstofu í Pétursborg sem tók formlega til 

starfa haustið 1997 eftir töluverðan undirbúning.  Unnið hafði verið að því á árunum á 

undan að móta starfsvettvang skrifstofunnar en með formlegri opnun hennar var hægt 

að byggja upp norræn tengsl við Pétursborgarsvæðið, Barentssvæðið og Kaliningrad.  

Eitt meginverkefni skrifstofunnar var að styðja kennslu í norrænum málum í 

háskólum í norðvesturhéruðum Rússlands.  Í Pretrozavodsk háskóla var ennfremur 

opnað norrænt bókasafn og upplýsingaherbergi.  Þar mátti meðal annars fá 

upplýsingar um styrkjakerfi Norrænu ráðherranefndarinnar.  Þá hélt skrifstofan einnig 

eigin tungumálanámskeið auk þess sem hún stóð fyrir kynningu á norrænni menningu 

víða um Norðvestur-Rússland.   
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Upplýsingaskrifstofan í Pétursborg vann ekki einungis að því að kynna norræn 

málefni í Rússlandi.  Hún leit einnig á það sem hlutverk sitt að bæta samskipti Rússa 

og Balta.  Styrkti hún til að mynda námskeið í eistnesku í rússnesku borginni Pskov, 

sem er skammt frá landamærum Eistlands, með það fyrir augum að stuðla að bættum 

samskiptum milli landamærasvæða landanna.  Reyndist mikill áhugi vera fyrir 

námskeiðinu.  Þá stóð skrifstofan fyrir margvíslegum námsstefnum þar sem meðal 

annars var fjallað um málefni á sviði heilbrigðismála, umhverfismála og lýðræðis.
376

 

 Norðurlandaráð hvatti sérstaklega til þess að gripið yrði til aðgerða í 

Múrmansk enda höfðu umhverfismál þar hvað mest áhrif á norrænu ríkin.  Var því 

sérstök áhersla lögð á að norrænu ríkin beittu sér í umhverfismálum svæðisins en 

einnig var mælst til stuðnings við uppbyggingu samfélagsins með sama hætti og gert 

var í Eystrasaltslöndunum.  Var í því sambandi bent á málefni svo sem lýðræði, 

jafnréttismál, frjáls félagasamtök og löggjafarmál.  Skömmu eftir að 

upplýsingaskrifstofan var opnuð í Pétursborg voru þrjár upplýsingamiðstöðvar settar á 

fót á Barentssvæðinu.  Voru þær staðsettar í Petrozavodsk, Arkhangelsk og 

Múrmansk.  Norræni tengiliðurinn í Múrmansk sá einnig um að byggja upp skrifstofu 

Barentsráðsins en ætlunin var að hafa miðstöð ráðsins þar.
377

 

Norræna nágrannasamstarfið í norðvesturhéruðum Rússlands fór fram á 

svipuðum forsendum og í Eystrasaltsríkjunum þó umfangið væri mun minna.  Ástand 

mála var að flestu leyti verra hjá Rússum en Böltum en Eystrasaltsríkin stóðu 

Norðurlöndunum nær og viðfangsefnin þar voru viðráðanlegri fyrir norrænu ríkin.  

Það skipti hins vegar miklu máli fyrir norrænu löndun að Rússum yrði komið til 

hjálpar til að leysa þau viðamiklu vandamál sem þar var að finna.  Eitt 

meginviðfangsefnið var að auka velferðina í norðvesturhéruðum Rússlands en 

velferðarbilið var hvergi meira í Evrópu en á milli Finnlands og Rússlands.
378
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Norrænu ríkin unnu einnig með ýmsum hætti að því að styðja við lýðræðisþróunina í 

Rússlandi.  Þau beittu sér með sama hætti og í baltnesku ríkjunum að því að styrkja 

stofnun neytendasamtaka á grannsvæðum Rússlands auk þess sem unnið var að því 

með ýmsum hætti að auka þekkingu á neytendamálum almennt.
379

  

Norrænu ríkin voru að sönnu ekki í stakk búin til standa ein að því að hjálpa 

Rússum við að leysa úr sínum brýnustu vandamálum.  Þau voru hins vegar gjarnan í 

forystu fyrir alþjóðlegum verkefnum í Norðvestur-Rússlandi og átti það ekki hvað síst 

við um umhverfismál.  Norræni fjárfestingabankinn var til dæmis í forystu fyrir 

alþjóðlegri fjármögnun á nýju frárennsliskerfi Pétursborgar.  Frárennslikerfi 

borgarinnar var einn helsti mengunarvaldurinn við Eystrasalt og því var um mjög 

brýnt umhverfismál að ræða.  Tók Norræni fjárfestingabankinn þátt í ýmsum 

fjárfestingaverkefnum í Norðvestur-Rússlandi í samstarfi við alþjóðlegar 

fjármálastofnanir.
380

  Það var ljóst að uppbyggingarstarfið í Rússlandi væri rétt að 

byrja.  Upp úr aldamótunum 2000 skilgreindi nærsvæðanefndin nokkra meginþætti 

sem ættu að njóta forgangs í norrænu nágrannasamstarfi í Rússlandi.  Þeir voru 

lýðræði, umhverfismál, heilbrigðismál og barátta gegn glæpum.
381

   

Eins og fram hefur komið þá hafði aukið svæðasamstarf í Norður-Evrópu í för 

með sér fjölgun svæðastofnana.  Þar sem norrænu ríkjunum var umhugað um að fá 

sem flesta til samstarfs við sig þegar kom að þróun nærsvæðanna var það þeim mjög í 

mun að slíkt samstarf færi fram með formlegum hætti.  Þannig mátti sem best tryggja 

markvisst og öflugt samstarf þegar kom að því að efla stöðu Norður-Evrópu.  Í þessu 

sambandi voru Eystrasalts- og Barentsráðið mikilvægustu svæðastofnanirnar en þær 

miðuðu að því að byggja upp nágrannasvæðin í austri og tengja þau sem best við 

nærliggjandi svæði í vestri.  

Eystrasaltssvæðið var í örum vexti á seinni hluta 10. áratugarins enda var þá 

gjarnan vísað til þess sem eitt af helstu vaxtarsvæðum Evrópu.  Kalda stríðið hafði 

áður hamlað mjög öllum samskiptum á Eystrasalti en þegar því lauk opnuðust 

fjölmörg tækifæri til viðskipta og alls kyns samstarfs.  Viðskipti höfðu til að mynda 

byggst hratt upp milli Norðurlanda, Eystrasaltsríkjanna og Póllands.  Almennur áhugi 
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var fyrir samstarfi á svæðinu enda hafði á skömmum tíma verið hrundið þar af stað 

margvíslegum fjölþjóðlegum samstarfsverkefnum.  Voru öll norrænu ríkin 

þátttakendur í tvíhliða eða fjölþjóðlegri samvinnu á svæðinu.  Þá hafði norræna 

samstarfið mikilvægu hlutverki að gegna í þessum efnum og kom það ekki hvað síst 

fram innan Barents- og Eystrasaltsráðanna.  Norðurlöndin litu svo á að þau hefðu 

mikilvægu hlutverki að gegna við að þróa lýðræði á nágrannasvæðunum og lögðu þau 

ríka áherslu á að öll nærsvæði í austri tækju þátt í samstarfinu.
382

 

Ráðherrar og þingmenn aðildarríkja Eystrasaltsráðsins hittust reglulega til að 

ræða málefni svæðisins.  Helstu samstarfsmöguleikar ríkjanna voru þar til umfjöllunar 

auk þess sem rætt var um þá möguleika sem fælust í auknum tengslum ESB við 

svæðið.  Fyrir utan aðild Danmerkur, Finnlands, Svíþjóðar og Þýskalands að 

Evrópusambandinu hafði sambandið gert samstarfssamning við Rússland.  Þá höfðu 

Eystrasaltslöndin og Pólland færst nær ESB með aðildarumsóknum sínum.  Það lá 

fyrir að þróun Eystrasaltssvæðisins væri stór liður í því að styrkja Evrópusamrunann.   

Innan Eystrasaltsráðsins var sett fram skýr stefnumörkun um það hvernig bæri 

að standa að uppbyggingu á svæðinu.  Á seinni hluta 10. áratugarins miðaðist 

samstarfið að mestu leyti við að efla innviði svæðisins og tengja það þar með betur 

saman með því að bæta samgöngur í lofti, láði og legi, styrkja samskipti með bættum 

fjarskiptum, byggja upp umhverfisvænan orkumarkað til að styrkja efnahagslíf 

svæðisins og draga úr mengun, stuðla að umbótum í umhverfismálum og að berjast 

gegn glæpum. 

Að tillögu norrænu landanna var ákveðið að setja á fót sameiginlegan 

orkumarkað á svæðinu í kringum Eystrasalt.  Meginmálið var að bjóða upp á 

umhverfisvæna orku sem að stórum hluta kæmi frá Noregi en einnig var lögð áhersla 

á samstarf við Rússland.  Norðurlöndin töldu sérstaklega mikilvægt að draga úr 

notkun kjarnorkuvera á nágrannasvæðunum enda sköpuðu þau mikla umhverfishættu 

þar sem öryggismálum þar var mjög ábótavant.  Ríkin við Eystrasalt samþykktu að 

vinna að þróun sjálfbærs orkumarkaðar þar sem áhersla var lögð á umhverfisvæna raf- 

og gasorku.  Töluvert starf fór fram á norrænum vettvangi til að stuðla að þróun 

orkumarkaðarins við Eystrasalt.  Norðurlöndin útvíkkuðu orkurannsóknaráætlun sína 

þannig að hún næði einnig til Eystrasaltssvæðisins.  Þá stóðu norrænu ríkin fyrir 
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áætlun um að þjálfa annars vegar tækni- og verkfræðinga hjá orkuverkum og hins 

vegar kennara við háskóla og tækniháskóla í Eystrasaltsríkjunum.  Meginforsenda 

áætlunarinnar var að auka þekkingu Balta á umhverfisvænni og sjálfbærri 

orkuöflun.
383

    Þá tóku norrænu ríkin einnig þátt í alþjóðasamststarfi sem hafði það að 

markmiði að vinna gegn mengun á Eystrasaltssvæðinu.
384

 

Samstarfi norrænu ríkjanna og Rússlands um málefni Barentshafsins jókst á 

seinni hluta 10. áratugarins.  Samstarfið innan Barentsráðsins varð markvissara auk 

þess sem fleiri komu að samstarfi á svæðinu en áður.  Meginhlutverk Barentsráðsins 

var að efla almennt samstarf á Barentshafssvæðinu en sérstök áhersla var lögð á 

samvinnu á sviði samgangna, viðskipta og efnahagsmála, vísinda og tækni og ekki 

hvað síst umhverfismála.  Norðurlöndin lögðu mikla áherslu á að efla atvinnulíf á 

Barentshafssvæðinu og byggja upp traust samband við norðvesturhéruð Rússlands 

enda stuðlaði það að friði og stöðugleika.  Það kom fram í máli norrænu 

utanríkisráðherranna að þeir voru sérstaklega ánægðir með þróun samstarfsins enda 

hefði verulegur árangur náðst með því á ýmsum sviðum.
385

   

Árið 1999 var í fyrsta skipti haldin þingmannaráðstefna um Barentssvæðið en 

Norðurlandaráð stóð fyrir henni í samstarfi við norska Stórþingið.  Þátttakendur voru 

meðal annarra þingmenn úr Norðurlandaráði og rússnesku Dúmunni auk fulltrúa af 

fylkisþingum þeirra svæða er liggja að Barentshafi. Meginumræðuefni ráðstefnunnar 

voru annars vegar framtíð samvinnu Norður-Evrópu og Rússlands og hins vegar 

samgöngur, samskipti og þróun velferðarmála á Barentssvæðinu.  Samstaða var um að 

auka samstarfið á svæðinu og reyna að stuðla að efnahagslegum og pólitískum 

stöðugleika.  Það kom fram að svæðið væri ríkt af auðlindum bæði í hafi og á landi og 

að íbúarnir teldust í milljónum.  Var hvatt til þess að sveitarstjórnir, fylkisþing, 

þjóðþing og ríkisstjórnir ynnu saman að málefnum Barentssvæðisins enda væri 
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mikilvægt að auðlindanýting og þróun svæðisins færi fram í sátt og samlyndi.  Þá var 

áhugi fyrir því að halda samskonar ráðstefnur reglulega framvegis.  Einnig var 

samþykkt að nærsvæðanefnd Norðurlandaráðs skyldi, í samvinnu við rússneska 

þingmenn í fylkis- og þjóðþingum, sinna samstarfi við Barentssvæðið.  Var ákveðið 

að skrifstofa Norðurlandaráðs myndi styðja við þá samvinnu.
386

  

Með inngöngu Finna og Svía í Evrópusambandið jukust mjög möguleikarnir á 

því að fá Evrópusambandið til þátttöku við að byggja upp nærsvæðin í austri og tengja 

þau sem best við Evrópusamrunann.  Eins og fram hefur komið þá höfðu norrænu 

ríkin hvatt til sem mests alþjóðasamstarfs við endurreisnarstarfið í Norðaustur-Evrópu 

en ESB var nærtækasta aflið í því sambandi, bæði í krafti stærðar sinnar og nálægðar.   

Finnar lögðu fram hugmyndir innan ESB sem miðuðu að því að beina athygli 

sambandsins frekar að þeim vandamálum sem norðlægu svæðin í Evrópu stóðu 

frammi fyrir.  Var í þessu sambandi talað um “norðlæga vídd” innan sambandsins en 

svæðasamstarf þess hafði fram að þessu verið öflugast í Suður-Evrópu.  Það var því 

ekki við öðru að búast en að Miðjarðarhafsríki ESB settu sig helst á móti norðlægu 

víddinni enda sáu þau fram á lækkandi framlög úr sjóðum sambandsins.  Norrænu 

ríkjunum var auðvitað almennt í mun að styrkja stöðu sína innan Evrópusamrunans.  

Barátta þeirra fyrir norðlægu víddinni var því ekki einungis bundin aðkallandi 

úrlausnarefnum á nærsvæðunum í austri þó þau mál hafi vissulega verið sett í forgang.   

Í árslok 1998 samþykkti Evrópusambandið hugmyndina um norðlæga vídd 

sem fastan lið í starfsemi sambandsins. Þar með hafði ESB bæst í hóp þeirra sem með 

formlegum hætti unnu að þróun nærsvæða norrænu ríkjanna.  Það lá hins vegar fyrir 

að það myndi taka sambandið töluverðan tíma að setja saman aðgerðaráætlun og 

koma henni í framkvæmd þar sem stjórnsýsla Evrópusambandsins var fremur 

svifasein.
387

  Norrænir ráðamenn voru sammála um að nýta norrænan vettvang sem 

best til að fjalla um hina fyrirhuguðu norrænu vídd.  Bæði innan Norðurlandaráðs og 

Norrænu ráðherranefndarinnar voru menn ráðnir í að eiga samráð um hvernig best 

væri að hafa áhrif á þróun norðlægu víddarinnar innan ESB.  Meginmálið var að beina 
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kröftum ESB að Eystrasaltssvæðinu en einnig skyldi halda fram hagsmunum 

norðlægra slóða almennt, frá Íslandi í vestri og langt inn í Rússland til austur að 

ógleymdu Norðurheimsskautssvæðinu.  

Norðurlöndin litu á sig sem sjálfsagðan samstarfsaðila ESB á sviði norðlægu 

víddarinnar enda höfðu þau mikla þekkingu og reynslu þegar kom að málefnum 

Norður-Evrópu.  Þau höfðu byggt upp margháttuð tengsl við Eystrasaltríkin og 

Rússland sem og ýmsa alþjóðlega aðila sem komu að samstarfsverkefnum á 

nærsvæðunum.  Í krafti þess og landfræðilegrar stöðu sinnar var að mörgu leyti 

eðlilegt að líta á Norðurlöndin sem brú á milli Evrópusambandins og Norðaustur-

Evrópu.  Innan Norðurlandaráðs var hvatt til breiðrar pólitískrar umræðu þingmanna, 

frjálsra félagasamtaka og samstarfsaðila innan Eystrasaltsríkjanna, Norðurlandanna og 

Rússlands um það hvernig þróa bæri norðlægu víddina innan Evrópusambandsins. 

Afstaða Norðurlanda byggðist sem fyrr á þeirri grundvallarforsendu að tryggja 

öryggi Norður-Evrópu með því að auka velmegun og berjast gegn ýmsum 

samfélagslegum og umhverfislegum vandamálum sem þjökuðu nærsvæðin í austri.  

Þá var ekki hvað síst talið mikilvægt að draga Rússa sem mest inn í samstarfið enda 

þótti mikilvægt að byggja upp traust á svæðinu.  Þau viðfangsefni sem Norðurlöndin 

vildu leggja áherslu á innan norðlægu víddarinnar voru þau sömu og þau höfðu lagt 

fram innan Barentsráðsins og Eystrasaltsráðsins.  Mestu skipti að koma á öruggum og 

umhverfisvænum orkumarkaði á Eystrasaltssvæðinu þar sem starfssemi kjarnorkuvera 

á svæðinu olli norrænu ríkjunum miklum áhyggjum.  Almennt átti að taka 

umhverfismálin föstum tökum enda var mengun á svæðinu alþjóðlegt vandamál.  

