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INNGANGUR
Íslenska utanríkisþjónustan er sífellt á hreyfingu við að sækja og verja fyrir Íslands hönd um
allan heim. Þessi skýrsla fjallar um viðburðaríkt ár í ævisögu þjónustunnar. Hún er hin fjórða
sem ég legg fram sem utanríkisráðherra.
Hér langar mig að draga sérstaklega fram sex þætti sem mér liggja efst í kolli. Fyrst skal
telja áhersluna á góða þjónustu við Íslendinga nær og fjær. Löndum skolar á margar fjörur.
Sumir lenda á skeri og til að ná landi þurfa þeir liðsinnis við hjá sendiráðum og ólaunuðum
ræðismönnum okkar sem hundruðum saman taka fast á þegar í nauðir rekur. Ráðuneytið hér
heima liggur heldur ekki á sínu liði geti það miðlað málum eða haft milligöngu um aðstoð, og
í einstökum tilvikum sendir það starfsfólk heimsálfa milli til að greiða fyrir eða lina kvöl sem
tengist erfiðustu málunum. Þau tilvik losa ár hvert þúsund þar sem okkar vaska borgaraþjónusta leggur fólki hljóðlega lið. Úrræðagóðir starfsmenn vinna þar stundum lítil kraftaverk
sem engar sögur fara af en a.m.k. ráðherra málaflokksins finnst til um.
Í öðru lagi höfum við sinnt framkvæmd á samþykkt Alþingis um viðræður um aðild að
Evrópusambandinu. Árla ráðherratíðar minnar var lögð fram umsókn um aðild og leiðarstjarnan stillt á að ná fram besta mögulega aðildarsamningi út frá hagsmunum Íslands. Ég hef
frá upphafi lagt áherslu á innihald umfram hraða. Gæði niðurstöðunnar, og þar með hagsmunir Íslands, hljóta að vera í forgangi. Þeir sem vilja stilla lok samninga á tiltekna dagsetningu mega ekki gleyma því að fátt er verra uppspil í samningum en að segja við þann sem
er handan borðsins að samningum verði að ljúka fyrir tiltekinn tíma. Hann þarf þá lítið að gera
annað en drepa fingrum og bíða til að ná betri niðurstöðu fyrir sig. Í öllum samningum vegast
á hagsmunir samningsaðila og niðurstaðan ræðst ekki af góðvild. Hagstæða niðurstöðu þarf að
sækja og hún kemur ekki sjálfkrafa. Því virðast jafnvel bestu menn gleyma í æsingi dagsins.
Enginn, allra síst þeir sem eru á móti aðild, mega heldur gleyma að Alþingi veitti þjóðinni
þann sjálfsagða rétt að eiga síðasta orðið í Evrópumálunum. Í ljósi þess, og ekki síður lýðræðiskröfunnar í kjölfar hruns, er furðuleg sú viðleitni að vilja svipta þjóðina þeim sjálfsagða
rétti að fá að velja sína eigin framtíðarstefnu. Barlómsmenn eru hræddir við hið óþekkta sem
dvelur háskaleg útlönd, og bera í brjósti sér djúpa trú á að hætta stafi af því að tengjast þeim
of náið. Sá heimur er hins vegar farinn veg allrar veraldar og í dag ræður það farsæld þjóða á
mennta-, vísinda- og viðskiptasviðunum hversu náin tengsl eru á milli þeirra. Þessi trú, að
háskinn búi í ríkari tengslum við útlönd, og Evrópu sérstaklega, hefur leitt besta fólk til að
berjast fyrir því ólýðræði að svipta þjóðina rétti til að kjósa sér eigin örlög. Sannast þar hið
fornkveðna í Skáldatíma að skynsemin heldur kjafti þegar trúin er annars vegar. Það er hins
vegar einbeittur vilji minn eins og stórs meirihluta þjóðarinnar samkvæmt könnunum að sá
skýlausi réttur verði virtur.
Nú eru tíu mánuðir réttir frá því sjálfar samningaviðræðurnar fóru af stað eftir
umfangsmikla rýnivinnu. Á þeim tíma hafa viðræður hafist um nær helming samningskafla.
Samningum er lokið um tæpan þriðjung. Erfiðar lotur eru fram undan, ekki síst þegar
samningar hefjast um sjávarútvegsmálin. Vitaskuld munu rísa öldur fyrir stafni. Þá er að
kljúfa þær með sömu elju og æðruleysi og hefur einkennt vinnu okkar fólks til þessa. Ég hef
lært að virða það fyrir einstaka samningatækni og úthald. Miklir hagsmunir eru í húfi fyrir
Ísland. Þeir sem hafa réttlætið sín megin sigra alltaf að lokum, en þurfa þá að vísu að vera
væddir úthaldi, góðum skammti af þolgæði og helst þokkalegu taugakerfi.