Heilbrigðismál þurfti einnig að bæta því að ástandið versnaði stöðugt í þeim efnum og 

meðalaldur manna á nærsvæðunum fór lækkandi.  Mikilvægt var að efla hagvöxt og 

auka atvinnu með því að fjárfesta í samgöngum, fjarskiptum, nýrri tækni, menntun og 

rannsóknum.  Þá var einnig forgangsmál að aðstoða samfélögin í austri við að þróa 

lýðræðislegar stofnanir. 

Fram að þessu hafði ESB ekki komið að málefnum nágrannasvæðanna í austri 

með markvissum hætti heldur hafði sambandið einungis tekið þátt í einstökum 

verkefnum þar um slóðir.  Það var fyrst undir aldarlok sem Evrópusambandið tók að 

huga að heildstæðri áætlun fyrir Norður-Evrópu með norrænu víddinni.  Eins og fram 

hefur komið voru það ekki einungis norrænu ESB-ríkin sem hugðust koma að þróun 

þeirrar áætlunar heldur voru öll Norðurlöndin ráðin í að hafa sameiginleg áhrif.   

Norðurlandaráð óskaði sérstaklega eftir því að eiga samstarf við Evrópusambandið 
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um þessi mál.  Lagði það áherslu á að ESB setti sér aðgerðaráætlun til langs tíma, þar 

sem fyrrgreind áhersluatriðu Norðurlandanna kæmu fram.  Norrænu ríkin fengu 

jákvæðar undirtektir innan ESB við hugmyndum sínum um norðlægu víddina og því 

voru norrænir ráðamenn vongóðir um árangur.
388

 

Norrænu ríkin reyndu að hafa áhrif á Evrópusambandið með margvíslegum 

hætti.  Þegar Íslendingar fóru með formennsku innan norrænu ráðherranefndarinnar 

árið 1999 efndu þeir ásamt Norræna ráðherraráðinu til að mynda til málþings í 

Brussel þar sem umhverfisþáttur norðlægu víddarinnar var ræddur.  Ráðstefnuna sátu 

fulltrúar Norðurlanda, Eystrasaltsríkjanna, Rússlands og framkvæmdastjórnar ESB.  

Lagði framkvæmdastjórn ESB fram drög að umhverfismálaþætti 

framkvæmdaáætlunar sinnar um norðlæga vídd.  Þar gafst Íslandi kjörið tækifæri til 

að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og hugsanlega að hafa áhrif á þróunarferlið 

innan ESB þrátt fyrir að eiga ekki aðild að sambandinu.  Íslendingum var sérlega 

umhugað að beina athygli Evrópusambandsins til norðvesturs þegar kom að þróun 

norðlægrar víddar.  Einkum vildu Íslendingar minna á umhverfismál á þeim slóðum 

enda höfðu þeir ekki hvað síst áhyggjur af þeirri mengun sem barst með hafinu frá 

Vestur-Evrópu.  Íslendingar voru ánægðir með árangur ráðstefnunnar enda töldu þeir 

sig hafa náð að minna rækileg á sína hagsmuni innan Evrópusambandsins.
389

  

Norðlæga víddin varð því til sem samstarfsverkefni fjölmargra aðila utan sem 

innan Evrópusambandsins.  Þau ríki sem áttu mestra hagsmuna að gæta ræddu þessi 

mál mjög sín á milli sem og við fulltrúa ESB.  Fyrir utan ríki Evrópusambandsins 

tóku Eystrasaltsríkin, Ísland, Noregur og Rússland þátt í því að fjalla um hvernig best 

væri að móta samstarfið innan norðlægu víddarinnar.  Innan Norðurlandaráðs var 

áhersla lögð á að styrkja þingmannasamstarf á svæðinu enda taldi ráðið að norrænu 

ríkin hefðu sérstöku hlutverki að gegna í þessu sambandi vegna landfræðilegrar 

nálægðar og sögulegra tengsla.
390

  

Athygli norrænna ráðamanna beindist í æ ríkari mæli að málefnum 

Norðurskautsins eftir því sem leið á 10. áratuginn. Það voru ekki hvað síst Íslendingar 

sem hvöttu til aukins samstarfs á þeim slóðum enda áttu þeir sérstakra hagsmuna að 
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gæta – einkum þegar kom að mengun og nýtingu auðlinda í höfunum.  Norrænu ríkin 

settu sér sameiginlega stefnu varðandi Norðurskautssvæðið 1995 sem kom fram í 

sérstakri samstarfsáætlun árið eftir.  Þar kom fram að huga bæri að aðstæðum 

frumbyggja og stuðla að bættum lífsgæðum þeirra til að tryggja áframhaldandi búsetu 

á svæðinu.  Til að svo mætti verða var talið nauðsynlegt að bæta samgöngur og efla 

efnahag svæðisins.  Þá var sérstök áhersla lögð á umhverfismál sem og nauðsyn þess 

að viðhalda náttúrugæðum.  Í því ljósi þyrfti að miða við  sjálfbæra nýtingu auðlinda 

og vinna gegn mengun.  Hvatt var til þess að þau ríki sem ættu land að 

Norðurheimsskautssvæðinu tækju höndum saman og störfuðu með formlegum hætti 

að því að vinna að fyrrgreindum hagsmunum svæðisins.
391

 

Þingmannanefnd um Norðurskautsmálefni (e. Conference of Parliamentarians 

of the Artic Region) kom fyrst saman árið 1993.
392

  Fulltrúar nefndarinnar voru 

frumbyggjar frá heimskautalöndunum auk þingmanna frá Norðurlandaráði, 

Bandaríkjunum, Kanada, Rússlandi og Evrópuþinginu.  Mikill áhugi var innan 

nefndarinnar á að setja á laggirnar stofnun sem hefði yfirumsjón með samstarfi 

þjóðanna sem áttu hagsmuna að gæta á norðurslóðum.  Það varð að veruleika haustið 

1996 þegar Bandaríkin, Kanada, Norðurlöndin og Rússland stofnuðu 

Norðurskautsráðið.  Þingmannanefndin hélt áfram störfum sínum og fékk hún 

áheyrnaraðild að ráðinu.  Leit nefndin á það sem hlutverk sitt að auka pólitískan áhuga 

á heimskautasamstarfi og beitti hún sér því mjög fyrir að styrkja stöðu ráðsins.  

Meginmál ráðsins voru umhverfisvernd og sjálfbær nýting auðlinda.  Norðurlöndin 

sýndu starfinu á norðurslóð mikin áhuga og var töluverðu fé af samnorrænum 

fjárlögum veitt til rannsóknaráætlunar  um málefni Norðurskautsins.   

Norrænir ráðamenn lögðu áherslu á að fylgst yrði með störfum Heimskauta-

ráðsins á norrænum vettvangi til að tryggja sem best öflugt samstarf innan þess.
393

  

Norræna ráðherranefndin var ráðin í að koma í auknum mæli að málefnum 

norðurslóða og óskaði hún eftir áheyrnaraðild að Norðurskautsráðinu sem lið í þeirri 
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viðleitni sinni.  Ráðherranefndin fékk áheyrnarstöðu innan ráðsins árið 2000 en þar 

með opnuðust enn fleiri leiðir fyrir norrænu löndin til samstarfs á heimskautssvæðinu.   

Í þessum anda stóð Norræna ráðherranefndin fyrir margvíslegum verkefnum á 

heimskautasvæðinu í kringum aldamótin 2000.  Einkum var þar um að ræða 

umhverfismál og málefni frumbyggja.  Meginforsenda umhverfismála var sjálfbær 

nýting auðlinda.  Ráðist var í að kortleggja magn og áhrif þrávirkra lífrænna efna 

(PCB) á vistkerfi og íbúa norðurskautsins.  Þá var norræn samstarfsáætlun þróuð sem 

miðaði að verndun náttúru- og menningarminja á svæðinu.  Varðandi stöðu 

frumbyggja á norðurslóð var gerð samanburðarkönnun á lífskjörum þeirra innan 

áætlunar sem miðaði að því að bæta aðstæður þeirra.  Þá var unnið að áætlun um 

framleiðsluþróun, fullvinnslu og markaðssetningar á afurðum frá 

Norðurskautssvæðinu.  Einnig var áhersla lögð á að byggja upp tengslanet milli 

norrænna sérfræðinga í fjarlækningum enda var heilbrigðisþjónusta eðlilega af 

skornum skammti á hinum dreifbýlu norðurslóðum.
394

 

Norðurheimsskautssamstarfið var hins vegar rétt að slíta barnsskónum og 

hvöttu Íslendingar sérstaklega til þess að það yrði aukið.  Þeir lögðu þar af leiðandi 

mikla áherslu á norðlægu svæðin í formennskuáætlun sinni fyrir árið 1999.  Þau mál 

sem þeir settu á oddinn í þeim efnum voru náttúruvernd, hreint umhverfi, ábyrg 

auðlindanýting og heilbrigt mannlíf.  Þessi áætlun heppnaðist vel og Íslendingum 

lánaðist að auka hlut norðlægra slóða á norrænum vettvangi.  Það var til marks um 

aukna áherslu á málefni norðlægra svæða að Norðurheimskautið fékk fastan sess í 

grannsvæðasamstarfinu árið 1999.  Íslendingar héldu því samt sem áður fram að 

umfang norðurslóðasamstarfsins þyrfti að aukast verulega enda væri margt ógert í 

þeim efnum innan Norðurskautsins og hinna svonefndu vestnorrænu landa.  Lögðu 

þeir einkum áherslu á umhverfis- og auðlindamál, aukin tengsl innan svæðisins sem 

og kynningu á alþjóðavettvangi á því hvernig lífsskilyrðum íbúanna væri háttað.
395

 

Vestnorrænu löndin Færeyjar, Grænland og Ísland höfðu um árabil átt með sér 

formlega samvinnu innan norræna samstarfsins.   Íslendingar unnu mjög að því að 
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halda uppi hagsmunum vestnorræna svæðisins en þeim fannst áherslan hafa færst full 

mikið yfir á nágrannasvæðin í austri eftir að kalda stríðinu lauk.  Áhersla þeirra á 

norðlægar slóðir tengdist því fyrst og fremst vestnorræna svæðinu.  Þá var 

Íslendingum í mun að færa út vestnorræna samstarfið og koma á nágrannasamstarfi í 

vestri, eitthvað í líkingu við nærsvæðasamstarfið í austri.  Fyrsta skrefið til að víkka út 

samstarfið var tekið árið 1995 þegar Norræna Atlantshafsnefndin var sett á laggirnar 

en hún kom í stað eldri samstarfsnefndar.  Helsta breytingin varð sú að 

vesturstrandhéruð Noregs bættust í samstarfshópinn þar sem Noregur átti aðild að 

nefndinni ásamt Færeyjum, Íslandi og Grænlandi.   

Nefndinni var ætlað að efla samvinnu á vestnorræna svæðinu en sérstök 

áhersla var lögð á tiltekna þætti.  Fyrir það fyrsta átti nefndin að beita sér fyrir auknu 

samstarfi á sviði auðlinda og umhverfismála sjávar, landbúnaðar, ferðaþjónustu, 

verslunar og viðskipta auk samgangna.  Í annan stað skyldi unnið að því að koma á 

samstarfi á milli nefndarinnar og annarra aðila sem unnu að samskonar verkefnum á 

samstarfssvæðinu.  Sérstök áhersla var lögð á samstarf við atvinnuþróunar- og 

rannsóknarstofnanir innan aðildarlandanna fjögurra.  Í þriðja lagi skyldi stuðlað að 

rannsóknum og þróun á ofangreindum sviðum.  Var í því sambandi lögð áhersla á 

auknu samstarfi stofnana, fyrirtækja og einstaklinga.  Í fjórða lagi átti nefndin að hafa 

frumkvæði að því að miðla reynslu og þekkingu í atvinnu- og byggðamálum 

landanna.
396

  Samstarfið innan Norður Atlantshafsnefndarinnar átti eftir að nýtast 

Íslendingum vel enda tóku þeir þátt í fjölmörgum verkefnum á ýmsum sviðum en 

miðað var við að tvö lönd að lágmarki stæðu saman að hverju verkefni fyrir sig.  

Helstu samstarfmál voru á sviði sjávarútvegs enda tengdi sú starfsgrein þjóðirnar 

einna helst saman.
397

    

Undir aldarlok komu fram óskir um að komið yrði á vestnorrænu 

nágrannasamstarfi.  Þær tengdust umræðunni um hvernig haga skyldi norrænu 

nágrannasamstarfi eftir stækkun ESB til austurs.  Það voru einkum Færeyingar og 

Íslendingar sem hvöttu til þess að horft yrði til nágrannasvæða vestnorrænu landanna.  

Bentu þeir sérstaklega á Írland, Skotland, Shetlandseyjar, Kanada og Bandaríkin í því 

sambandi.  Það voru ekki hvað síst málefni Norðurskautsins sem skiptu máli í þessu 
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sambandi eins og þegar hefur komið fram.
398

  Eins og fram hefur komið þá miðaði 

formennskuáætlun Íslendinga árið 1999 að því að efla málefni Norðurskautsins og  

vestnorrænu landanna.  Í þeirri áætlun kemur fram að náttúra og mannlíf á norðlægum 

slóðum eigi við ákveðin vandamál að stríða sem mikilvægt sé að tekið verði á með 

fjölþjóðlegu samstarfi.  Bent var á mikilvægi sjálfbærrar þróunar á norðurslóð 

samanber áherslur Norðurlanda í þeim efnum.  Í því ljósi væri mikilvægt að huga 

sérstaklega að meðferð náttúrugæða og samfélagsþróun á svæðinu.  Minnt er á að þar 

sem íbúar svæðisins treysti einkum á nýtingu auðlinda hafsins væri mikilvægt að 

vinna gegn mengun á norðanverðu Atlantshafi en hún var að mestu utanaðkomandi.  

Þá bæri einnig að stuðla að landvernd, þróun atvinnulífs sem og auknum samskiptum 

og upplýsingastreymi á milli samfélaga á svæðinu.
399

   

Árið 1999 var töluvert unnið í því að útvíkka samstarfið á vestnorrænu 

slóðunum samkvæmt ósk Íslendinga.  Efnt var til ráðstefnu þar sem þessi mál voru 

tekin fyrir og var fulltrúum frá Nýfundnalandi, Skotlandi og skosku eyjunum boðið að 

taka þátt.  Almennur áhugi reyndist vera fyrir því að koma á samstarfi á milli 

viðkomandi landa enda fóru hagsmunir þeirra saman í ýmsum málum.  Var einkum 

rætt um samstarf í sambandi við umhverfismál, lífríki sjávar og ferðamennsku.
400

  

Utanríkisráðherra Kanada átti fund með norrænum starfsbræðrum sínum þar sem 

þessi mál voru til umræðu.  Kom þar fram áhugi á því að auka samstarfið en kanadísk 

stórnvöld höfðu unnið að mótun norðursvæðastefnu fyrir Kanada.  Þá tóku 

Kanadamenn þátt í Norðurskautsráðinu eins og fram hefur komið.
401

  Þess ber einnig 

að geta að norrænu ríkin höfðu næstu ár á undan átt samstarf við Skotland í 

byggðarmálum.  Var þar um að ræða verkefni innan ESB um norðlæg málefni sem 

bar heitið “Northern Periphery”.
402

  Nú var hins vegar um það að ræða að hefja 

samstarf á breiðari grundvellli.  Ákveðið var halda aðra ráðstefnu um hagsmunamál 
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landanna á Norður Atlantshafssvæðinu árið 2001.
403

  Þar með höfðu fyrstu skrefin til 

svæðasamstarfs á norðanverðu Atlantshafi verið stigin. 

Norrænt nágrannasamstarf hafði byggst upp jafnt og þétt allan 10. áratuginn.  

Undir aldamótin 2000 var talin þörf á að endurmeta samstarfið í ljósi þeirrar hröðu 

þróunar sem hafði orðið á nærsvæðunum.  Í því sambandi þurfti ekki hvað síst að taka 

tillit til væntanlegrar aðildar Eystrasaltslandanna að Evrópusambandinu.  Þá var 

mikilvægt að taka mið af því vaxandi tvíhliða og alþjóðlega samstarfi sem átti sér stað 

á svæðinu.  Grannsvæðasamstarfið var í mikilli gerjun þessi árin eins og raunar allt 

norrænt samstarf.   Þegar norræna samstarfið var endurskipulagt upp úr aldamótunum 

2000 voru málefni nágrannasamstarfsins endurskoðuð.  Eitt helsta markmiðið var að 

gera nærsvæðasamstarfið sem skilvirkast með bættu skipulagi.  Því var ákveðið árið 

1999 að gerð yrði rammaáætlun til þriggja ára í senn og skyldi starfsáætlun hvers árs 

fyrir sig grundvallast á henni.  Fyrsta rammaáætlunin gilti fyrir árin 2000-2002.  Þá 

var einnig ráðist í gerð skrár yfir þau nágrannaverkefni sem Norðurlöndin stóðu 

saman að.  Þannig fékkst betri yfirsýn yfir samnorræn verkefni á nærsvæðunum.
404

 

Árið 2000 var skýrsla um stefnumörkun til lengri tíma fyrir grannsvæðin lögð 

fram.  Árið 2001 kom út skýrsla stefnumótunarnefndar um endurskipulagningu 

norræns samstarf en þar var fjallað um framtíð nágrannasamstarfsins á svipuðum 

nótum og í fyrri skýrslunni.  Meginsjónarmið þessara úttekta lýsa vel þeim viðhorfum 

sem ríktu á norrænum vettvangi á þessum tíma.  Í skýrslunum er tekið undir þau 

sjónarmið að samstarfið við Eystrasaltsþjóðirnar myndi smám saman þróast yfir í 

samband jafningja þar sem baltnesku ríkin ekki síður en þau norrænu myndu greiða til 

samstarfsins og hafa áhrif á þróun þess.  Í því sambandi var lagt til að baltnesku ríkin 

ættu möguleika á því að taka þátt í hefðbundnu norrænu verkefnasamstarfi.   