Undanfarið hefur staðið yfir málefnaleg og vaxandi umræða um gjaldmiðilinn. Hann er
mikilvægasta úrlausnarefnið í dag. Snjóhengja þúsund milljarða króna í útlenskri eigu hangir
yfir efnahagskerfinu og vandann sem í henni felst þarf að leysa. Sérfræðingar Seðlabankans
hafa sömuleiðis komist að þeirri fræðilegu niðurstöðu að krónan sé ekki bara fórnarlamb
heldur líka uppspretta sveiflna. Ég tel að í gegnum samninga við Evrópusambandið sé hægt að
stinga leið fyrir Ísland út úr höftum og inn í nýjan gjaldmiðil sem gæti skapað fjölmörgum
heimilum og fyrirtækjum tryggari framtíð.
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Sumir halda því fram að það taki of langan tíma. Vandamálin sem tengjast gjaldmiðlinum
verði að leysa fyrr. Staðreyndin er hins vegar sú, að fáum mánuðum eftir formlega aðild getur
Ísland komið krónunni í skjól fram að upptöku evrunnar, með því að taka þátt í gjaldmiðilssamstarfinu ERM II með stuðningi Seðlabanka Evrópu. Um þetta þarf hins vegar að
semja og þessvegna er nú nauðsynlegra en nokkru sinni fyrr að halda viðræðunum við
Evrópusambandið áfram af fullum þrótti. Í því felast langtímahagsmunir Íslands.
Þriðja stefið í okkar starfi er svo norðurslóðir. Þær hef ég skilgreint sem forgangsmál í
utanríkisstefnunni. Ég lýsti í ræðu um skýrslu mína til Alþingis fyrir tveimur árum helstu hugmyndum um stefnumörkun á því sviði. Nú eru öll atriði þeirrar stefnu komin til framkvæmdar
og verið að vinna að norðurslóðaáætlun til lengri tíma. Við höfum beitt okkur fyrir sterkara
Norðurskautsráði, sem hefur gert samning um leit og björgun í Norðurhöfum og er að smíða
annan um varnir gegn olíumengun. Ég hef í minni ráðherratíð heimsótt öll norðurskautsríkin
og á síðasta ári ræddi ég sérstaklega við alla utanríkisráðherra þeirra um nánara samstarf. Við
höfum gert samkomulag við önnur ríki um norðurslóðavísindi og ræktum tengsl við frumbyggja og aðra þá sem eiga mikið undir þróuninni á svæðinu. Við höfum í senn lagt aukna
áherslu á varnir gegn hlýnun og undirbúning fyrir nýjar flutningaleiðir yfir pólinn í samvinnu
við aðrar þjóðir. Á liðnu ári hafa því Íslendingar sýnt frumkvæði á mörgum sviðum norðurslóða – og eftir því hefur sannarlega verið tekið.
Fjórða atriðið varðar svo samstarf okkar við lönd í öllum álfum um jarðhita. Hvar sem ég
kem er áhugi á að ræða um hvernig hægt sé að nýta hreina orku í stað mengandi kola- og
olíubrennslu. Í kjölfar hamfaranna í Japan og slyssins í Fukushima er nýr vilji þar í landi til að
ráðast í aukna nýtingu á jarðhita, og heimsóknir heimamanna til Íslands, ötult starf sendiráðsins, auk heimsókna bæði ráðherra og sérfræðinga austur, hafa leitt til þess að þar velja
menn Ísland sem samstarfsríki. Ekki þarf að orðlengja um eindreginn vilja Kína í því efni eftir
árangursríka heimsókn Wen Jiabao forsætisráðherra í síðustu viku. Við Kína höfum við
skrifað undir samninga um stærstu hitaveitu í heimi og samstarf í þróunarlöndum. Í Evrópu
nýtast fjármunir úr Þróunarsjóði EFTA til að liðsinna við byggingu á hitaveitum og í Afríku
höfum við bundist samkomulagi við stærsta bakhjarlinn, Alþjóðabankann, um samstarf í 13
löndum þar sem orkufátækt er stórt vandamál. Hvar sem okkar sérfræðingar mæta á vettvang
á jarðhitasvæðum heimsins hitta þeir fyrir fólk sem hefur numið á Grensásveginum, við
Jarðhitaskóla Sameinuðu þjóðanna, þar sem magnað starf hefur verið unnið í yfir þrjá áratugi.
Fimmta málið er öðru vísi en hin, og stendur hjarta mér næst. Það er viðurkenning Íslands
á sjálfstæði Palestínuríkis. Í því efni sagði enginn okkur fyrir verkum og Ísland lét eigin verk
tala. Með því urðum við fyrsta evrópska og vestræna ríkið til þess að viðurkenna fullveldi
Palestínu í yfir tvo áratugi. Sú ákvörðun var í anda þeirrar áherslu á mannréttindi sem litar alla
utanríkisstefnu Íslendinga í dag. Ákvörðun Alþingis var söguleg. Stórlyndi þingheims birtist
með táknrænum hætti í því að enginn alþingismaður greiddi atkvæði gegn viðurkenningunni.