Enn sem komið var einkenndist samstarf ríkjanna hins vegar fyrst og fremst á 

nokkurs konar þróunaraðstoð Norðurlanda við Eystrasaltsríkin.  Það var þó til marks 

um breytt viðhorf til samstarfsins að ákveðið var árið 2000 að fundir utanríkisráðherra 

landanna myndu í framtíðinni kallast fundir hinna “átta” en ekki “fimm plús þrír” eins 

og verið hafði.  Hér var auðvitað fyrst og fremst um táknræna breytingu að ræða en 
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hún segir þó sína sögu.  Forsendur þessara þróunar voru hins vegar fyrst og síðast 

batnandi efnahagur baltnesku ríkjanna sem og fyrirhuguð innganga þeirra í ESB.  

Samfara því var talið eðlilegt að þungamiðja nærsvæðasamstarfsins myndi flytjast yfir 

á norðvesturhluta Rússlands.  Þá var einnig lagt til að samstarfið tæki betur mið af 

aðstæðum á hverjum stað fyrir sig enda hafði það lengi verið ósk Balta.  Var lagt til að 

í framtíðinni yrði gerð sérstök áætlun fyrir einstök svæði í samráði við heimamenn.   

Við stefnumörkun norræna nágrannasamstarfsins var sjónum enn fremur beint 

að mikilvægi þess að samræma það betur við starfsemi annarra aðila á svæðinu.  Auk 

tvíhliða samstarf ríkja var þar helst um að ræða ESB, Eystrasaltsráðið, Barentsráðið 

og Norðurskautsráðið.  Var í því sambandi sérstaklega bent á málefni á sviði 

velferðar, sjálfbærrar nýtingar auðlinda, umhverfis- og orkumál, menningarmiðlun, 

neytendamál og matvælaöryggi.  Efnislega var miðað við að nágrannasamstarfið 

byggði á sömu viðfangsefnum og áður.  Vísað var til þess að nágrannasamstarfið 

hefði sem fyrr efnahagslegt, pólitískt og umhverfislegt gildi fyrir Norðurlöndin.  

Nauðsynlegt væri að halda áfram að þróa samstarf á Barents-, Eystrasalts- og 

Norðurskautssvæðinu með það fyrir augum að stuðla að stöðugleika og öryggi í 

Norður-Evrópu.  Í því sambandi væri mikilvægast að koma að málum sem efldu 

lýðræði, markaðskerfið, mannréttindi og ábyrga nýtingu auðlinda.   

Mikilvægur hluti norræna nágrannastarfsins fólst í samstarfi við hlutaðeigandi 

aðila á svæðinu.  Í því sambandi voru tengslin innan Barents-, Eystrasalts- og 

sérstaklega mikilvæg.  Því til viðbótar fór fram víðtækt samstarf þingmanna við 

Eystrasalt og var lögð áhersla á að efla það.  Átti það ekki hvað síst við um þingmenn 

frá norðvesturhéruðum Rússlands.  Þá var einnig lögð áhersla á að styrkja sambandið 

við vestnorrænu löndin og heimskautasvæðin.  Í því sambandi var sérstalega bent á 

mikilvægi samstarfs á sviði atvinnu-, auðlinda- og umhverfismála.   

Það var ljóst að nærsvæðasamstarf norrænu ríkjanna var komið til að vera.  

Sífellt fleiri norræn mál tengdust þróun mála utan Norðurlanda og má í því sambandi 

tala um evrópska eða hnattræna vídd eftir því hvernig umfangi viðkomandi málefnis 

var háttað.  Það lá því fyrir að norrænt nágrannasamstarf myndi halda áfram að aukast 

um ókomna framtíð.  Þá var norræna samstarfinu ennfremur ætlað að mynda brú á 

milli Vestur-Evrópu og grannsvæðanna.  Í krafti aðildar Dana, Finna og Svía að ES og 
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Íslands og Noregs að EES gátu Norðurlöndin beitt sér fyrir því að Norður-Evrópa 

tengdist sem best Evrópusamrunanum.
405

   

 

 

9.  Alþjóðamál og hnattvæðing 

 

Eftir því sem leið á 10. áratuginn jókst umræðan um hnattvæðingu á norrænum 

vettvangi. Var því yfirleitt haldið fram að hnattvæðingin ýtti undir norræna 

samstarfið.
406

  Í skýrslu Halldórs Ásgrímssonar, samstarfsráðherra Norðurlanda, um 

störf Norrænu ráðherranefndarinnar árið 1998 er sérstaklega fjallað um þessa þróun en 

þar segir meðal annars:  

 

Einkennandi fyrir þróunina nú í lok 20. aldar er að þjóðríkin verða í auknum 

mæli háðari umheiminum og samskiptum við hann. Jafnframt eru skilin milli 

innanríkis- og utanríkismála mun óljósari en áður og alþjóðamál spanna nú í 

ríkara mæli en áður allan heiminn og norrænt samstarf hefur sannað að það á 

sinn sess í því fjölþætta hnattræna og alþjóðlega samstarfi, sem þróast hefur á 

síðustu áratugum. Fyrirhuguð stækkun Evrópu leiðir einnig til þess að 

mikilvægi svæðisbundins samstarfs eykst og að sama skapi hlutverk norræns 

samstarfs í Evrópu.  Þessi þróun á alþjóðlegum og evrópskum vettvangi hefur 

á síðustu árum aukið vægi norræns samstarfs, samvinnu og samráðs um 

alþjóðamál. Þannig hefur þýðing reglubundinna funda milli norrænu 

forsætisráðherranna og utanríkisráðherranna aukist. ... Markmiðið verður að 

móta norræna afstöðu til málefna sem efst eru á baugi í Evrópu, á 

alþjóðavettvangi og hnattrænt, þegar hagsmunir Norðurlanda falla saman.
407

 

 

Samstarf Norðurlanda fólst í vaxandi mæli í því að vinna að norrænum 

hagsmunum á alþjóðavettvangi.  Nærsvæða- og Evrópusamstarfið voru þar ofarlega á 

blaði en samstarf innan alþjóðastofnana sem og umræða um ýmis alþjóðamál fengu 

einnig aukið vægi eftir því sem leið á 10. áratuginn.  Öryggis- og varnarmál höfðu 

verið töluvert til umræðu á norrænum vettvangi frá lokum kalda stríðsins en á seinni 

hluta 10. áratugarins færðist aukinn kraftur í þá umfjöllun.  Norðurlandaráð lét þau 

mál mjög til sín taka og hvöttu þingmenn þess til aukins norræns samstarfs á sviði 
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öryggismála.  Töluverð umræða átti sér einnig stað um þessi mál á fundum norrænna 

ráðherra.  Ræddu norrænu samstarfsráðherrarnir, meðal annarra, um það upp úr 1995 

hvernig styrkja mætti tengsl utanríkis-, varnarmála- og þróunarmálaráðherra við 

Norðurlandaráð og Norrænu ráðherranefndina.  Viðkomandi ráðherrar tengdust ekki  

Norrænu ráðherranefndinni en þeir hittust þó reglulega og áttu með sér óformlega 

fundi.  Sérstaklega áttu utanríkisráðherrarnir með sér öflugt samstarf en þeir héldu tvo 

fasta samráðsfundi árlega auk þess sem þeir hittust fyrir fundi fjölmargra 

fjölþjóðasamtaka sem norrænu ríkin áttu aðild að.  Forsætisráðherrar Norðurlanda 

hittust einnig reglulega með sama hætti og utanríkisráðherrarnir auk þess sem þeir 

funduðu með forsætisnefnd Norðurlandaráðs.  Á þessum fundum var fyrst og fremst 

fjallað um utanríkismál.  Eitt meginhlutverk forsætisnefndar ráðsins var að ræða um 

alþjóðamál enda gaf hún reglulega út yfirlýsingar um afstöðu sína um það sem efst 

var á baugi í þeim efnum hverju sinni.
408

     

 Umræðan um öryggis- og varnarmál komst á fastari grundvöll á seinni hluta 

10. áratugarins en áður hafði verið.  Það voru einkum tvö mál sem gerðu það að 

verkum að norrænu ríkin létu til sín taka í þessum efnum.  Annars vegar var um að 

ræða fyrirhugaða stækkun NATO til austurs.  Hins vegar var sú háværa umræða sem 

átti sér stað í heiminum um endurskilgreiningu á öryggishugtakinu.  Hér var um að 

ræða mál sem vörðuðu mjög norræna hagsmuni og því ekki að undra að Norðurlöndin 

legðu áherslu á að taka þessi mál fyrir á norrænum vettvangi.   

 Árið 1997 efndi Norðurlandaráð til ráðstefnu um öryggismál á Norður-

löndunum og nágrannasvæðum þeirra.  Það var óbrigðult tákn þess að öryggismál 

væru komin á dagskrá norrænnar samvinnu en þetta var í fyrsta skipti sem öryggismál 

voru rædd markvisst á vegum Norðurlandaráðs.  Hér var um stóra ráðstefnu að ræða 

þar sem norrænir ráðamenn fjölluðu um þróun öryggismála ásamt fulltrúum frá 

Rússlandi, Eystrasaltsríkjunum, Póllandi, NATO og VES.  Öryggismál Eystrasalts-

ríkjanna voru áberandi í umræðunni en norrænir þingmenn og ráðherrar studdu 

einróma inngöngubeiðni þeirra í NATO.  Norrænir ráðamenn voru auðvitað 

meðvitaðir um að rússnesk stjórnvöld voru viðkvæm fyrir stækkun NATO til austurs.  

                                                 
408
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Það var að sönnu mikilvægt fyrir Norðurlöndin að eiga sem best samskipti við 

Rússlands enda ekki hægt að skapa stöðugleika í Norður-Evrópu án góðrar sambúðar 

við þá.  Það var því ekki að undra að norrænu utanríkisráðherrarnir lögði áherslu á að 

mikilvægt væri að þróa gott samstarf við Rússland í öryggismálum.   

Þá var einnig mikið fjallað um útvíkkun öryggishugtaksins þar sem ekki væri 

einungis miðað við vopn og varnir heldur einnig félagslega- og umhverfislega þætti.  

NATO hafði breytt skilgreiningu sinni á öryggishugtakinu með því að leggja aukna 

áherslu á friðargæslu, viðbrögð við hættuástandi (e. Crisis management) og tryggingu 

lýðræðis og stöðugleika.  Þessi þróun gerði það að verkum að Finnar og Svíar tóku 

upp náið samstarf við NATO.  Þar af leiðandi áttu norrænu ríkin auðveldara með að 

eiga með sér samstarf á sviði öryggismála en áður.  Þau tóku öll þátt í friðarsamstarfi 

innan NATO auk þess sem þau störfuðu saman að friðargæslustörfum á átakasvæðum.  

Á þessum tíma störfuðu norrænu ríkin saman að friðargæslu í Bosníu og Makadóníu.  

Þetta samstarf þróaðist hratt á seinni hluta 10. áratugarins og komu Íslendingar æ 

meira inn í það starf eftir því sem borgaralegum verkefnum fjölgaði.  Lögðu þeir til 

dæmis til heilsugæslusveit og lögreglumenn. 

Norðurlöndin horfðu hins vegar fyrst og fremst til Eystrasaltssvæðisins þegar 

kom að norrænu samstarfi í öryggismálum.  Litu ráðamenn þeirra svo á að þau bæru 

sérstaka ábyrgð á þróun öryggismála á nágrannasvæðum sínum auk þess sem 

hagsmunir þeirra voru auðvitað mestir þar.  Nærsvæðasamstarf norrænu ríkjanna var 

því álitið mikilvægt framlag til friðar og stöðugleika í Norður-Evrópu.  Það má því 

segja að samstarf norrænu ríkjanna í Eystrasaltsríkjunum beri vott um viðhorf þeirra 

til hins útvíkkaða öryggishugtaks. 

 Öryggisumræðan fékk aukið vægi innan Norðurlandaráðs þegar norrænu 

varnarmálaráðherrarnir lögðu í fyrsta sinn fram sameiginlega skýrslu sína á þingi 

ráðsins árið 1997.  Þar var meðal annars fjallað um þróun hermála í Norður-Evrópu, 

þróun hervarna á Norðurlöndum og NATO-samstarfið.  Friðargæsla var einnig til 

umfjöllunar enda var hún helsta samstarfsmál norrænu ríkjanna í öryggismálum.
409

  

Árið eftir átti forsætisnefnd Norðurlandaráðs og utanríkisráðherrar norrænu ríkjanna 

sinn fyrsta fund en hann var haldin í kringum fund Norðurlandaráðs. Þar voru ræddir 
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möguleikar á auknu samstarfi norrænu landanna í utanríkismálum.  Var í því 

sambandi sérstaklega rætt um friðargæslustarf og þróunaraðstoð.
410

 

 Norrænir ráðamenn lögðu ríka áherslu á alþjóðlegt samstarf í öryggismálum 

enda töldu þeir nauðsynlegt að öll ríki sýndu ábyrgð í þeim efnum.  Á vettvangi 

Norðurlandaráðs var hvatt til þess að norrænu ríkin tækju virkan þátt í fjölþjóðlegu 

samstarfi á sviði öryggis og friðar.  Var sérstaklega bent á mikilvægi þess að norrænu 

ríkin störfuðu saman innan helstu stofnana Evrópu sem létu þessi mál til sín taka.  Þá 

lagði ráðið einnig áherslu á að Norðurlöndin stuðluðu að því að nágrannasvæðin tækju 

þátt í því starfi.  Á fundi norrænna utanríkisráðherra 1997 var tekið undir þessi 

sjónarmið en þar var sérstaklega bent á hlutverk Öryggis- og samvinnustofnunar 

Evrópu (RÖSE) en einnig Evrópuráðsins og Evrópusambandsins þegar kom að því að 

tryggja öryggi og frið í Evrópu.  Utanríkisráðherrarnir voru einnig sammála um 

mikilvægi þess að stuðla að auknu öryggi í Austur-Evrópu og þá sérstaklega á 

Eystrasaltssvæðinu.  Þeir fjölluðu um mikilvægi þess að tengja saman Austur og 

Vestur-Evrópu en þeir fögnuðu sérstaklega fyrirhugaðri stækkun ESB og NATO í því 

sambandi.  Þá bentu þeir á mikilvægi samstarfsins innan RÖSE þegar kom að 

friðarþróun í Austur-Evrópu enda væri hún lykilstofnun álfunnar í þeim efnum.
411

   

 Utanríkissamstarf Norðurlanda tók miklum stakkaskiptum á 10. áratugnum en 

þar skipti hvað mestu að öryggismálin voru loks komin á dagskrá norrænnar 

samvinnu.  Samkvæmt nýju skipulagi Norðurlandaráðs frá 2001 var gert ráð fyrir að 

Norðurlandaráð myndi vinna að friði og öryggi í Evrópu í nánu samstarfi við 

fjölþjóðastofnanir.  Þá skyldi forsætisnefnd Norðurlandaráðs hafa með utanríkis- og 

öryggismál að gera.  Hlutverk nefndarinnar átti meðal annars að vera að leita leiða til 

að fyrirbyggja átök og vinna að friðsamlegri lausn mála á átakatímum.  Lögð var 

áhersla á að Norðurlandaráð stuðlaði að auknu samstarfi sem tæki mið af hinni 

útvíkkuðu skilgreiningu öryggishugtaksins.  Auka skyldi samstarfið í þessum efnum 

jafnt innan Norðurlandanna sem á víðari vettvangi.  Boðuð var aukin starfsemi 

Norðurlandaráð innan áætlunar ESB um norðlæga vídd sem myndi miða að því að 

styrkja efnahagsumbætur á nærsvæðunum og þar með stuðla að auknu öryggi á 
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svæðinu.  Það var ljóst að norrænt alþjóðasamstarf myndi framvegis að miklu leyti 

einkennast af viðleitni til að skapa öryggi með borgaralegum aðgerðum.
412

    

 Alþjóðasamstarf Norðurlanda varð sífellt mikilvægara enda lagði 

Norðurlandaráð áherslu á að efla tengsl sín við önnur alþjóðaþingmannasamtök á 

seinni hluta 10. áratugarins.
413

  Norrænir ráðherrar létu ekki duga að hittast innbyrðis 

heldur lögðu þeir áherslu á að funda með erlendum starfsbræðrum sínum.
414

  Þá þótti 

það bera vott um einstaka samstöðu þjóða á erlendum vettvangi þegar norrænu ríkin 

opnuðu sameiginlegt sendiráð í Berlín árið 1999.
415

  Norrænt samstarf innan 

alþjóðastofnana var mikilvægt sem fyrr en Norðurlöndin áttu meðal annars með sér 

náið samráð innan Alþjóðabankans, Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, Alþjóðaviðskipta-

stofnunarinnar (WTO), Efnahagssamvinnu- og þróunarstofnunarinnar (OECD), 

Evrópuráðsins, Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE) og Sameinuðu 

þjóðanna.
416

  Þegar norrænu ríkin fóru með formennsku í alþjóðlegum stofnunum var 

gengið út frá því að viðkomandi land tæki mið af samnorrænum málefnum.
417

   

 Aðild Dana, Svía og Finna að Evrópusambandinu gerði það hins vegar að 

verkum að Norðurlöndin höfðu ekki sama svigrúm og áður til að ganga út frá 

norrænum hagsmunum.  Utanríkissamstarf ESB færðist mjög í aukana á 10. 