Fyrir það á hann samanlagður skilið í senn hrós og þakkir.
Sjötta og síðasta málsefnið sem ég undirstrika er þróunarsamvinna Íslendinga. Nú er
starfað eftir fyrstu áætluninni sem ég lagði fram á því sviði. Þar sýndi Alþingi líka sínar bestu
hliðar og studdi hana einróma. Þingið sló meira að segja undir nára og vildi hraða aukningu
fjárframlaga til þróunarsamvinnu. Sæll er sá ráðherra sem við slíkan viðurgjörning býr á sínu
þingi. Ógleymanlegt var það þegar Ísland afhenti formlega í Malaví, einu af fátækustu ríkjum
heims, nýtt sjúkrahús sem þjónar jafn mörgum íbúum og búa á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Jafn
seint mun mér líkast til úr minni líða þegar ég stóð inni í skóginum í lítilli heilsugæslustöð
sem Íslendingar hafa byggt og reka í Nankumbasveit og ljósmóðirin okkar sagði með stolti:
„Börnin lifa hjá okkur“. Mæður og börn eru alfa og omega árangursríkrar þróunarsamvinnu
enda liggja þar áherslur Íslands í dag.
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Skýrslan heldur hefðbundnum svip hinna fyrri. Fyrst er fjallað um borgaraþjónustu við
einstaklinga, næst um norðurslóðir og nærsvæði, meðal annars samstarf við Norðurlöndin og
Eystrasaltsríkin. Þar á eftir er umfjöllun um umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu,
ganginn í viðræðunum og einstökum málaflokkum. Þá er kafli um viðskiptamál og Evrópska
efnahagssvæðið, þar sem fjallað er um rekstur þessa viðamesta alþjóðasamnings sem Ísland
hefur gert.
Í fimmta kafla um alþjóða- og öryggismál er lýst hvernig málafylgja Íslands fyrir auknum
mannréttindum, jafnréttismálum, auðlinda-, umhverfis- og varnar- og öryggismálum fer fram.
Kaflinn um þróunarsamvinnu skýrir frá þróunarsamvinnuáætlun og einstökum verkefnum í
þróunarmálum og friðargæslu, auk samstarfs við frjáls félagasamtök. Áttundi kafli lýsir
upplýsinga- og menningarstarfi utanríkisþjónustunnar en á árinu sem er til umfjöllunar fór
fram stærsta einstaka kynning á íslenskri menningu sem staðið hefur verið fyrir þegar Ísland
var heiðursgestur á bókastefnunni í Frankfurt. Minningaratburðir voru haldnir í tilefni af 20
ára endurheimt sjálfstæðis í Eystrasaltsríkjunum en Íslendingar skipuðu sérstakan heiðurssess
í þeim viðburðum.
Síðasti kaflinn fjallar um rekstur utanríkisþjónustunnar. Þar fram kemur að allur sá árangur
sem lýst er í skýrslunni er til kominn fyrir minna fé og með færra fólki en hjá öðrum ríkjum.
Það lýsir dugnaði, elju og framlagi starfsfólks sem ráðherra er giska stoltur af.
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1.
BORGARAÞJÓNUSTA
Borgaraþjónustan er einn af grunnþáttunum í starfsemi utanríkisþjónustunnar og sá bakhjarl
sem Íslendingar erlendis geta reitt sig á ef þeir þurfa á aðstoð að halda. Á hverju ári koma
starfsmenn utanríkisráðuneytisins og sendiskrifstofa ásamt um 250 kjörræðismönnum Íslands
að yfir eitt þúsund málum er varða réttindi, velferð og hagsmuni íslenskra ríkisborgara erlendis. Neyðarvakt er í ráðuneytinu allan sólarhringinn, allt árið um kring, vegna mála sem upp
kunna að koma og þarfnast skjótra viðbragða.
Starfsemi borgaraþjónustunnar hefur aukist töluvert á undanförnum árum enda hefur
Íslendingum sem búa eða dvelja erlendis í lengri eða skemmri tíma fjölgað ár frá ári. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands eru nú um 40 þúsund Íslendingar búsettir erlendis
og Ferðamálastofa áætlar að á árinu 2011 hafi rúmlega 341 þúsund Íslendingar farið um
Leifsstöð samanborið við 293 þúsund árið áður.
Þrátt fyrir ótvírætt mikilvægi borgaraþjónustunnar fyrir þá sem í hlut eiga hverju sinni, fer
starfið sjaldnast hátt enda oftast um persónuleg málefni einstaklinga að ræða og mikilvægt að
fyllsta trúnaðar sé gætt. Í grófum dráttum má þó flokka helstu verkefni með eftirfarandi hætti:
 Ýmiss konar aðstoð og milliganga í tengslum við slys, veikindi eða andlát Íslendinga erlendis.
 Aðstoð við íslensk fórnarlömb afbrota erlendis.
 Aðstoð við Íslendinga sem komast í kast við lögin erlendis.