áratugnum og leitaðist sambandið til dæmis við að samræma afstöðu aðildarlandanna 

innan Sameinuðu þjóðanna.  Af þeim sökum dró mjög úr sameiginlegum málflutningi 

Norðurlanda á þeim vettvangi.  Á móti kom að Ísland og Noregur tóku gjarnan þátt í 

sameiginlegum málflutningi ESB enda leitaðist sambandið við að gefa viðkomandi 

löndum færi á þátttöku.  Þrátt fyrir takmarkanir ESB hélt norrænt samstarf áfram að 

vera náið innan Sameinuðu þjóðanna.  Forsætis- og utanríkisráðherrar Norðurlanda 

ræddu málefni samtakanna reglulega auk þess sem umræður um starfsemi þeirra fóru 
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reglulega fram innan Norðurlandaráðs.  Þar að auki voru málefni Sameinuðu þjóðirnar 

mjög til umræðu á milli norrænna embættismanna.  Þá var á það bent að aðild Dana, 

Finna og Svía gæti eflt tiltekna þætti norræna samstarfsins í þessum efnum.  Með því 

að koma norrænum áhugamálum að innan ESB mátti til dæmis vinna að því að hafa 

áhrif á störf Sameinuðu þjóðanna í gegnum Evrópusambandið.
418

   

 Norrænu ríkin héldu áfram samstarfi sínu þegar kosið var um sæti innan 

nefnda og ráða Sameinuðu þjóðanna.  Norrænu löndin buðu sig fram til skiptis til 

slíkra embætta enda naut framboðsríkið stuðnings hinna Norðurlandanna.  Með þeim 

hætti áttu norrænu ríkin oftar fulltrúa innan stjórnarstofnana Sameinuðu þjóðanna en 

annars hefði orðið enda sinntu þeir hagsmunum allra Norðurlandanna fimm.  Þegar 

Íslendingar ákváðu til að mynda á seinni hluta 10. áratugarins að sækjast eftir sæti í 

öryggisráði Sameinuðu þjóðanna lá fyrir að þeir myndu hljóta stuðning hinna norrænu 

ríkanna.  Norrænu löndin miðuðu við að standa fyrir framboði til öryggisráðsins 

annað hvert kjörtímabil.  Þannig var tryggt að Norðurlöndin ættu reglulega fastan 

fulltrúa innan ráðsins.
419

 

 Þá áttu norrænu og baltnesku ríkin með sér sérlega öflugt samstarf innan 

Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðins eins og fram hefur komið.  Ríkin höfðu 

með sér náið samráð sem stýrt var í gegnum sameiginlega skrifstofu sem þau ráku í 

Washington.  Þá stóðu ríkin saman að því að skipa stjórnarmenn í einstakar nefndir og 

stofnanir á fyrrgreindum samstarfsvettvangi. Þetta samstarf fór mjög vaxandi á seinni 

hluta 10. áratugarins.
420

       

 Norræni fjárfestingabankinn hafði mikilvægu hlutverki að gegna varðandi 

alþjóðlegar fjárfestingar og samkeppnisstöðu norrænna fyrirtækja og 

fjármálastofnana.  Hlutverk bankans varð mun alþjóðlegra á seinni hluta 10. 

áratugarins enda efldi hann samstarf sitt við aðrar alþjóðlegar fjármálastofnanir.  Var 

þar helst um að ræða aukin tengsl við Evrópska fjárfestingabankann, Evrópubankann, 
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Alþjóðabankann og Alþjóðafjármögnunarstofnunina (e. International Finance 

Corporation).  Það lá fyrir að starfsemi bankans myndi í framtíðinni fyrst og fremst 

ráðast af hnattvæðingunni og Evrópusamrunanum.  Á þessum tíma þurfti bankinn 

sérstaklega að taka tillit til þátta svo sem alþjóðavæðingar atvinnulífs og 

fjármlálastarfsemi, þróun Evrópusambandsins og tilkomu evrunnar, tengingu Austur-

Evrópu við alþjóðlega markaðshagkerfið og einkavæðingar víða um heim.   

 Alþjóðavæðing norræns atvinnulífs leiddi til þess að Norræni 

fjárfestingabankinn tók að veita lán fyrir norrænum verkefnum utan Norðurlanda.  Af 

þeim sökum ákváðu norræn stjórnvöld að styrkja alþjóðastöðu bankans með nýjum 

stofnsamningi sem tók mið af hinu nýja alþjóðahlutverki hans.  Gengið var út frá því 

að bankinn stæði jafnfætis öðrum fjölþjóðlegum fjármálastofnunum og var hið nýja 

fyrirkomulag endanlega staðfest árið 1999.  Þar með átti bankinn auðveldara með að 

veita norrænu atvinnulífi lán til verkefna utan Norðurlanda á góðum kjörum.
421

   

 Eitt meginstefið í hnattvæðingarumræðunni var áherslan á mikilvægi þess að 

auka samkeppnishæfni norræns atvinnulífs.  Norðurlöndin litu á það sem 

forgangsverkefni að viðhalda norræna velferðarkerfinu en forsenda þess var að búa 

við þróttmikið efnahagslíf.  Norðurlöndin höfðu staðið frammi fyrir miklum 

efnahagsvanda í byrjun 10. áratugarins, en þau höfðu náð sér á strik aftur með því að 

létta álögum af skattgreiðendum og minnka opinber útgjöld.  Atvinnulífið varð 

frjálsara enda gat það síður vænst opinberra styrkja.  Í kjölfarið átti sér stað aukin 

hagræðing sem leiddi til aukins hagvaxtar og minnkandi atvinnuleysis.
422

    

 Norðurlöndin héldu áfram að styrkja samstarf sitt á sviði menntunar og 

vísindarannsókna enda var það talið forsenda fyrir þróun samkeppnishæfs atvinnulífs.  

Megináherslan var lögð á aukin tengsl á milli fræðslu- og rannsóknarstofnana.  Stefna 

átti að því að Norðurlöndin yrðu einn markaður í þessum efnum þar sem auðvelt væri 

að mynda tengsl, skiptast á hugmyndum og flytjast á milli háskóla/menntastofnana.  

Þá var einnig unnið að því að efla norræn viðhorf í alþjóðlegu rannsóknarsamstarfi.  

Samstarfið átti að miðast við svið sem hefðu mestan ávinning í för með sér fyrir 
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norrænu löndin, jafnt innan þeirra sem og á alþjóðavettvangi.  Því var haldið fram að 

norræna samstarfið hefði tryggt að Norðurlöndin væru á mörgum sviðum vísinda í 

fremstu röð meðal þjóða heims.
423

  

 Norræni nýsköpunarsjóðurinn hafði um árabil gegnt mikilvægu hlutverki í 

eflingu norræns atvinnulífs.  Á seinni hluta 10. áratugarins var ákveðið að endurskoða 

starfsemi hans og laga hann betur að þörfum atvinnulífsins.  Í stað beinna styrkja til 

rannsóknar- og þróunarverkefna var honum ætlað að koma á samstarfi á milli norrænu 

ríkjanna um þekkingarmiðlun og tækniyfirfærslu.  Með þessu átti sjóðurinn að skapa 

sameiginlegan þekkingarmarkað, þar sem miðlun og hagnýting þekkingar yrði greið, 

og efla þannig samkeppnisstöðu norræns atvinnulífs.
424

  Um aldamótin 2000 tók 

Norræni nýsköpunarsjóðurinn ennfremur þátt í verkefni ásamt OECD og norrænni 

embættismannanefnd þar sem fjallað var um mat og skráningu á 

“þekkingarverðmætum” (vidensregnskaber).  Hið nýja hagkerfi byggðist að miklu 

leyti á þekkingu og svonefndum óáþreifanlegum eignum.  Með óáþreifanlegum 

eignum er átt við verðmæti mannauðs, þ.e. menntun, færni og reynslu; innri gerð 

fyrirtækja, þ.e. stjórnunarhætti og verkferla; auk annarra þátta svo sem viðskiptavildar 

og tengsla.  Hér var um að ræða verðmæti sem voru nauðsynleg fyrir 

þekkingariðnaðinn.  Fyrirtæki í öllum norrænu ríkjunum tóku þátt í þessu verkefni en 

því var ætlað að móta alþjóðlegar mats- og reiknireglur um óáþreifanlegar eignir 

fyrirtækja.
425

 

 Á seinni hluta 10. áratugarins var talið mikilvægt að koma á auknu formlegu 

samstarfi á sviði upplýsingamála.  Árið 1999 var stofnuð norræn ráðherranefnd um 

upplýsingatækni auk þess sem embættismannanefnd var sett á laggirnar í þessu 

sambandi.  Markmiðið var að skapa norrænan vettvang þar sem löndin miðluðu af 

reynslu sinni, rætt yrði um sameiginleg viðfangsefni og fjalla mætti um stefnumótun 

fyrir upplýsingasamfélagið.  Þess ber að geta að brösulega gekk að koma 

ráðherranefndinni saman þar sem mismunandi ráðuneyti innan Norðurlanda báru 
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ábyrgð á upplýsingamálum og því gekk illa að setja saman dagskrá sem ætti við alla 

ráðherrana.
426

 

 Samkeppnisstaða Norðurlanda í hinu nýja alþjóðavædda hagkerfi var sífellt 

meir til umræðu á norrænum vettvangi eftir því sem nær dró aldamótunum 2000.  

Norðurlandaráð hélt til dæmis sérstaka þemaráðstefnu árið 2000 sem bar yfirskriftina 

“Þekking og framfarir á Norðurlöndum – stefnumótun fyrir 21. öldina”.  Þá voru alls 

kyns úttektir gerðar á því hvernig styrkja mætti stöðu norrænu ríkjanna á 

alþjóðavettvangi.  Var sjónum sérstaklega beint að því hvernig þau gætu myndað 

sterkari efnahagslegri heild og þar með orðið öflugri samkeppniseining.  Var í því 

sambandi sérstaklega vísað til mikilvægi þess að þróa enn frekar sameiginlegan 

markað á sviði tækni, vísinda og viðskipta.  Talið var mikilvægt að útrýma ýmsum 

hindrunum sem enn voru á samskiptum á milli landanna sem og að efla miðlun 

upplýsinga á milli þeirra.   

 Þá var sífellt meiri áhersla lögð á að byggja upp þekkingu á sviði hins 

svokallaða nýja hagkerfis.  Var unnið að því að tryggja fyrirtækjum aðgang að nýrri 

þekkingu í þessum efnum.  Þar var fyrst og fremst um vísinda- og tækniþekkingu að 

ræða en einnig skyldi boðið upp á þekkingu á rekstri og innri gerð fyrirtækja.  Í 

stefnumótun fyrir menntamál og rannsóknir fyrir tímabilið 2000-2004 var 

meginmarkmiðið að skapa virkan vettvang sem gerði Norðurlöndunum kleift að 

bregðast skjótt við kröfum nýja hagkerfisins.  Mikilvægt var talið að Norðurlöndin 

miðluðu hvert öðru af reynslu sinni, þróuðu samnorrænar aðgerðir en kæmu jafnframt 

á skýrari verkaskiptingu sín á milli.  Unnið var að því að skilgreina betur hvernig nýta 

mætti sem best norræna krafta með þeim hætti.  Var norrænu rannsóknaráætlununum 

ætlað að stuðla að frekari uppbyggingu tengslaneta og hreyfanleika vísindamanna sem 

og verkaskiptingu og sérhæfingu.  Þá var einnig lögð áhersla á að efla norræna 

þátttöku í alþjóðlegu samstarfi á sviði rannsókna og þróunar.
427

 

 Umræðan um nauðsyn þess að fella niður hindranir á milli norrænu ríkjanna 

varð stöðugt háværari allan 10. áratuginn.  Það var flókið mál að mynda 
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sameiginlegan markað þar sem engar hindranir væru til staðar enda voru lagakerfi 

Norðurlandanna ólík, eðli málsins samkvæmt.  Norrænu ríkin reyndu því sífellt að 

leita leiða til að gera hinn samnorræna heimamarkað sem skilvirkastan.  Fjöldi 

skýrslna var lagður fram á norrænum vettvangi þar sem fjallað var um þessi mál.  

Ýmislegt hafði áunnist í þessum efnum enda kom það gjarnan fram að hinn 

sameiginlegi norræni markaður væri enn sem komið var þróaðri en hinn evrópski.  Þá 

var áhersla lögð á að Norðurlöndin einskorðuðu sig ekki við innri markað 

Evrópusambandsins heldur ættu norrænu ríkin að vera í fararbroddi í þeim efnum.
428

  

Opnun Eyrarsundsbrúarinnar árið 2000 kveikti enn meiri vonir um að einstaklingar og 

fyrirtæki gætu starfað óháð landamærum.  “Landamæralaus Norðurlönd” voru 

höfuðumræðuefnið á þingi Norðurlandaráðs 1999 enda var þá farið að hylla undir 

opnun brúarinnar.
429

   

Mikilvægur þáttur í að gera norræna heimamarkaðinn skilvirkari var opnun 

símaþjónustu árið 1998 sem bar heitið “Hallo Norden”.  Með henni gátu 

Norðurlandabúar leitað upplýsinga á einum stað um réttindi sín á Norðurlöndum.  Það 

hafði verið vandamál að norrænir borgarar sem og embættismenn einstakra stofnana 

vissu oft á tíðum ekki hver hin samnorrænu réttindi voru.  Þar af leiðandi hafði hinn 

sameiginlegi markaður norrænu ríkjanna ekki virkað sem skyldi.  Símaþjónustan þótti 

gefast vel og var ákveðið að hún skyldi vera í boði í öllum norrænu ríkjunum fimm.
430

  

Á sama tíma var sérstök áhersla lögð á að jafna aðstöðu manna á landamærahéruðum 

með því að veita sameiginleg réttindi beggja vegna landamæra og lækka gjaldtökur.  

Þannig var miðað við að norrænir borgarar gætu fengið þjónustu fyrir börn sín þar 

sem viðkomandi starfaði óháð ríkisborgararétti.  Þá var einnig unnið að því að gera 

norrænum fyrirtækjum auðveldara að sameina krafta sína þvert á landamæri 

Norðurlanda en samruni norrænna fyrirtækja hafði aukist mikið á 10. áratugnum 

vegna hnattvæðingar og aukinnar alþjóðasamkeppni.  Fjölnorræn fyrirtæki fengu 

sérstakt vægi í starfsemi Norræna iðnaðarsjóðsins sem tók að leggja áherslu á 

samstarf á sviði uppfinninga og upplýsingaskipti í gegnum tengslanet.
431
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Norrænt atvinnulíf lagði vaxandi áherslu á öflugan norrænan heimamarkað 

svo að norræn fyrirtæki yrðu samkeppnishæfari á heimsvísu.  Af þeim sökum var 

mikil áhersla lögð á það á nýju árþúsundi að norrænt samstarf tæki mið af þörfum 

norrænna fyrirtækja sem störfuðu innan hins nýja hagkerfis.  Miða skyldi við að þróa 

opin markað sem stuðlaði að því að norrænn heimamarkaður nýttist sem best til að 

skapa samkeppnishæft atvinnulíf á alþjóðavettvangi.
432

 

Norræna velferðarkerfið var sem fyrr mjög til umræðu á seinni hluta 10. 

áratugarins.  Var sérstaklega fjallað um það hvernig hægt væri að viðhalda 

grundvallareinkennum þess.  Í því sambandi var gengið út frá því að kerfið veitti 

öllum jafnan rétt og það væri fjármagnað með sköttum og rekið af hinu opinbera.  