 Aðstoð varðandi einkaréttarleg málefni, til dæmis varðandi forræði eða brottnám
barna.
 Aðstoð við að hafa uppi á týndum einstaklingum erlendis.
 Heimflutningar veikra eða vegalausra ríkisborgara.
 Upplýsingagjöf til ferðalanga og útgáfa ferðaviðvarana.
 Útgáfa neyðarvegabréfa á sendiskrifstofum og hjá ræðismönnum Íslands.
 Útgáfa almennra vegabréfa í sendiráðum Íslands í Kaupmannahöfn, Osló, Stokkhólmi, London, Berlín, Peking og Washington.
Borgaraþjónustan hefur eftir atvikum milligöngu um samskipti við önnur stjórnvöld á Íslandi
og vinnur einnig náið með utanríkisþjónustum annarra Norðurlanda og fleiri ríkja. Starfsfólk
norrænna sendiráða veitir ríkisborgurum annarra Norðurlanda aðstoð þegar á þarf að halda á
grundvelli Helsinki-samningsins og styrkir samstarfið það öryggisnet sem unnt er að virkja
þegar Íslendingar lenda í erfiðleikum erlendis.
Starfsemi borgaraþjónustunnar byggist einnig að miklu leyti á neti kjörræðismanna sem
íslensk utanríkisþjónusta hefur komið upp í 80 löndum víðs vegar um heiminn. Kjörræðismenn eru nú um 250 og inna margir þeirra mjög mikla vinnu af hendi fyrir Ísland án þess að
þiggja laun fyrir. Sumir hafa starfað áratugum saman af mikilli trúmennsku. Víða háttar svo
til að langt er til næstu íslensku sendiskrifstofu og þá er ómetanlegt að eiga öfluga ræðismenn
sem eru reiðubúnir að koma Íslendingum til aðstoðar.
Neyðaráætlun utanríkisráðuneytisins
Utanríkisráðuneytið hefur gert áætlun um viðbrögð við neyðaraðstæðum erlendis og er
viðbragðshópur starfsmanna til reiðu þegar virkja þarf áætlunina. Er það skilgreint sem
neyðartilvik þegar bráð hætta, slys, hamfarir eða annað af þeim toga snertir, eða getur snert,
ótiltekinn fjölda Íslendinga erlendis og útheimtir skjótar aðgerðir sem búast má við að séu
umfangsmeiri en almenn borgaraþjónusta ráðuneytisins ræður við. Með áætluninni eru verklagsreglur samræmdar og leitast er við að tryggja skjót viðbrögð sérþjálfaðra starfsmanna
ráðuneytisins, sendiskrifstofa og ræðismanna. Áhersla er lögð á að staðsetja íslenska ríkis-

10

borgara erlendis, tryggja öryggi þeirra þar og eftir atvikum koma þeim á öruggan stað. Í alvarlegustu tilvikunum getur þurft að skipuleggja neyðarflutning Íslendinga frá umræddu svæði.
Neyðaráætlunin var síðast virkjuð þegar jarðskjálftinn mikli reið yfir Japan í mars 2011 en
nokkrir tugir íslenskra ríkisborgara voru þá í landinu. Fyrirhuguð er æfing á viðbragðsáætluninni þar sem líkt verður eftir aðstæðum sem upp geta komið og starfsmenn þjálfaðir í
réttum viðbrögðum.
Gagnagrunnur um Íslendinga erlendis
Í júní 2011 opnaði utanríkisráðuneytið gagnagrunn þar sem Íslendingar sem ferðast til útlanda
eða dvelja erlendis í lengri eða skemmri tíma geta skráð sig. Þessu fyrirkomulagi er sérstaklega komið á fyrir þá sem fara til fjarlægari heimshluta eða svæða þar sem af einhverjum
ástæðum má ætla að viðsjárvert ástand geti skapast. Skráning fer fram á vef utanríkisráðuneytisins.
Stór þáttur í því starfi sem fer í gang þegar neyðaráætlun borgaraþjónustunnar er virkjuð
felst í að hafa samband við alla íslenska ríkisborgara sem kunna að vera staddir á viðkomandi
svæði. Gagnagrunninum er ætlað að auðvelda ráðuneytinu að ná sambandi við þá einstaklinga
sem hafa skráð sig, en einnig er hægt að kalla eftir því að Íslendingar sem eru á hættusvæði og
hafa ekki þegar skráð sig í grunninn fari á netið og færi inn viðeigandi upplýsingar. Mikilvægi
þessa felst ekki síst í því að geta náð sambandi við fólk við aðstæður þar sem símasambandi er
hætt við að rofna á meðan netsamband er í lagi.
Gagnagrunnurinn telst eign utanríkisráðuneytisins og verða upplýsingar úr grunninum ekki
veittar til þriðja aðila nema öryggi þeirra sem skráðir eru sé í húfi. Upplýsingar í grunninum
verða aðeins notaðar í öryggisskyni og til þess að gera utanríkisráðuneytinu eða íslensku
sendiráði kleift að ná sambandi við viðkomandi. Gagnagrunnurinn er settur upp að undangengnu samráði við Persónuvernd.