Lögð var áhersla á að tryggja viðgang þess fyrir komandi kynslóðir.  Það kom fram á 

norrænum vettvangi að velferðakerfi Norðurlanda stæði styrkum fótum sem fyrr.  Þá 

var einnig lögð áhersla á að félagsleg réttindi manna væru virt á alþjóðlegum 

vettvangi enda skerti það augljóslega samkeppnisstöðu norrænna fyrirtækja ef 

kostnaður þeirra væri meiri en almennt var í heiminum.  Norðurlandaráð hvatti 

norrænu löndin til að vinna að því á alþjóðavettvangi að samningar sem gerðir höfðu 

verið um félagsleg réttindi hlytu samþykki sem flestra ríkja.  Voru Norðurlöndin 

sammála um að gera skyldi aukna kröfu um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja sem 

störfuðu á alþjóðavettvangi.
433

 

Alþjóðlegt starf norrænna stofnana sem störfuðu að velferðarmálum hélt áfram 

að aukast á seinni hluta 10. áratugarins.  Norræni heilbrigðisfræðaháskólinn gerði 

samstarfssamning við Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina (WHO) árið 1998 um 

réttindi sjúklinga.  Þar með varð skólinn gerður að sérstakri samstarfsstofnun innan 

tengslanets WHO á því sviði.
434

  Norræna heilbrigðistölfræðinefndin var í nánu 

samstarfi við hina norrænu miðstöð WHO um sjúkdómsflokka og skylda starfsemi en 

nefndinni bar að fylgjast með þróun heilbrigðistölfræði á alþjóðavettvangi.  Þá hafði 

Norræna lyfjanefndin komið því til leiðar að WHO tók upp norrænt 

lyfjaflokkunarkerfi og hvatti til notkunar þess um allan heim.  Lyfjanefndin hafði með 

höndum alls kyns alþjóðlegt samstarf auk þess sem hún stóð fyrir alþjóðlegum 

                                                 
432

 Ný norræn dagskrá – svar við skýrslu aldamótanefndar, 56-57. 
433

 Norðurlandaskrifstofa forsætisráðuneytisins.  Skýrsla Halldórs Ásgrímssonar samstarfsráðherra  

      Norðurlanda um störf Norrænu ráðherranefndarinnar 1997, 30-31, Þingskjal 858.  Skýrsla um  

      norrænt samstarf árið 1998, Steingrímur J. Sigfússon, “Framtíðarhorfur norræna  

      velferðarsamfélagsins.” Morgunblaðið, Laugardaginn 10. maí, 1997 -  Aðsendar greinar og Ný  

      norræn dagskrá – svar við skýrslu aldamótanefndar, 47. 
434

 WHO Collabotating Centre. 



 151 

námskeiðum um lyfjafræðileg efni.  Norræn samstarfsnefnd um vinnurétt og 

atvinnulíf fjallaði sérstaklega um vaxandi þýðingu hnattvæðingar fyrir atvinnulíf og 

vinnurétt á Norðurlöndum.  Nefndin fylgdist með vinnumálasamstarfi ríkja á 

alþjóðlegum vettvangi í þessu sambandi enda skipti þróun þess miklu máli fyrir 

samkeppnisstöðu norrænu landanna.
435

  

Mikið var að venju fjallað um réttindi neytenda á vettvangi norræna 

samstarfsins.  Norðurlandaráð hvatti norræna ráðamenn til að auka vægi 

neytendaverndar og mæltist til þess að sá málaflokkur yrði gerður að sérstökum þætti 

í norræna velferðarlíkaninu.  Skyldi neytendavernd skilgreind á víðan hátt þar sem 

tillit yrði tekið til sem flestra sviða neytendamála.  Mikilvægt var talið að hvetja 

norrænt atvinnulíf til framleiðslu á neytendavænum vörum og skyldi aukin áhersla 

lögð á þessi mál í samningaviðræðum á vettvangi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar.  

Norrænu ríkin unnu að því að efla stöðu neytenda á alþjóðavettvangi en sú viðleitni 

varð sífellt mikilvægari eftir því sem viðskipti urðu hnattrænni.  Neytendur stóðu í 

vaxandi mæli frammi fyrir nýjum og framandi vörutegundum sem bárust frá öllum 

heimshornum.  Þá jukust viðskipti almennings á Netinu ár frá ári og því var mikilvægt 

að skapa neytendum aukið öryggi á þeim vettvangi.  Sérstaklega lögðu Norðurlöndin 

áherslu á að tillit yrði tekið til neytenda sem minna mega sín, svo sem börn, þegar 

koma að markaðssetningu á Netinu.  Norrænir ráðamenn töldu mikilvægt að settar 

yrðu alþjóðlegar leikreglur í þessum efnum.  Norrænn starfshópur hafði það verkefni 

með höndum að fjalla um góða starfs- og viðskiptahætti fyrir rafræn viðskipti og var 

unnið að því á þeim vettvangi að setja siðareglur í þessu sambandi.  Þá fylgdist 

starfshópurinn með þróun rafrænna netviðskipta á alþjóðlegum vettvangi.  Var 

samstaða um það á norrænum vettvangi að neytendavernd ætti í ríkari mæli að taka 

mið af þróun hnattrænna viðskipta.
436

  

 Samstarf norrænu ríkjanna á sviði jafnréttismála færðist mjög í vöxt á seinni 

hluta 10. áratugarins.  Áhersla var lögð á jafnræði kynjanna á öllum sviðum 
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samfélagsins enda var það talinn mikilvægur liður í norrænu gildismati og 

lýðræðishefð að vinna gegn hvers kyns mismunun.  Veigamikill þáttur í 

jafnréttissamstarfi Norðurlanda var að hafa áhrif á þróun mála á alþjóðavettvangi.  

Norrænu ríkin stóðu því í margvíslegu alþjóðasamstarfi í þessum efnum.  Norræna 

rannsóknarstofnunin í kvenna- og jafnréttisfræðum, sem sett á laggirnar árið 1995, var 

til dæmis í tengslum við ýmis alþjóðasamtök og –stofnanir.   Norrænu löndin stóðu 

einnig fyrir alþjóðlegum ráðstefnum um jafnréttismál.  Ekki var látið þar við sitja 

heldur var áhersla lögð á að boðskapur þeirra yrði kynntur á alþjóðavettvangi.  Þá stóð 

Norræna ráðherranefndin að verkefni ásamt OECD sem bar heitið “Gender 

mainstreaming” en þar var lögð áhersla á pólitískt mikilvægi beggja kynja í þróun 

atvinnulífs, efnahagslífs og vinnumarkaðar.  Norðurlöndin töldu sig vera í forystu í 

jafnréttismálum í heiminum en þau litu svo á að ekki væri þar einungis um 

lýðræðiskröfu að ræða heldur leiddi jafnrétti einnig til samkeppnishæfara 

samfélags.
437

   

Menningarsamstarf hafði ávallt verið ein helsta undirstaða norrænnar 

samvinnu.  Eins og fram hefur komið gerði vaxandi hnattvæðing og Evrópusamruni 

það að verkum að aukin áhersla var lögð á að efla norræna samkennd.  Á seinni hluta 

10. áratugarins héldu norrænu þjóðirnar áfram að þróa menningarsamstarf sitt með 

það að markmiði að styrkja norræna ímynd á sviði gildismats, menningar og tungu.
438

  

Árið 1997 hélt Norðurlandaráð menningarmálaráðstefnu sem bar yfirskriftina 

“Norræn menning gagnvart alþjóðavæðingu”.  Tilgangurinn var einkum að fjalla um 

áhrif hnattvæðingar á norræna menningu og gera grein fyrir mikilvægi menningar í 

hinu norræna samfélagi.  Á ráðstefnunni kom fram það almenna viðhorf að 

Norðurlöndin yrðu jöfnum höndum að viðhalda norrænni samkennd og taka fullan 

þátt í hnattvæðingunni.
439

 

Sömu viðhorf komu skýrt fram í stefnumiði sem Norðurlöndin settu sér fyrir 

menningarsamstarf sitt við árþúsundmót.  Þar er áhersla lögð á efla norræna 
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samkennd meðal ungmenna en um leið að auka skilning þeirra á alþjóðasamfélaginu.  

Vaxandi áhrif enskunnar höfðu að sönnu mikið að segja í þessu sambandi.  Eftir því 

sem staða hennar varð sterkari á hnattræna vísu varð mikilvægara fyrir 

Norðurlandabúa að tileinka sér hana en um leið að standa vörð um eigin tungu.  

Norræn ungmenni áttu að fá tækifæri til að kynnast gildismati, lifnaðarháttum, 

menningu og tungu hinna norrænu ríkjanna og fá þannig tilfinningu fyrir því hvað 

væri líkt og hvað ólíkt með þjóðunum.  Einn helsti lykillinn að þessu var að efla 

norrænt tungumálasamstarf enda var talið mikilvægt að almenningur kynntist 

norrænum tungumálum frá skólaaldri.
440

  

Norrænu löndin töldu brýnt að efla kynningu á norrænni sérstöðu jafnt innan 

Norðurlanda sem á alþjóðavettvangi.  Menningarsamstarf var eflt í því sambandi en 

veigamikill hluti af því fólst í að kynna norræna menningu sem víðast.  Jafnframt því 

sem almenningur á Norðurlöndum og víðar fékk aukin tækifæri til að kynnast 

norrænni menningu var rík áhersla lögð á að efla tengsl norrænna listamanna við 

starfsbræður sína erlendis.  Norræni menningarsjóðurinn hafði það hlutverk með 

höndum að styrkja verkefni sem höfðu norræna skírskotun.  Það færðist í vöxt að 

umsóknir til sjóðsins hefðu í senn norræna og evrópska vídd enda átti 

menningarsamstarf sér æ oftar stað þvert á landamæri.  Menningarsjóðurinn hjálpaði 

norrænum listamönnum einnig við að fá styrki annars staðar frá enda miðaði 

sjóðurinn við að aðrir styrktaraðilar kæmu einnig að þeim verkefnum sem nutu 

stuðning hans.
441

   

Einn mikilvægasti samstarfsvettvangur norrænu ríkjanna á menningarsviðinu 

var tvímælalaust Norræni kvikmynda- og sjónvarpssjóðurinn.  Þar var um einstakt 

samstarf stjórnvalda, kvikmyndastofnana og sjónvarpsstöðva frá öllum Norðurlöndum 

að ræða.  Sjóðurinn veitti styrki til kvikmyndagerðar en tryggði einnig að myndirnar 

voru sýndar í norrænum kvikmyndahúsum og sjónvarpsstöðvum.  Þetta fyrirkomulag 

þótti gefast sérlega vel enda gekk norræn kvikmyndagerð í endurnýjun lífdaganna á 

þessum árum.  Sérstaklega stóðu Danir framarlega í kvikmyndagerð og var talað um 
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danskt kvikmyndavor í því sambandi.  Þar bar hinar svokölluðu “Dogmamyndir” hæst 

enda var þar um mikilsvert framlag Dana að ræða til alþjóðlegrar kvikmyndagerðar.  

Norrænar kvikmyndir vöktu athygli á alþjóðavettvangi fyrir að bera með sér ný og 

áhugaverð einkenni.  Það var ljóst að Norræni kvikmynda- og sjónvarpssjóðurinn 

hafði haft mikið að segja í þessum efnum.  Eins og kunnugt er þá hafa fáir miðlar jafn 

mikil áhrif og kvikmyndin og því var hér um sérlega mikilvægt samstarfsverkefni að 

ræða hvort heldur sem var fyrir norræna samkennd eða kynningu á Norðurlöndum 

erlendis.
442

 

Möguleikar Norðurlanda til að kynna sérkenni sín á alþjóðavettvangi jukust til 

muna þegar norræn menningar- og upplýsingamiðstöð opnaði í New York haustið 

2000.  Frumkvæðið og mestallt fjármagn kom frá sjálfseignarstofnun sem nefndist 

“American Scandinavian Foundation” en Norðurlöndin styrktu stofnun 

miðstöðvarinnar.  Þar með hafði norræn menning fengið fastan kynningarvettang í 

einni af mikilvægustu borgum heims.
443

  Um sömu mundir fóru Norðurlöndin á stað 

með verkefni sem miðaði að því að efla kynningu á norrænni menningu og samvinnu 

fyrir Norðurlandabúum.
444

 

Umhverfismálin voru sem fyrr eitt helsta samstarfsmál norrænu ríkjanna en 

framlög til þeirra fóru hækkandi á seinni hluta 10. áratugarins.  Áhersla var lögð á að 

ræða þau í hnattrænu samhengi en þegar kom að einstökum verkefnum var helst horft 

til nágrannalandanna í austri eins og þegar hefur komið fram.  Þá fór fram mikil 

umræða á norrænum vettvangi um það hvernig standa skyldi að umhverfisvernd enda 

voru þau mál í mikilli gerjun þessi árin.  Sérstök áhersla var lögð á að þróa hugmyndir 

um sjálfbæra þróun og að fá alþjóðasamfélagið til að samþykkja ströng viðmið í þeim 

efnum.  Norrænu ríkin lögðu því kapp á að skapa umræðuvettvang fyrir þessi mál þar 

sem erlendum fulltrúum var boðin þátttaka.   

Norðurlandaráð hélt til að mynda þemaráðstefnu um umhverfismál 1998 þar 

sem sjónum var sérstaklega beint að forsendum fyrir sjálfbæru samfélagi.  Auk 

norrænna þátttakenda komu fulltrúar frá Eystrasaltsríkjunum, Evrópusambandinu, 

Evrópuráðinu og Sameinuðu þjóðunum.  Rætt var um umhverfismál í hnattrænu 

samhengi auk þess sem fjallað var um ástand mála í Eystrasaltinu.  Ráðstefnugestir 
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töldu mikilvægt að auka rannsóknir og skiptast markvisst á upplýsingum um 

umhverfismál.  Þá var einnig fjallað um mikilvægi þess að þróa lífshætti manna með 

þeim hætti að þeir tækju mið af sjálfbærri þróun samfélaga.  Norrænir ráðamenn 

stefndu að því að gera Norðurlöndin að sjálfbæru svæði og var sérstaklega rætt um 

norrænt samstarf við umhverfisvæna orkuframleiðslu.
445

 

Um aldamótin 2000 var lögð fram áætlun um sjálfbæra þróun á Norðurlöndum 

til ársins 2020.  Í áætluninni voru skilgreind tímabundin verkefni sem endurskoða 

skyldi fjórða hvert ár.  Um var að ræða þverfaglega áætlun sem hafði það að 

markmiði að fella helstu þætti samfélagsins að markmiðum náttúruverndar.  Taldir 

voru upp þættir svo sem loftslagsbreytingar, líffræðilegur fjölbreytileiki, umhverfi 

hafsins, nýting auðlinda, efnavörur, orkumál, samgöngur, atvinnulíf og neytendamál.  

Áhersla var lögð á að þróa aðferðir til að mæla árangur á hverju sviði fyrir sig.  

Sjálfbær þróun átti að verða grundvallarþáttur í samfélagi framtíðarinnar.  Um var að 

ræða þrjú meginsvið sem tóku til umhverfis-, efnahags- og félagsmála.  Var í því 

sambandi talað um náttúruvernd, sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda og sjálfbæra 

samfélagsþróun.  Á öllum sviðum skyldi áhersla lögð á sem besta nýtingu auðlinda í 

öllu framleiðsluferlinu að meðtöldum þeim þáttum sem viðkoma neytendum.  Ný 

ráðherranefnd var sett á fót sem spannaði allt ferlið frá framleiðslu til neyslu matvæla.  

Áætlunin var rædd á sérstakri ráðstefnu árið 2001 en þar kom fram að Norðurlöndin 

stæðu mjög framarlega í þróun sjálfbærs samfélags.  Hins vegar væri mikilvægt að 

vera stöðugt á varðbergi í þessum efnum og því væri nauðsynlegt að endurskoða 

umhverfisáætlanir og þróa hugmyndir um sjálfbærni með reglubundnum hætti.  

Aðgerðir norrænu ríkjanna beindust ekki einungis að Norðurlöndunum heldur einnig 

að Barentssvæðinu, Eystrasaltssvæðinu og Norðurskautinu.  Þá hvöttu þau einnig til 

aðgerða í þessum efnum á alþjóðlegum vettvangi.
446

 

 Norðurlöndin áttu með sér margs konar samstarf þegar kom að einstökum 

þáttum umhverfismála.  Varðveisla náttúrugæða var mikilvægur liður í því starfi en sú 

samvinna fór ekki hvað síst fram innan Norræna genabankans.  Hann hafði það 
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hlutverk að stuðla að líffræðilegum fjölbreytileika, meðal annars með varðveislu 

erfðaefnis og sjálfbærri nýtingu lands við matvælaframleiðslu.  Starfsmenn 

genabankans bjuggu yfir mikilvægri þekkingu sem nýttist norrænu löndunum vel í 

alþjóðlegri umræðu um umhverfismál.  Auk þess sem hann veitti norrænum 

ráðamönnum mikilsverðar upplýsingar beitti genabankinn sér með virkum hætti í 

þessum málaflokkum á alþjóðavettvangi.  Starf Norræna genabankans nýttist því vel í 

viðleitni norrænu ríkjanna til að hafa áhrif á hina alþjóðlegu umhverfisumræðu sem 

fór stöðugt vaxandi.  Norrænu samstarfi var því mikill styrkur af starfsemi 

genabankans innan alþjóðlegra stofnana svo sem ESB, FAO (e. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations) og WTO.  Þá unnu norrænu löndin einnig saman 

að því að aðstoða við uppbyggingu svæðisbundins genabanka í sunnanverðri 

Afríku.
447

 

 Norðurlöndin störfuðu einnig saman að því að vinna gegn einstökum 

mengunarvöldum.  Upp úr miðjum 10. áratugnum ákváðu norrænu 

umhverfisráðherrarnir til dæmis að beita sér með virkum hætti að gerð alþjóðlegs 

samkomulags um takmörkun á losun þrávirkra lífrænna efna.  Samningagerðin var í 

höndum UNEP (e. United Nations Environment Programme) en norrænu ríkin 

kostuðu sameiginlega einn starfsmann sem hafði það hlutverk að vinna að framgangi 

málsins.
448

  Innan norrænnar samvinnu höfðu ýmsar nefndir það hlutverk að fjalla um 

tiltekin svið umhverfismála.  Þar var um að ræða málefni svo sem umhverfisvæna 

orkunýtingu og skilgreiningu og meðhöndlun hættulegra efna.  Þannig lögðu 

Norðurlöndin áherslu á að koma sér upp yfirgripsmikilli þekkingu á sviði 

umhverfismála sem nýttist ríkjunum við þróun umhverfisstefnu sem hafði það að 

markmiði að skapa sjálfbært samfélag.  Einnig töldu ráðamenn mikilvægt að norrænu 

ríkin gætu tekið þátt í alþjóðasamstarfi með trúverðugum hætti.  Með því að byggja 

upp sterkan þekkingargrunn í þessum efnum áttu Norðurlöndin auðveldara með að 

vera leiðandi á alþjóðavettvangi.
449
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 Það kom fram í norrænni skýrslu frá 2001 um nýja stefnumörkun í norrænu 

samstarfi að hnattvæðingin hefði nýst þjóðum heims misjafnlega vel.  Þar kom fram 

að Vesturlandabúar hefðu fyrst og fremst notið góðs af þróuninni meðan aðrir 

heimshlutar töldu sig hlunnfarna.  Var varað við því að hnattvæðingin myndi leiða til 