Atkvæðagreiðslur utan kjörfundar
Eitt af verkefnum borgaraþjónustunnar er að halda utan um og stýra utankjörfundaratkvæðagreiðslum erlendis þegar fram fara þjóðaratkvæðagreiðslur og kosið er til Alþingis
eða sveitarstjórna, sem og þegar forsetakosningar fara fram. Að utankjörfundarkosningum
koma starfsmenn utanríkisþjónustunnar heima og erlendis ásamt kjörræðismönnum Íslands.
Á síðastliðnu ári skipulagði borgaraþjónustan utankjörfundaratkvæðagreiðslu fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu um Icesave-samninginn í apríl 2011. Kjörstaðir voru rúmlega 260 og enn
sem fyrr var það þéttriðið net kjörræðismanna sem gerði það að verkum að Íslendingar víðast
hvar í heiminum áttu kost á því að nýta atkvæðisrétt sinn.
Staðfesting skjala
Þegar einstaklingur eða fyrirtæki þarf að nota íslensk skjöl erlendis gerir viðtakandi oft kröfu
um að skjölin séu vottuð og staðfest af utanríkisráðuneytinu. Með formlegri staðfestingu er átt
við að utanríkisráðuneytið stimpli skjalið og staðfesti með því að þar til bært yfirvald á Íslandi
hafi gefið skjalið út eða vottað það. Á árinu 2011 voru um 2.700 skjöl staðfest af utanríkisráðuneytinu.
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2.
NORÐURSLÓÐIR OG NÆRSVÆÐI
Samskiptin við Norðurlöndin fjögur og vestnorrænu nágrannalöndin byggjast á gömlum og
traustum menningarlegum grunni og hefur pólitískt og efnahagslegt vægi þeirra aukist, ef
eitthvað er, í kjölfar alþjóðavæðingar og Evrópusamvinnu. Mikil umskipti eiga sér stað á allra
nyrstu svæðum álfunnar sem hafa munu í för með sér breytingar fyrir íbúa þessa heimshluta
og kalla á að vel sé haldið á málum, í góðu samstarfi við nágrannaþjóðirnar og aðra sem eiga
hagsmuna að gæta.
2.1. Norðurslóðir
Alþingi samþykkti á síðasta ári í fyrsta skipti heildstæða norðurslóðastefnu er miðar að því að
tryggja hagsmuni Íslands með tilliti til áhrifa loftslagsbreytinga, umhverfis- og auðlindamála
og siglinga og samfélagsþróunar, auk þess að efla tengsl og samstarf við önnur ríki og
hagsmunaaðila um málefni svæðisins. Utanríkisráðuneytið hefur á grundvelli stefnunnar lagt
ríkari áherslu á norðurslóðamál í tvíhliða samskiptum og á vettvangi Norðurskautsráðsins,
Barentsráðsins og Norðlægu víddarinnar, sem er samráðsvettvangur Evrópusambandsins,
Rússlands, Noregs og Íslands um málefni jaðarsvæða Norður-Evrópu. Stefnan er einnig
grundvöllur málflutnings á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, Atlantshafsbandalagsins og hjá
öðrum alþjóðastofnunum. Málaflokkurinn hefur hlotið aukið vægi í störfum ráðuneytisins og
hjá sendiskrifstofum Íslands sem vinna að því að kynna málefni norðurslóða og hagsmuni
Íslands fyrir erlendum ríkjum. Á fjárlögum þessa árs hefur verið gert ráð fyrir sérstöku
fjárframlagi til norðurslóðasamvinnu til að fylgja eftir stefnumiðum norðurslóðastefnunnar.
Vaxandi umfang norðurslóðamála og skilvirk framkvæmd norðurslóðastefnunnar með tilliti til
forgangsröðunar, fjármuna og innlendrar samhæfingar hefur leitt til þess að ráðuneytið hefur
hafið vinnu við gerð norðurslóðaáætlunar til lengri tíma en hún verður unnin í samstarfi við
önnur fagráðuneyti, Alþingi og hagsmunaðila.
Áhugi alþjóðasamfélagsins á norðurskautssvæðinu hefur aukist undanfarin ár. Íbúar
norðurslóða eru nú fjórar milljónir, þ.m.t. við Íslendingar, og finna þeir fyrir þeim fordæmislausu hröðu breytingum sem fylgja hlýnandi loftslagi. Þar er t.d. um að ræða minnkandi hafís
og örar breytingar á háttum plöntu-, dýra- og sjávarlífs. Þessi öra þróun kallar á stöðugt
nánara samstarf norðurskautsríkjanna, sem og meira samráð við ríki utan svæðisins, einkum
hvað varðar rannsóknir og aðgerðir vegna loftslagsbreytinga, alþjóðlegra siglingareglna og
mengunarmála. Breytingarnar hafa í för með sér ný tækifæri, m.a. til siglinga á nýjum og áður
ófærum leiðum og til auðlindanýtingar, t.d. á olíu, gasi og málmum. Einnig felast ný tækifæri
í margs konar þjónustu samfara aukinni efnahagsstarfsemi, þ.m.t. ferðaþjónustu og
flutningum. Auk þess eru á norðurslóðum miklar endurnýjanlegar auðlindir, t.d. skógar og
fiskistofnar. Líkur eru á að siglingaleiðir á milli Kyrrahafs og Atlantshafs um Norður-Íshafið
muni opnast mun fyrr en menn ætluðu og stytta vöruflutningaleiðir milli Asíu og Evrópu um
fjórðung. Það er því ekki að ófyrirsynju sem málefni norðurslóða eru nú meðal helstu
forgangsverkefna íslenskrar utanríkisstefnu.
2.1.1. Efling Norðurskautsráðsins
Á síðustu árum hafa norðurskautsríkin átta – Ísland, Bandaríkin, Danmörk, Finnland, Kanada,
Noregur, Rússland og Svíþjóð – orðið einhuga um frekari styrkingu Norðurskautsráðsins.
Ráðið er eini formlegi samstarfsvettvangur norðurskautsríkjanna en í því sitja einnig
fastafulltrúar sex frumbyggjasamtaka á svæðinu og fastir áheyrnarfulltrúar ríkja utan
norðurslóða (Bretlands, Frakklands, Hollands, Póllands, Spánar og Þýskalands), auk fulltrúa
ýmissa samtaka. Styrking ráðsins er eitt af lykiláherslumálunum í stefnu íslenskra stjórnvalda
en tryggja þarf að ráðið verði áfram vettvangur alls samráðs um málefni svæðisins. Íslensk
stjórnvöld leggja áherslu á að umræðan um norðurslóðir fari fram á vettvangi Norðurskautsráðsins, en ekki í hópi strandríkjanna fimm við Norður-Íshafið, eða færist inn á vettvang
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alþjóðastofnana utan norðurslóða. Síðasti ráðherrafundur ráðsins, sem haldinn var í Nuuk á
Grænlandi í maí 2011, markaði tímamót í starfi Norðurskautsráðsins með stefnumótandi
ákvörðunum og öflugri pólitískri þátttöku frá öllum aðildarríkjum þess. Fellur það í hlut Svía
sem tóku við formennsku ráðsins af Dönum á Nuuk-fundinum að fylgja eftir frekari styrkingu
þess fram að næsta ráðherrafundi sem haldinn verður í Svíþjóð á næsta ári. Þar með hafa öll
átta ríki Norðurskautsráðsins gegnt formennsku og hefst nýr kafli með formennsku Kanada
sumarið 2013.
Aukin formfesta í störfum ráðsins
Á ráðherrafundinum í Nuuk var ákveðið að festa starfsemi Norðurskautsráðsins frekar í sessi
með því að setja á laggirnar fastaskrifstofu sem staðsett verður í Tromsø í Norður-Noregi.
Henni er ætlað að styrkja ráðið og bæta upplýsingagjöf um málefni norðurslóða. Styrking
Norðurskautsráðsins, með stofnun fastaskrifstofu, er mikilvægur liður í að tryggja að ráðið
eflist sem vettvangur samstarfs og ákvarðana um helstu hagsmunamál norðurskautsríkjanna
og íbúa norðurslóða. Viðræður um endanlegt fyrirkomulag og fjármögnun starfsemi fastaskrifstofunnar eru langt á veg komnar.
Skýrari reglur um áheyrnarfulltrúa
Umræða um fjölgun áheyrnarfulltrúa og hlutverk þeirra í störfum ráðsins hefur verið
fyrirferðamikil síðustu árin. Aukinn áhugi ríkja utan norðurslóða á starfsemi ráðsins er til
marks um aukið alþjóðlegt vægi norðurskautssamvinnu og þá ekki síst Norðurskautsráðsins.
Íslensk stjórnvöld, líkt og flest önnur stjórnvöld norðurskautsríkja, hafa talið rétt að styðja
umsóknir um áheyrnaraðild frá ríkjum sem virða réttindi og skyldur norðurskautsríkjanna og
geta lagt af mörkum til vísindasamstarfs og umræðu um málefni svæðisins. Á ráðherrafundinum í Nuuk voru teknar upp viðmiðunarreglur sem endurspegla þetta sjónarmið. Í þeim
er m.a. gerð krafa um að áheyrnarríki virði og styðji starfsemi ráðsins, viðurkenni
fullveldisréttindi norðurskautsríkjanna, viðurkenni alþjóðalög sem gilda á svæðinu m.a.
hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna, virði hagsmuni frumbyggja og annarra íbúa svæðisins
og hafi sýnt fram á áhuga og vilja til að styrkja samstarf við aðildarríkin og samtök
frumbyggja um málefni Norðurskautsráðsins. Vonir standa til að hægt verði að taka ákvörðun
um ný áheyrnarríki á grundvelli þessara viðmiðunarreglna, þ.m.t. Ítalíu, Japan, Kína og
Suður-Kóreu, auk Evrópusambandsins, á næsta ráðherrafundi Norðurskautsráðsins sem fram
fer í Svíþjóð 2013. Að auki hefur Singapúr nýlega lagt inn umsókn um áheyrnaraðild.