ófarnaðar ef ekki yrði komið á aukinni alþjóðasamvinnu sem hefði það að markmiði 

að jafna stöðu ríkja heims.  Því var haldið fram í fyrrnefndri skýrslu að allir bæru 

ábyrgð í því sambandi og því væri mikilvægt að Norðurlöndin legðu sig fram um að 

bætu efla hag þeirra sem verst væru settir í heiminum.
450

   

 Norrænu ríkin stóðu raunar nokkuð vel að vígi í þessum efnum.  Eins og fram 

hefur komið þá lögðu þau hvað mest af mörkum við að aðstoða þróunarríkin.
451

  Þá 

ráku þau saman Norræna þróunarsjóðinn en hann hafði það hlutverk að styrkja 

efnahagslegar- og félagslegar framfarir í þróunarlöndunum í samvinnu við aðrar 

lánastofnanir.  Sjóðurinn efldist mjög á seinni hluta 10. áratugarins en árið 1996 var 

ákveðið að tvöfalda fjárstyrk hans.  Lán Norræna þróunarsjóðsins runnu einkum til 

fátækustu ríkja heims.
452

  Þá var litið á það sem forgangsverkni í samstarfi 

Norðurlanda í dómsmálum að vinna gegn mansali sem var vaxandi vandamál í hinum 

vestræna heimi, en aukin tækifæri til að versla með fólk á milli landa voru meðal 

neikvæðasti fylgisfiska hnattvæðingarinnar.  Dómsmálaráðherrar norrænu ríkjanna 

lögðu því áherslu á að lögreglusamstarf í Evrópu yrði eflt í gengum evrópsku 

lögreglustofnunina Europol.
453

   

 Norðurlöndin hafa um árabil tekið við flóttamönnum og innflytjendum.  Þau 

höfðu með sér samstarf í þeim efnum en norræn samstarfsnefnd um innflytjendamál 

hafði það verkefni með höndum að skiptast á upplýsingum á milli norrænu landanna  

um málefni flóttafólks og innflytjenda.  Þá studdi nefndin ýmis verkefni sem höfðu 

þýðingu fyrir stefnumótun í þessum efnum.
454

    Fjölmenningasamfélagið var mjög til 

umræðu á norrænum vettvangi á 10. áratugnum enda voru kynþáttafordómar og 

menningarárekstrar vaxandi vandamál á Norðurlöndunum.  Á seinni hluta 10. 
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áratugarins var farið að tala um nauðsyn á auknu samstarfi norrænu ríkjanna á þessu 

sviði.  Norðurlandaráð kallaði til að mynda eftir norrænni framkvæmdaáætlun í 

þessum efnum þar sem leitast væri við að vinna gegn kynþáttafordómum og 

aðskilnaði.  Þá hélt Norðurlandanefnd Norðurlandaráðs ráðstefnu um 

kynþáttafordóma og óvild í garð útlendinga.
455

   

Norrænu ríkin áttu samstarf um leiðir til að skapa aukin skilning á milli fólks 

af ólíku þjóðerni sem myndaði fjölmenningarsamfélög Norðurlanda.  Var unnið að 

þróun verkefna til að kynna nýbúum og heimamönnum í norrænu löndunum siði og 

menningu hvers annars.  Þá ræddu dómsmálaráðherrar Norðurlanda um leiðir til að 

stemma stigu við glæpum sem tengdust kynþáttafordómum.  Ákveðið var að setja á 

laggirnar sérfræðingahóp sem hafði það hlutverk að fjalla um þetta vandamál og 

samræma aðgerðir.  Samstaða var um það í norrænu ríkjunum að 

fjölmenningarsamfélagið væri komið til að vera og því væri nauðsynlegt að vinna að 

því með samstilltu átaki að það myndi þróast með friðsömum hætti.
456

 

 Leiðtogar norrænu ríkjanna voru staðráðnir í að taka virkan þátt í 

alþjóðasamfélaginu.  Þeir voru meðvitaðir um að hnattvæðingin væri að mörgu leyti 

stefnumarkandi þegar kom að samfélagslegri þróun.  Þrátt fyrir að norrænir ráðamenn 

litu svo á að hnattvæðingin hefði yfirleitt jákvæð áhrif gerðu þeir sér grein fyrir því að 

hún skerti möguleika þeirra til að haga innanlandsmálum eftir eigin höfði.  Vegna 

smæðar sinnar voru ríkin háðari alþjóðlegum samskiptum en stærri þjóðir en um leið 

var máttur þeirra minni til að hafa áhrif á þróun hnattvæðingarinnar.  Norrænu 

þjóðunum var ljóst að í flestum málum yrðu þær að móta pólitíska stefnu með tilliti til 

alþjóðlegrar þróunar.  Norrænu ríkjunum var því í mun að alþjóðasamvinna yrði sem 

mest og að settar yrðu almennar leikreglur til að beina hnattvæðingunni inn á 

æskilegrar brautir.  Norðurlöndin lögðu því höfuðáherslu á öflugt samnorrænt 

samstarf á alþjóðavettvangi svo norræn gildi og hagsmunir næðu sem best fram að 

ganga.   

                                                 
455

 Þingskjal 858.  Skýrsla um norrænt samstarf árið 1998 og Þingskjal 880.  Skýrsla Íslandsdeildar   

      Norðurlandaráðs um norrænt samstarf árið 2000.   
456

 Norðurlandaskrifstofa forsætisráðuneytisins.  Skýrsla Halldórs Ásgrímssonar samstarfsráðherra  

      Norðurlanda um störf Norrænu ráðherranefndarinnar 1997, 20, Norðurlandaskrifstofa  

      forsætisráðuneytisins.  Skýrsla Halldórs Ásgrímssonar samstarfsráðherra Norðurlanda um störf  

      Norrænu ráðherranefndarinnar 1998, 11-12 og Norðurlandaskrifstofa forsætisráðuneytisins.   

      Skýrsla Sivjar Friðleifsdóttur samstarfsráðherra Norðurlanda um störf Norrænu  

      ráðherranefndarinnar 2000, 10-12 og 55.              



 159 

Eitt helsta forgangsverkefni norrænu ríkjanna á nýju árþúsundi var að efla 

samstarf sitt innan alþjóðlegra stofnana.  Markmiðið var að vinna að því á 

alþjóðlegum vettvangi að hinu hnattræna samfélagi yrðu settar almennar reglur sem 

tækju mið af siðferðilegum og félagslegum þáttum.  Alþjóðasamstarf ríkja heims átti 

meðal annars að miða að því að tryggja frið og öryggi, lýðræðislega og sjálfbæra 

þróun, mannréttindi og velferð, sanngjarna viðskiptahætti og greiðar samgöngur.  

Meginhlutverk Norðurlanda á nýju árþúsundi var að treysta viðgang norræna 

þjóðfélagskerfisins en um leið að koma að þróun alþjóðamála með ábyrgum hætti.  

Mikil bjartsýni ríkti á norrænum vettvangi um möguleika Norðurlanda til að takast á 

við hina hnattrænu þróun.  Það var ríkjandi viðhorf að norrænt samstarf ætti að hafa 

alla burði til að efla norræna hagsmuni á alþjóðavettvangi.
457

 

 

 

10.  Norrænt samstarf endurskoðað um aldamótin 2000 

 

Í kringum aldamótin 2000 beindist athygli norrænna ráðamanna í vaxandi mæli að 

áhrifum hnattvæðingar.  Undir lok 10. áratugarins urðu þær raddir háværar að 

alþjóðaþróunin gerði kröfu til þess að norrænt samstarf yrði á nýjan leik tekið til 

endurskoðunar.  Var það mál margra að hin landfræðilega skipting norræna 

samstarfsins væri að ýmsu leyti óheppileg og að betra væri að taka upp 

málefnanefndir á nýjan leik.
458

 Var því einkum haldið fram að málefnanefndir væru 

nauðsynlegar til að skapa samræmi við aðrar samstarfsstofnanir svo sem Norrænu 

ráðherranefndina, norrænu þjóðþingin sem og ýmsar alþjóðastofnanir.
459

  

Samstarfsráðherrar Norðurlanda ákváðu því vorið 1999 að skipa nefnd sem átti að 

“spá fyrir um þróun mála á Norðurlöndum og á alþjóðavettvangi við upphaf nýrrar 

aldar.  Nefndin skyldi meta í því ljósi hvaða breytingar kunni að vera þörf á í norrænu 

samstarfi til að það verði áfram gagnlegur samstarfsvettvangur stjórnmálamanna á 

Norðurlöndum.”  Átti nefndin, sem fékk heitið Aldamótanefndin, að skila álitu sínu 

haustið 2000.
460
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 Norðurlandaráð og Norræna ráðherranefndin notuðu skýrslu 

Aldamótanefndarinnar sem grundvöll að stefnumótun sinni.  Niðurstaðan birtist í 

sameiginlegri skýrslu sem bar heitið “Ný norræn dagskrá – svar við skýrslu 

aldamótanefndar” og var hún lögð fyrir þing Norðurlandaráðs haustið 2001.
461

  Þar 

segir að norrænt samstarf standi á tímamótum og því sé mikilvægt að setja því nýja 

dagskrá sem taki mið af þróun samstarfs í Evrópu og annarra alþjóðlegra 

samstarfsstofnana.
462

  Í inngangsorðum skýrslunnar kemur fram hvernig 

Norðurlandaráð hefur sífellt þurft að laga sig að hnattrænum breytingum frá því að 10. 

áratugurinn gekk í garð.  Meginspurningin að þessu sinna var sögð vera “hvernig 

Norðurlandaráð geti best gegnt virku hlutverki í heimi sem stöðugt verður 

hnattvæddari, þar sem landamærum – raunverulegum sem ósýnilegum – er í vaxandi 

mæli rutt úr vegi og ný, pólitísk viðfangsefni sjá dagsins ljós.”
463

 

Það lá fyrir að með nýju skipulagi Norðurlandaráðs yrðu svæðanefndir lagðar 

niður en í þeirra stað kæmu fagnefndir aftur til sögunnar.  Það var hins vegar ljóst að 

ekki yrði um algert afturhvarf til fyrra skipulags að ræða enda höfðu forsendur breyst 

síðan fagnefndir Norðurlandaráðs voru lagðar niður árið 1995.  Í fyrrnefndri skýrslu er 

eftirfarandi lýsing gefin á þeim veruleika sem norrænt samstarf átti að taka mið af í 

framtíðinni:  

 

Hnattvæðingin hefur haft þær afleiðingar að á tímabilinu hefur alþjóðleg vídd 

stöðugt verið að öðlast meira vægi á flestum sviðum norræns samstarfs. Þegar 

Norðurlandaráð tekur nú aftur upp skipulag sem byggist á fagnefndum, er það 

á öðrum forsendum en á tímabilinu fyrir 1995. Alþjóðleg viðhorf snerta nú öll 

fagsvið Norðurlandaráðs og verða þannig tengd meðferð mála í viðkomandi 

fagnefndum ... Stofnunum Norðurlandaráðs er ætlað að tryggja að norrænt 

samstarf feli í sér viðhorf Norðurlanda, grannsvæða, Evrópu/ESB/EES og 

önnur alþjóðleg viðhorf.
464

   

 

Mælst var til þess að skrifstofa Norðurlandaráðs sæi í auknum mæli til þess að ráðið 

tæki tillit til málefna ESB.  Í því sambandi var þess getið að bein tengsl yrðu að vera á 

milli skrifstofu Norðurlandaráðs og Evrópuþingsins.
465

 

Víðtæk samstaða var um að taka upp fagnefndir að nýju.  Það var talið 

nauðsynlegt að nefndarskipan Norðurlandaráðs væri með svipuðum hætti og skipulag 
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Norrænu ráðherranefndarinnar og nefnda norrænu þjóðþinganna.  Þá var ekki síður 

mikilvægt að nefndarskipan ráðsins væri í takt við skipulag alþjóðlegra stofnanna.  

Einnig var lögð áhersla á að hið nýja skipulag tryggði sveigjanleika, hraða meðferð 

sem og þverfaglega nálgun mála.
466

  Í skýrslunni “Ný norræn dagskrá” var lagt til að 

nefndir Norðurlandaráðs yrðu fimm og var þeim ætlað að ná ofangreindum 

markmiðum sem best.  Nefndirnar voru mennta- og menningarmálanefnd, 

velferðarnefnd, borgara- og neytendanefnd, umhverfis- og náttúruauðlindanefnd og 

efnahags- og viðskiptanefnd.  Þá var ennfremur lagt til að hlutverk forsætisnefndar 

yrði aukið á sviði utanríkis- og öryggismála enda bar hún höfuðábyrgð á tengslum 

Norðurlandaráðs við alþjóðlegar stofnanir.
467

  Flokkahópur hægri manna hafði viljað 

taka upp sérstaka utanríkis- og öryggisnefnd í ljósi aukins alþjóðahlutverks 

Norðurlandaráðs, en hinir flokkahóparnir voru því andsnúnir og því var afráðið að 

forsætisnefnd bæri sem fyrr ábyrgð á utanríkismálum.
468

 

 Áhersla var lögð á að nefndirnar fjölluðu um viðfangsefni sín út frá 

“sjónarhóli Norðurlanda, Evrópu og grannsvæðanna”.
469

  Þá var þess vænst að 

samstarf nefnda Norðurlandaráðs við utanaðkomandi aðila yrði markvissara.  Að öllu 

samanlögðu var það von skýrsluhöfunda að “sérþekking þingmanna þjóðanna nýtist 

betur en áður og að fagleg tengsl við ráðherranefndirnar verði nánari. ... Betri nýting á 

starfskröftum þjóðþinganna og kerfisbundin meðferð mála í alþjóðlegu samhengi 

tryggir, að aðkallandi málefni verði tekin á dagskrá, að fjallað verði um mál í réttu 

samhengi, svo að komast megi hjá tvíverknaði.”
470

  Norrænu samstarfi var greinilega 

ætlað mikilvægt hlutverk í framtíðinni sem vettvangur Norðurlanda til að takast á við 

svæðisbundin og hnattræn vandamál. 

Þær tillögur sem komu fram í “Nýrri norrænni dagskrá” voru samþykktar á 

þingi Norðurlandaráðs haustið 2001.  Svæðanefndirnar þrjár voru lagðar niður en í 

stað þeirra komu málefnanefndirnar fimm.  Samstarfssviðin voru víðfem og er rétt að 

gera grein fyrir þeim málefnum sem hver og ein nefnd bar ábyrgð á.  Menningar- og 

menntamálanefnd sá um málefni sem snertu menningu og listir á Norðurlöndum og á 

alþjóðavettvangi, kvikmyndir og fjölmiðla, fjölmenningarleg Norðurlönd, tungumál, 

óháð félagasamtök, menningu barna og unglinga, íþróttir, grunnmenntun, 
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framhaldsmenntun, fullorðinsfræðslu, menntun vísindamanna, fræðimannaskipti og 

rannsóknir.  Velferðarnefndin átti að annast málefni er vörðuðu velferðar-, 

heilbrigðis-, félags- og tryggingarmál, bygginga- og húsnæðismál, börn og unglinga, 

fjölskyldumál, fíkniefni og aðra misnotkun.  Borgara- og velferðarnefndin skyldi 

sinna málefnum sem snertu lýðræði, mannréttindi, jafnrétti, borgararéttindi, 

neytendamál, baráttu gegn glæpum, flóttafólk, innflytjendur og baráttu gegn 

kynþáttafordómum.  Umhverfis- og náttúruauðlindanefndin átti að sinna málefnum er 

snertu umhverfi, sjávarútveg, skógrækt, landbúnað, orkumál og sjálfbæra þróun.  Að 

síðustu skyldi efnahags- og viðskiptanefnd Norðurlandaráðs sinna málefnum er snertu 

efnahags- og framleiðsluskilyrði, innri markað Norðurlanda, atvinnulíf, frjálsa 

fólksflutninga, afnám landamærahindrana, vinnuvernd, viðskipti, byggðastefnu, 

samgöngur og upplýsingatækni.  Forsætisnefnd var ennfremur styrkt í sessi en 

hlutverk hennar var sérstaklega aukið á sviði utanríkis- og öryggismála eins og áður 

sagði, en nefndin sá um tengsl við svæðisbundnar og alþjóðlegar stofnanir fyrir hönd 

Norðurlandaráðs.
471

 

 Samstarfssvið norrænu ríkjanna voru að sönnu fjölbreytileg enda snertu þau 

alla helstu samfélagsþætti Norðurlanda.  Norrænir ráðamenn gerðu sér grein fyrir 

mikilvægi þess að geta brugðist skjótt við þegar ræða þurfti aðkallandi mál.  Af þeim 

sökum var ákveðið að Norðurlandaráð gæti boðað til aukaþings ef sérstök ástæða 

þætti til.  Annars áttu þing Norðurlandaráðs að byggjast á þeirri vinnu sem nefndir 

þess inntu af hendi.
472

  Það var ljóst að þróun mála innan Evrópusambandsins myndi 

um ókomna framtíð hafa stefnumótandi áhrif á norrænt samstarf.  Það kom fram í 

“Nýrri norrænni dagskrá” að mikilvæg mál innan ESB myndu hafa “áhrif á skipulag 

alls samstarfs innan Norrænu ráðherranefndarinnar í formi upplýsingaflæðis, samráðs, 

samræmingar og sameiginlegra aðgerða. Þetta starf mun í framtíðinni verða 

nauðsynlegur og eðlilegur þáttur í norrænu samstarfi.”
473

 

Öll norræn umræða einkenndist mjög af því viðhorfi að nýir og krefjandi tímar 

væru runnir upp sem gerðu kröfu til aukins norræns samstarf.  Það var fyrst og fremst 

hinn hnattvæddi heimur sem átti hug manna og af þeim sökum snerist umræðan 

einkum um það með hvaða hætti Norðurlöndin gætu brugðist sem best við hinni 

alþjóðlegu þróun.  Þeir sem voru í forystu fyrir norrænni samvinnu hvöttu ítrekað til 
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aukins samstarfs norrænu ríkjanna jafnt innan Norðurlanda sem utan.  Nýkjörinn 

forseti Norðurlandaráðs, Svend Erik Hovman, lét þess getið í ræðu sem hann flutti á 

þingi ráðsins haustið 2000 að mörg mikilvæg verkefni biðu ráðsins á komandi árum.  