Vaxandi samstarf um borgaralegt öryggi og viðbrögð við umhverfisvá
Í Nuuk var undirritað fyrsta lagalega bindandi samkomulagið á vettvangi Norðurskautsráðsins, þ.e. Samningurinn um samstarf um leit og björgun á norðurslóðum (SAR-samningur)
en einnig er fjallað um hann í kafla 5.5.1. Landhelgisgæslan tekur þátt í samstarfinu fyrir hönd
Íslands og var fyrsta æfingin á grundvelli samningsins haldin í Kanada sl. haust. Danir munu í
september á þessu ári standa fyrir viðamikilli leitar- og björgunaræfingu á hafsvæðinu milli
Íslands og Grænlands. Þá ákváðu ráðherrarnir að vinna að sambærilegu samkomulagi um
sameiginleg viðbrögð ríkjanna við olíumengunarslysum. Unnið hefur verið að gerð samningsins á síðustu mánuðum og vindur þeirri vinnu vel fram. Útlit er fyrir að samningurinn
verði lagalega bindandi og nái að hluta eða öllu leyti til úthafssvæða á norðurheimskautssvæðinu. Allt bendir til þess að hægt verði að undirrita samninginn á ráðherrafundi Norðurskautsráðsins á næsta ári.
Utanríkisráðuneytið hefur í samvinnu við umhverfisráðuneytið og undirstofnanir þess stutt
við og fylgt eftir vaxandi umsvifum í starfi Norðurskautsráðsins, m.a. með þátttöku í vísindahópum, verkefnum og ráðstefnum um málefni norðurheimskautsins. Ísland tekur virkan þátt í
verkefnum á borð við samþættingu landmælingakerfa á norðurslóðum, gerð viðamikillar
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skýrslu um mannfélagsþróun á svæðinu, störfum verkefnahóps um vistkerfisstjórnun og úttekt
á samgönguinnviðum, svo fátt eitt sé nefnt.
2.1.2. Styrking samstarfs við Færeyjar og Grænland
Tengsl við vestnorrænu grannlöndin standa á gömlum merg en hafa, eins og lagt er upp með í
norðurslóðastefnunni, fengið meira vægi í starfsemi utanríkisþjónustunnar. Í nýlegri
norðurslóðastefnu sem gildir sameiginlega fyrir Danmörku, Færeyjar og Grænland er Ísland
tiltekið sem eitt af lykilsamstarfsríkjum landanna þriggja. Grænlendingar taka virkari þátt í
alþjóðamálum á grundvelli aukinnar þátttöku í auðlinda- og umhverfismálum, sem eru
samofin málefnum norðurslóða. Kuupik Kleist, formaður landsstjórnar Grænlands, kom í
opinbera heimsókn til Íslands í september á síðasta ári. Heimsóknin var mikilvægur þáttur í að
efla stjórnmála- og efnahagstengsl landanna, m.a. í tengslum við öryggismál og auðlindanýtingu á hafsvæðinu milli Íslands og Grænlands, með tilliti til hugsanlegrar olíuvinnslu við
Austur-Grænland og á Drekasvæðinu. Einnig var á fundinum rætt um tækifæri til samstarfs
landanna við útflutning á raforku með sæstreng. Íslensk fyrirtæki hafa sýnt vaxandi áhuga á
samstarfi við Grænlendinga vegna tækifæra í ferðaþjónustu, byggingariðnaði og sölu á
ferskvöru. Ráðuneytið hefur unnið með Íslandsstofu og öðrum innlendum aðilum að því að
kynna þau tækifæri, bæði innanlands og á Grænlandi.
Grannlöndin deila mörgum sameiginlegum hagsmunum í alþjóðamálum. Færeyingar og
Grænlendingar hafa á síðustu árum fengið aukið forræði í utanríkismálum og þá ekki síst
málaflokkum sem teljast forgangsmál íslenskra stjórnvalda s.s. málefni hafsins, norðurslóðamál og umhverfismál. Þjóðirnar taka í dag virkan þátt í alþjóðastarfi á þessu sviði.
Samskipti Íslands og Færeyja hafa alla tíð verið náin og hafa eflst til muna með Hoyvikurfríverslunarsamningnum sem undirritaður var 2005, en um hann er fjallað í kafla 7.5.1.