Lagði hann sérstaka áherslu á alþjóðahlutverk norræns samstarfs.  Ætti það að vera 

leiðandi afl í svæðasamstarfi Norður-Evrópu sem og farvegur norrænna áhrifa í 

Evrópu.  Hvatti hann jafnframt til frekari samþættingar norrænu ríkjanna þannig að 

þau nálguðust að verða einn markaður.
474

  Fráfarandi forseti ráðsins, Sigríður Anna 

Þórðardóttir, hélt því fram í ræðu á sama þingi að þar sem norrænt samstarf hefði 

lagað sig að þeim miklu breytingum sem orðið höfðu í heiminum stæði það traustum 

fótum.  Meðal helstu stefnumið þingsins fyrir árið 2001 var að þróa norrænt samstarf 

enn frekar og gera hlut þess sem mestan á grannsvæðum og í Evrópu.
475
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Niðurstöður 

 

Heimsmynd okkar tók grundvallarbreytingum á síðasta áratug 20. aldar.  Tímabil 

kalda stríðsins hafði einkennst af fjandskap stórveldanna sem takmarkaði mjög öll 

aðlþjóðleg samskipti.  Við lok þess buðust nýir möguleikar til hnattrænna samskipta.  

Loks gafst tækifæri til þess að nýta á heimsvísu þá miklu tækniþróun sem hafði átt sér 

stað á næstu áratugum á undan.  Fólk, fjármagn, vörur, þjónusta, hugvit og menning 

streymdu um heimin í stórauknum mæli allt eftir því hvar eftirspurn og tækifæri var 

að finna. 

 Þau ríki sem mynduðu Evrópubandalagið á dögum kalda stríðsins settu af stað 

þróun innan Evrópu sem átti eftir að leiða til hnattræns samstarfs innan álfunnar.  

Samstarfið fór hægt af stað í upphafi en þegar kom fram á 9. áratug 20. aldar færðist 

verulegur kraftur í samrunaferlið.  Ákvörðun Evrópubandalagsins um sameiginlegan 

markað hafði mikil áhrif á þróun mála í Evrópu.  Aðildarríki EB mynduðu einn 

stærsta markað heims og því var sérstaklega brýnt fyrir önnur Evrópulönd að ná 

einhverskonar samkomulagi við bandalagið.  Þá hefur Evrópusambandið tekið að sér 

sífellt fleiri viðfangsefni sem gerir það að verkum að sambandið er stefnumarkandi 

þegar kemur að samfélagslegri þróun í Evrópu.  Þróun Evrópusambandsins hefur 

verið eitt mikilvægasta málefni Evrópu fram á þennan dag enda er það áhrifamesta 

stjórnmálaafl álfunnar.  Það ber meginábyrgð á Evrópusamruna síðustu ára enda hafa 

flest ríki Evrópu sóst eftir að tilheyra því. 

 Vegna smæðar sinnar eru norrænu ríkin sérstaklega háð alþjóðlegri þróun.  Þar 

skipta Evrópumálin höfuðmáli enda liggja hagsmunir Norðurlanda eðli málsins 

samkvæmt fyrst og fremst í þeirra eigin heimshluta.  Fyrstu áratugina einkenndist 

norræn samvinna fyrst og fremst af norrænum málefnum.  Samstarf Norðurlandanna 

var mun nánara en gekk og gerðist í Evrópu fyrstu áratugina eftir seinni 

heimsstyrjöldina.  Má þar sérstaklega nefna myndun norræns vinnumarkaðar á sjötta 

áratugnum.  Norrænu ríkjunum lánaðist hins vegar ekki að komast að samkomulagi 

um sameiginlegan viðskiptamarkað þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.  Í þeim efnum lágu 

hagsmunir Norðurlanda einkum á meginlandi Evrópu og Bretlandi.  Af þeim sökum 

ákváðu norrænu þjóðirnar að tengjast EFTA á sjöunda áratugnum.  Danir ákváðu 

síðan að fylgja Bretum inn í Evrópubandalagið upp úr 1970.   
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Norðurlöndin höfðu einnig með sér töluvert samstarf innan alþjóðastofnana.  

Þar bar hæst samvinna þeirra innan Sameinuðu þjóðanna en norrænu ríkin töluðu 

yfirleitt einni röddu á þeim vettvangi.  Ólíkir hagsmunir þeirra í öryggismálum gerði 

það hins vegar að verkum að möguleikar til samstarfs í utanríkismálum voru mjög 

takmarkaðir.  Norðurlöndin fóru þrjár ólíkar leiðir í þeim efnum á árum kalda 

stríðsins.  Finnar urðu að taka sérstakt tillit til Sovétríkjanna og því var svigrúm þeirra 

mjög takmarkað.  Svíar kusu að viðhalda hlutleysisstefnu sinni og leituðust þeir því 

við að vera óháðir stórveldunum.  Danir, Íslendingar og Norðmenn tengdust hins 

vegar hagsmunum Vesturveldanna með því að gerast aðilar að NATO.   

 Miklar breytingar urðu á umhverfi Norðurlanda upp úr miðjum níunda áratug 

síðustu aldar.  Ákvörðun Evrópusambandsins árið  1986 um að koma á 

sameiginlegum markaði innan sinna vébanda fyrir árslok 1993 hafði mikil áhrif á 

norræna umræðu.  Upp úr því einkenndist umræðan á þingum Norðurlandaráðs fyrst 

og fremst af málefnum Evrópu en fram að þessu hafði einkum verið fjallað um 

sérnorræn málefni á þeim vettvangi.  Meginmálið var að komast að niðurstöðu um 

hvernig norrænu þjóðirnar gætu tengst hinum fyrirhugaða heimamarkaði 

Evrópubandalagsins.  Staða Dana var einföld þar sem þeir voru þegar aðilar að 

bandalaginu.  Spurningin var hins vegar hvað hinar Norðurlandaþjóðirnar hugðust 

gera en þær áttu allar mikilla hagsmuna að gæta vegna viðskipta sinna við 

Evrópubandalagsríkin.  Það lá fyrir að samkeppnisstaða þeirra myndi versna vegna 

ytri tollamúra bandalagsins.   

 Norrænir ráðamenn tóku það aldrei í mál að Norðurlöndin hefðu samflot í 

samningum við Evrópubandalagið.  Hins vegar var ákveðið að löndin myndu hafa 

með sér náið samráð um þessi mál á norrænum vettvangi.  Staða norrænu ríkjanna 

gagnvart EB var því mjög til umfjöllunar á öllum stigum norræna samstarfsins.  

Meginsamningaviðræður Finna, Íslendinga, Norðmanna og Svía við 

Evrópubandalagið fóru fram á vettvangi EFTA en þær hófust fyrir alvöru árið 1990.  

Hins vegar voru lokasamningar við bandalagið málefni hvers EFTA-ríkis fyrir sig.   

 Um sama leyti og Evrópusamruninn var að komast á fullt skrið lauk kalda 

stríðinu með hruni kommúnismans í Austur-Evrópu.  Sú þróun hófst á seinni hluta 

níunda áratugarins en náði hámarki sínu með falli Sovétríkjanna árið 1991.  Þar með 

breyttust forsendur norræns samstarfs enn frekar.  Upp úr 1990 tók norræn umræða 

einnig að einkennast af málefnum Austur-Evrópu og þá einkum Eystrasaltsríkjanna.  



 166 

Lok kalda stríðsins gerði það að verkum að Norðurlöndin höfðu aukið svigrúm til að 

fjalla um utanríkis- og öryggismál.    

Á árunum í kringum 1990 mótaðist ný heimsmynd sem leiddi til  

grundvallarbreytinga á norrænni samvinnu.  Hún hvarf nú frá innhverfu samstarfi yfir 

í  úthverft.  Helsta viðfangsefni hennar varð staða norrænu ríkjanna á alþjóðlegum 

vettvangi – einkum í Evrópu.  Þá var hlutverk norrænnar samvinnu mjög til umræðu 

og ríkti töluverð óvissa um framtíð hennar.  Er óhætt að segja að samstarfið hafi verið 

í mikilli gerjun allan fyrri hluta tíunda áratugarins.  Meginmálið var að finna 

samstarfinu stað innan Evrópusamrunans, takast á við vandamál nágrannasvæðanna í 

austri og styrkja stöðu Norðurlanda í alþjóðasamfélaginu.   

 Þar sem Evrópusamruninn gegnsýrði allt norrænt samstarf þróaðist það yfir í 

að verða svæðasamstarf um Evrópumál.  Eftir að ljóst varð að Norðurlöndin myndu 

taka þátt í Evrópska efnahagssvæðinu (EES) var ákveðið að mynda skilvirkt 

samráðskerfi um málefni þess innan norrænnar samvinnu.   Upp úr 1990 tók norrænt 

samstarf því í ríkum mæli að snúast um þróun mála innan Evrópubandalagsins og 

síðar Evrópusambandsins en þar skipti gerð EES-samingsins hvað mestu máli.  

Evrópusamstarf norrænu ríkjanna byggðist á skoðanaskiptum um málefni þess, 

samráði um að útfæra reglur EES með líkum hætti innan Norðurlanda og samstarfi 

um að hafa áhrif á þróun Evrópusamrunans.  Norrænar samstarfsstofnanir lögðu sig 

því eftir því að mynda tengsl við evrópskar stofnanir auk þess sem norræn samvinna 

var sérstaklega kynnt innan Evrópu.  Var áhersla lögð á að gera EB og fleiri 

stofnunum grein fyrir norrænum gildum – sérstaklega á sviði umhverfis- og 

velferðarmála. 

 Norðurlöndin stefndu að því að þróa norrænan heimamarkað áður en Evrópska 

efnahagssvæðið tæki gildi 1993.  EES byggði á hinu svokallaða fjórfrelsi þar sem gert 

var ráð fyrir frelsi til fjármagnsflutninga, fólksflutninga, vöruflutninga og 

þjónustustarfsemi.  Á þessum tíma ríkti einungis frelsi til fólksflutninga innan 

Norðurlanda.  Lögðu norrænu ríkin áherslu á að styrkja stöðu norræns atvinnulífs með 

því að koma á heima- og samgöngumarkaði, menningar- og menntunarsamfélagi auk 

þess sem sameiginleg réttindi Norðurlandabúa voru efld.  

 Það er óhætt að segja að þátttaka Norðurlanda í Evrópska efnahagssvæðinu 

hafi hnattvætt norrænt samstarf.  Norrænu ríkin höfðu tengst Evrópusamrunanum með 

formlegum hætti og draumurinn um norrænan heimamarkað hafði ræst í evrópsku 

samhengi.  Norðurlöndin stóðu nær hvert öðru en nokkru sinni fyrr en um leið litu þau 
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á sig sem evrópska svæðisheild.  Norrænir ráðamenn ákváðu að norræn samvinna 

myndi framvegis einkennast af öflugu svæðasamstarfi innan Evrópu.  Þeir litu 

almennt jákvæðum augum á Evrópusamrunann enda töldu þeir að hnattrænt samstarf 

væri nauðsynlegt til að skapa aukna hagsæld og frið í heiminum. 

 Ákvörðun Finna, Norðmanna og Svía um að óska eftir aðild að 

Evrópubandalaginu skapaði hins vegar mikla óvissu um framtíð norrænnar samvinnu.  

Íslendingar óttuðust sérstaklega að verða viðskila við frændþjóðir sína á hinum 

Norðurlöndunum en þeir voru ákveðnir í að láta aðildina að EES duga.  Sá ótti 

reyndist hins vegar ástæðulaus þar sem norrænir ráðamenn voru staðráðnir í að 

viðhalda norræna samstarfinu.  Þar skipti sennilega ekki hvað síst máli að Norðmenn 

höfnuðu aðild að ESB í þjóðaratkvæðagreiðslu.  Samstaða ríkti um það á 

Norðurlöndum að sameiginlegur bakgrunnur og svipaðir hagsmunir gerðu það að 

verkum að sjálfsagt væri að halda uppi öflugri samvinnu. 

Það lá fyrir að ef norrænt samstarf átti að hafa einhverja pólitíska þýðingu var 

nauðsynlegt að gera það alþjóðlegra.  Af þeim sökum var ákveðið að gera 

utanríkismálum hærra undir höfði en áður og því voru þau tekin til formlegrar 

umræðu innan Norðurlandaráðs frá og með árinu 1992.  Var ákveðið að 

utanríkisráðherrar norrænu ríkjanna myndu gera grein fyrir sameiginlegri afstöðu 

sinni til utanríkismála á þingum ráðsins.  Þá tóku forsætisráðherrar Norðurlanda í 

fyrsta skipti sameiginlega afstöðu til öryggismála á fundi sínum sama ár.  

Öryggishagsmunir norrænu ríkjanna fóru að mestu saman en meginmálið var að skapa 

öruggt ástand í norðanverðri Evrópu.  Lögðu norrænir ráðamenn áherslu á að þróa 

með sér samráð í þessum efnum.  Þá var jafnframt ákveðið að norrænir ráðamenn 

myndu ræða með reglubundnum hætti sameiginleg hagsmunamál sín á evrópskum eða 

alþjóðlegum vettvangi.   

 Norrænu ríkin beittu sér sérstaklega fyrir því að stuðla að uppbyggingu 

nærsvæðanna í austri.  Á fyrri hluta tíunda áratugarins beindist aðstoðin einkum að 

Eystrasaltsríkjunum en um miðjan áratuginn fengu norðvesturhéruð Rússlands aukna 

athygli.  Meginmálið var að skapa stöðugleika í Norðaustur-Evrópu til að auka öryggi 

norrænu ríkjanna.  Með öflugu svæðasamstarfi norrænu ríkjanna í sínum heimshluta  

stuðluðu þau að lausn hnattrænna vandamála með borgaralegum aðferðum.  Þau 

aðstoðuðu nágrannasvæðin við að taka á þeim mikla umhverfisvanda sem þar var 

landlægur.  Þá lögðu þau mikla áherslu á að hjálpa Eystrasaltsríkjunum við að þróa 

með sér vestræna samfélagshætti sem byggðu á lýðræði og markaðsbúskap.  
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 Norðurlöndin litu svo á að framtíðarþróun Norður-Evrópu byggðist á öflugu 

samstarfi þeirra þjóða sem þar búa.  Með þeim hætti væri sem best hægt að leysa þau 

viðfangsefni sem hnattvæðingin hafði í för með sér.  Var í því sambandi helst litið til 

umhverfismála og þess að byggja upp velmegandi samfélög þar sem stöðugleiki væri 

til staðar.  Norðurlöndin hvöttu því mjög til aukins svæðasamstarfs og tóku þátt í 

stofnun fjölþjóðasamtaka í þessu sambandi.  Þau vísuðu Eystrasaltslöndunum veginn 

til formlegs innbyrðis samstarfs að norrænni fyrirmynd.  Þá tóku norræn ríki þátt í 

stofnun Eystrasaltsráðsins árið 1992 og Barentsráðsins árið 1993 sem miðuðu að því 

að auka samvinnu á viðkomandi svæðum.  Norðurlöndin hvöttu ekki einungis til 

aukins samstarfs innan svæða heldur lögðu þau einnig áherslu á að nágrannasvæðin í 

austri tengdust sem best umheiminum.  Þau litu svo á að alþjóðasamfélagið yrði að 

koma Austur-Evrópu til hjálpar enda bæru allir sína ábyrgð þegar kom að 

efnahagslegri og pólitískri þróun í þessum hluta álfunnar.   

 Norræn samvinna hafði þróast yfir í að verða evrópskt svæðasamstarf á fyrri 

hluta tíunda áratugarins.  Þau mál sem þá voru helst á döfinni tengdust 

Evrópusamrunanum og nágrannasvæðnum í austri.  Eftir að ljóst varð árið 1994 að 

Finnar og Svíar myndu ganga í Evrópusambandið hófu norrænir ráðamenn að huga að 

framtíðarhlutverki norræna samstarfsins.  Meginmálið var að þróa það með þeim hætti 

að það myndi styrkja stöðu Norðurlanda sem mest innan Evrópu en einnig í heiminum 

yfirleitt.  Ákveðið var að norrænu ríkin myndu stöðugt vinna að því að þróa með sér 

samstarf um þau mál sem þau töldu brýnast að fengju framgang á evrópskum 

vettvangi.  Lögðu Norðurlöndin áherslu á norrænt frumkvæði svo áhrif þeirra á 

Evrópusamrunan yrðu sem mest.  Þá varð einnig að ráði að norrænu ríkin ættu með 

sér samstarf um að samræma útfærslur á reglum ESB til að skapa sem mest lagalegt 

samræmi innan Norðurlanda.   

 Þær miklu breytingar sem orðið höfðu í heiminum leiddu til þess að samstarf 

norrænu ríkjanna hafði aldrei verið mikilvægara.  Þar skipti þróun mála í Evrópu 

mestu máli en Norðurlöndunum var nauðsyn í að standa saman svo áhrif þeirra yrðu 

sem mest í því hnattræna umróti sem þar átti sér stað.  Íslendingum og Norðmönnum 

var ekki hvað síst í mun að viðhalda samstarfinu enda fengu þeir einstaka innsýn í 

málefni ESB í gegnum Dani, Finna og Svía.  Þrátt fyrir ólíka stöðu norrænu ríkjanna 

gagnvart ESB kom aldrei annað til greina en að þau hefðu öll með sér samstarf í 

þessum efnum.  Það var hins vegar ekki um það að ræða að norrænu ESB-ríkin 
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mynduðu sameiginlega blokk heldur reyndu þau að samstilla sjónarmið sín eftir því 

sem hagsmunir þeirra fóru saman hverju sinni.   

 Gengið var út frá því að öll norræn samstarfsmál væru skoðuð í evrópsku 

samhengi.  Norrænar samstarfsstofnanir þurftu því allar að laga starfsemi sína að 

þróun mála innan Evrópu.  En um leið var talið mikilvægt að styrkja norræna 

samkennd enda mikilvægt að skapa meðvitund um norræn sérkenni innan Evrópu.  

Norðurlöndin efldu því menningarsamvinnu sína með það fyrir augum að styrkja 

ímynd sína út á við jafnt og samkennd Norðurlandabúa inn á við.   

 Þær miklu breytingar sem orðið höfðu á norrænu samstarfi leiddu til þess að 

skipulagi Norðurlandaráðs var umbylt 1996.  Í stað málefnanefnda voru teknar upp 

þrjár landfræðilegar nefndir sem tóku að sér að fjalla um norræn hagsmunamál út frá 

sínu svæði.  Var þar um að ræða innri málefni Norðurlanda, nágrannasamstarfið í 

austri og Evrópusamstarfið.  Nefndarskipanin bar vott um þá hnattvæðingu sem átt 

hafði sér stað í norrænu samstarfi.  Lögð var áhersla á að starfsemi Norðurlandaráðs 

yrði pólitískari og það gert betur í stakk búið til að takast á við þau alþjóðlegu málefni 

sem hæst báru hverju sinni.  Þá var Evrópusamstarf norrænu ríkjanna stóreflt á öllum 

stjórnstigum þeirra. 

 Norrænu ríkin töldu sig ná töluverðum árangri í að hafa áhrif á þróun 

Evrópusambandsins á seinni hluta 10. áratugarins.  Var þar um að ræða ýmis mál sem 

norrænu þjóðirnar settu á oddinn eins og atvinnumál, neytendamál, umhverfismál sem 

og að gera starfsemi ESB lýðræðislegri.  Þá sannaði norrænt samstarf einnig gildi sitt 

þegar Norðurlöndunum tókst að standa vörð um vegabréfafrelsi sitt með því að fá öll 

inngöngu í Schengen óháð ESB-aðild.  Aukið utanríkissamstarf ESB-ríkjanna dró 

hins vegar úr vægi norræna samstarfsins innan Sameinuðu þjóðanna.  Á móti kom að 

Íslendingar og Norðmenn fengu oft að taka þátt í sameiginlegum málflutningi ESB á 

þeim vettvangi.  Norrænu ríkin tóku því í æ ríkari mæli þátt í evrópsku samstarfi á 

alþjóðavettvangi. 

 Eitt mikilvægasta málefni Evrópu á seinni hluta 10. áratugarins var fyrirhuguð 

stækkun ESB og NATO til austurs.  Ríki Austur-Evrópu sóttu mjög fast um aðild að 

stofnununum og norrænu ríkin studdu þau með oddi og egg í þeim efnum.  Litu 

Norðurlöndin á það sem mikilvæga forsendu fyrir framtíðarstöðugleika og frið innan 

Evrópu.  Þá sáu Norðurlöndin fyrir sér að stækkun ESB myndi þróa sambandið frekar 

í þá átt að verða milliríkjabandalag þar sem svæðasamstarf hefði mikið vægi. 
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 Mikilvægur liður í auknu svæðasamstarfi ESB var hin svokallaða “norðlæga 

vídd” sem Finnar höfðu frumkvæði að innan sambandsins á seinni hluta 10. 

áratugarins.  Með henni samþykkti ESB að beina kröftum sínum í auknum mæli að 

viðfangsefnum Norður-Evrópu.  Það lá fyrir að norrænu ríkin yrðu stefnumarkandi í 

þeirri viðleitni vegna þekkingar sinnar, reynslu og tengsla sem þau höfðu byggt upp á 

svæðinu.  Litu Norðurlöndin á sig sem mikilvæga brú á milli Vestur- og Norðaustur-

Evrópu þegar kom að framtíðarþróun Evrópusamrunans. 

 Þrátt fyrir að norðlæga víddin beindist upphaflega fyrst og fremst að 

Norðaustur-Evrópu hafði hún einnig mikið að segja fyrir norðlægar slóðir almennt og 

þar á meðal íslenska hagsmuni.  Vestnorrænu þjóðirnar, þ.e. Grænlendingar, 

Færeyingar, Íslendingar og að vissu marki Norðmenn, höfðu haft áhyggjur af því að 

norrænt nágrannasamstarf beindist full mikið til austurs.  Þeim fannst hagsmunir sínir 

á Norður-Atlantshafinu fyrir borð bornir og tóku að hvetja til aukins svæðasamstarf á 

nágrannasvæðum í vestri.  Í því sambandi var sérstök áhersla lögð á umhverfismál og 

sjálfbæra nýtingu auðlinda.  Liður í þeirri baráttu var stofnun Norðurskautsráðsins en 

norrænu þjóðirnar tóku þátt í henni ásamt Bandaríkjunum, Kanada og Rússlandi.  Á 

seinni hluta 10. áratugarins voru fyrstu skrefin stigin að svæðasamstarfi á 

norðanverðuAtlantshafi.  Auk fyrrgreindra ríkja var áhersla lögð á aukin tengsl við 

Bretlandseyjar. 

 Norðurlöndin voru því að vissu leyti tvískipti þó þau ættu margt sameiginlegt.  

Íslendingar og Norðmenn áttu mikilla hagsmuna að gæta á Norður-Atlantshafi en 

Danir, Finnar og Svíar horfðu einkum til meginlands Evrópu.  Norrænu ríkin voru þó 

sammála um það að brýnt væri að byggja upp nærsvæðin í austri.  Á seinni hluta 10. 

áratugarins var ríkari áhersla lögð á að koma til móts við sérþarfir hvers svæðis fyrir 

sig enda voru aðstæður að mörgu leyti ólíkar á nágrannasvæðunum.  Norðvesturhéruð 

Rússlands fengu aukna athygli.  Þá sáu norrænir ráðamenn fram á að Eystrasaltsríkin 

myndu þróast í að verða jafningjar í svæðasamstarfi Norður-Evrópu.  Enn sem komið 

var byggðist samstarfið hins vegar fyrst og fremst á nokkurs konar þróunaraðstoð 

norrænu ríkjanna.  

 Uppbyggingarstarf Norðurlanda á nágrannasvæðunum í austri tengdist breyttri 

sýn í öryggismálum.  Eftir lok kalda stríðsins fékk öryggishugtakið víðari grundvöll.  

Í stað þess að tengjast einkum vopnum og vörnum var einnig farið að líta á það út frá 

félagslegum- og umhverfislegum forsendum.  Það byggði á þeim hnattræna skilningi 

að stöðugleiki í heiminum byggðist ekki hvað síst á borgaralegum þáttum svo sem 
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lýðræði, velferð, velmegun og umhverfismálum.  Norðurlöndin litu svo á að þau bæru 

sérstaka ábyrgð á að stuðla að öryggi í eigin heimshluta.   

 Samstarf norrænu ríkjanna í öryggismálum komst á fastari grundvöll á seinni 

hluta 10. áratugarins.  Þau málefni sem efst voru á baugi á þeim tíma voru stækkun 

NATO til austurs og fyrrnefnd endurskilgreining á öryggishugtakinu.  Öryggismál 

voru fyrst rædd á markvissan hátt innan Norðurlandaráðs árið 1997 þegar ráðið efndi 

til ráðstefnu um öryggismál á Norðurlöndum og nágrannasvæðunum.  Það auðveldaði 

öryggissamstarf norrænu ríkjanna að NATO hafði tileinkað sér hina nýju 

skilgreiningu hugtaksins sem gerði Finnum og Svíum kleift að eiga náið samstarf við 

bandalagið.  Þá byggðu Norðurlöndin upp öfluga samvinnu á sviði friðargæslu en 

ríkin mynduðu sameiginlega friðargæslusveit á vegum Sameinuðu þjóðanna.  

Norrænu ríkin voru staðráðin í að taka virkan þátt í alþjóðasamfélaginu.  Þau 

voru meðvituð um að hnattvæðingin væri að mörgu leyti stefnumarkandi og því væri 

mikilvægt að nýta sér kosti hennar og takast á við þau vandamál sem henni fylgdu.  

Þau lögðu ríka áherslu á alþjóðlegt samstarf um ýmis hnattræn málefni enda fór 

norrænt samstarf innan alþjóðastofnana vaxandi á 10. áratugnum.  Hvöttu 

Norðurlöndin til þess að hnattvæðingunni yrðu settar alþjóðlegar leikreglur sem tækju 

mið af siðferðislegum og félagslegum þáttum og unnu þau að því að koma norrænum 

áherslum á framfæri í því sambandi. 

 Meginmarkmið alþjóðasamstarfs norrænu ríkjanna var að stuðla að auknu 

öryggi í heiminum og vinna að því að styrkja stöðu Norðurlanda í 

alþjóðasamfélaginu.  Áherslumál þeirra voru fyrst og fremst friðsamleg lausn mála, 

lýðræði, mannréttindi, velferð, félagsleg réttindi, neytendavernd og umhverfismál.  

Barátta norrænu ríkjanna snerist því í raun mikið til um að styrkja stöðu einstaklinga 

og samfélaga í hinum hnattvædda heimi.  Í þessu sambandi voru hugmyndir 

Norðurlanda um sjálfbæra þróun sérlega mikilvægar.  Þar var gert ráð fyrir 

sjálfbærum samfélögum sem byggðu á náttúruvernd og sjálfbærri nýtingu auðlinda.  

Með því að taka tillit til umhverfis-, efnahags- og félagslegra þátta skyldi stuðlað að 

þróun samfélaga sem byggðu á öryggi og velferð.  Norrænu ríkin stefndu að því að 

verða sjálfbær samfélög og hvöttu til þess að samskonar þróun ætti sér stað á 

alþjóðavettvangi. 
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 Norðurlöndin unnu náið saman að markmiðum sínum innan helstu 

alþjóðastofnana.
476

  Þá lögðu þau hvað mest af mörkum við að efla hag fátækustu 

ríkja heims.  Norrænu löndin litu í vaxandi mæli á heiminn sem eina heild.  Þau litu 

svo á að framtíðin lægi í fjölmenningu og því bæri að vinna að því að þróa samfélög 

heimsins með þeim hætti.  Þau lögðu því áherslu á að styrkja eigin stöðu með því að 

efla norræna samkennd sem og að auka alþjóðlegan skilning innan Norðurlanda.  Þá 

einsettu norrænu ríkin sér að viðhalda norrænum samfélagsháttum en þar skipti 

velferðarkerfið mestu máli.  Til þess að svo mætti verða var mikilvægt að halda uppi 

öflugu efnahagslífi.  Norðurlöndin lögðu því áherslu á að eiga með sér samstarf um að 

gera norrænt atvinnulíf sem samkeppnishæfast.   

 Norðurlöndin höfðu búið við mikin efnahagsvanda í byrjun 10. áratugarins en  

með því að minnka umfang hins opinbera og gera atvinnulífið frjálsara tókst þeim að 

ná sér á strik á nýjan leik.  Hagvöxtur jókst og atvinnuleysi minnkaði á seinni hluta 

10. áratugarins.  Samkeppnisstaða Norðurlanda í hinu alþjóðavædda hagkerfi var samt 

sem áður sífellt meira til umræðu eftir því sem nær dró aldamótunum 2000.  Norrænu 

löndin þróuðu með sér viðamikið samstarf á sviði menntunar og vísindarannsókna 

enda var það talið forsenda fyrir samkeppnishæfu atvinnulífi.  Þá efldist mjög 

umræðan um nauðsyn þess að draga úr hindrunum á hinum norræna markaði.  Talið 

var mikilvægt að norræni markaðurinn yrði öflugur heimavöllur sem myndi skapa 

samkeppnishæft atvinnulíf á alþjóðavettvangi.   

 Sívaxandi hnattvæðing gerði það að verkum að talið var brýnt að endurskoða 

norrænt samstarf á nýjan leik upp úr aldamótunum 2000.  Það kom í ljós að hin 

landfræðilega nefndaskipting Norðurlandaráðs hentaði illa í heimi sem einkenndist 

sífellt meir af alþjóðlegum málefnum.  Því var ákveðið að taka upp málefnanefndir á 

nýjan leik en starf þeirra átti að taka tillit til norrænna jafnt sem alþjóðlegra þátta.  Var 

öllum stofnunum Norðurlandaráðs ætlað að vera í stakk búnar til að fjalla um sín mál 

út frá forsendum Norðurlanda, nágrannasvæðanna, ESB, EES og alþjóðasamfélagsins.  

Þá var einnig lögð ríkari áhersla á öflugt samstarf Norðurlandaráðs við aðrar stofnanir 

svo sem Norrænu ráðherranefndina, þjóðþing norrænu ríkjanna auk ýmissa 

alþjóðastofnana.   

                                                 
476

 Svo sem Alþjóðabankans, Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO),  

     Efnahagssamvinnu- og þróunarstofnunarinnar (OECD), Evrópuráðsins, Öryggis- og  

     samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE) og Sameinuðu þjóðanna. 
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 Norrænu samstarfi var í framtíðinni ætlað að vera öflugt og sveigjanlegt 

þannig að löndin væru sem best í stakk búið til að takast á við fjölbreytileg 

viðfangsefni hins hnattvædda heims.  Því var ætlað að vera leiðandi afl í 

svæðasamstarfi Norður-Evrópu og þar með farvegur norrænna áhrifa innan Evrópu.  

Einn helsti styrkur þess var það viðhorf að nauðsynlegt væri að leita stöðugt nýrra 

leiða til að þróa norrænt samfélag.  Vaxandi hnattvæðing og Evrópusamruni höfðu 

leitt til eflingar norræns samstarfs enda voru norrænir ráðamenn sammála um að ekki 

yrði greint á milli norrænna og evrópskra mála.  Norræn samvinna hafði komist á 

fastan grundvöll á seinni hluta 10. áratugarins sem öflugt svæðasamstarf innan 

Evrópu.  Meginhlutverk Norðurlanda á nýrri öld var að treysta viðgang hins norræna 

þjóðfélagskerfis en um leið að koma að þróun alþjóðamála með ábyrgum hætti.  Það 

er ekki hægt að merkja annað á norrænni umræðu frá þessum tíma en að mikil 

bjartsýni hafi ríki um möguleika Norðurlanda til að takast á við hnattræna þróun í 

framtíðinni. 

 Það hefur sýnt sig að norrænt samstarf er í fullu gildi þrátt fyrir að þróun þess 

taki að mörgu leyti fremur mið af alþjóðaþróun en innri málum Norðurlanda.  Er í 

raun ekki við öðru að búast í heimi hnattvæðingar þar sem innanríkis- og utanríkismál 

fléttast æ meir saman.  Með því móti hefur norrænt samstarf mest gildi fyrir norrænu 

þjóðirnar sem þurfa í sífellt ríkari mæli að lifa og hrærast í alþjóðlegu umhverfi.  

Samhliða auknu alþjóðasamstarfi hafa Norðurlöndin unnið að því að styrkja norræna 

samkennd.  Það er mikilvægt í heimi þar sem samskipti manna verða sífellt meiri að 

einstakar þjóðir og menningarsvæði átti sig betur á sérstöðu sinni.  Það veitir aukið 

sjálftraust og auðveldar þeim að gæta eigin hagsmuna. 
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