Færeysk stjórnvöld skerpa nú áherslu sína á málefni norðurslóða vegna aukinna siglinga,
hættunnar sem steðjar að heilbrigði hafsins og möguleika til olíuvinnslu og hafa þau sett á
laggirnar nefnd sem móta á norðurslóðastefnu fyrir Færeyjar. Þau mál voru m.a. á dagskrá
opinberrar heimsóknar lögmanns Færeyja, Kaj Leo Holm Johannesen, til Íslands í febrúar sl.
Vestnorrænu löndin eru að efla með sér samvinnu um norðurslóðir og málefni hafsins tvíhliða
og innan svæðasamtaka m.a. Norðurskautsráðsins. Fulltrúum frá utanríkisskrifstofum Færeyja
og Grænlands hefur verið boðið að sækja námskeið í smáríkjafræðum við Háskóla Íslands
með áherslu á norðurslóðir, ásamt því að heimsækja íslenskar stofnanir sem sinna málefnum
norðurslóða.
Vestnorræna ráðið, þingmannasamtök Íslands, Grænlands og Færeyja, fundar tvisvar á ári
til að ræða sameiginleg hagsmunamál landanna og sendir þjóðþingunum ályktanir sínar um
samstarf. Hoyvikur-samningurinn fyrrnefndi og samstarf um heilbrigðisþjónustu milli Íslands
og Grænlands eru dæmi um árangur sem af þessu hefur hlotist. Forsætisnefnd Vestnorræna
ráðsins og utanríkisráðherrar þjóðanna áttu fund í tengslum við þingfund Norðurlandaráðs í
nóvember 2011. Í marsmánuði 2012 var haldin þemaráðstefna um stöðu vestnorrænu landanna á alþjóðavettvangi í Ilulissat á Grænlandi með sérstaka áherslu á norðurslóðamál og með
fyrirlestrum fræðimanna á sviðinu. Auknar siglingar á hafsvæðum norðurslóða, þ. á m.
fjölgun heimsókna stórra skemmtiferðaskipa til Grænlands, viðbúnaður og björgunarmál eru
gjarnan á dagskrá Vestnorræna ráðsins.
2.2. Alþjóðlegt norðurslóðasamstarf
Margar af helstu áskorunum norðurskautssvæðisins krefjast alþjóðlegs samstarfs um
rannsóknir og aðgerðir vegna loftslagsbreytinga, mengunarmála og við mótun alþjóðlegra
siglingareglna. Eitt af stefnumiðum íslenskra stjórnvalda er að efla samvinnu við ríki og aðra
hagsmunaaðila innan sem utan norðurslóða sem hafa vegna vaxandi mikilvægis svæðisins
leitað eftir samstarfi við Ísland.
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Á því ári sem liðið er frá samþykkt norðurslóðastefnunnar 2011 hefur utanríkisráðherra átt
sérstaka fundi með sex af sjö utanríkisráðherrum norðurskautsríkjanna um tvíhliða samskipti
ríkjanna um norðurslóðir og frekari eflingu Norðurskautsráðsins. Búið er að formbinda
samstarfið við Noreg og Rússland. Samstarfssamningur við Noreg til þriggja ára var undirritaður í september 2011. Þar er kveðið á um stofnun Nansen-prófessorsstöðu við Háskólann á
Akureyri, samvinnusjóð um norðurslóðavísindi og stúdentaskipti milli landanna. Rússar hafa
lýst yfir áhuga á að efla samstarf við Íslendinga um norðursiglingar og er vikið að því ásamt
öðrum hagsmunamálum ríkjanna á norðurslóðum í sameiginlegri yfirlýsingu utanríkisráðherra
ríkjanna, en þeir funduðu í Moskvu í nóvember sl. Þá verður áfram unnið að því að styrkja
tvíhliða samstarf um norðurheimskautsmál og sameiginleg hagsmunamál við önnur
norðurskautsríki og sendiráðum Íslands hefur verið sérstaklega falið að styrkja tengsl Íslands
og sinna gistiríkja í norðurslóðamálum.
Á síðasta ári hefur verið unnið að því að koma á sérstöku samstarfi við Kína, Frakkland og
Þýskaland um norðurslóðamál. Síðasta haust sótti vísindasendinefnd frá Heimskautastofnun
Kína Ísland heim. Utanríkisráðuneytið, ásamt Rannís, stóð fyrir sameiginlegri málstofu
íslenskra og kínverskra vísindamanna um rannsóknir á norðurslóðum þar sem viðraðar voru
hugmyndir um samstarf á sviði norðurvísinda. Í Íslandsheimsókn Wen Jiabao, forsætisráðherra Kína, nú í apríl var síðan gengið frá samkomulagi um aukið samstarf ríkjanna í
norðurslóðavísindum. Í heimsókn utanríkisráðherra til Frakklands í mars sl. var ákveðið að
koma á samstarfi milli íslenskra og franskra vísindamanna, háskóla og rannsóknarstofnana um
norðurslóðarannsóknir og menntun. Unnið er að nánari útfærslu á því samstarfi með frönskum
stjórnvöldum. Þá eru hugmyndir í vinnslu um aukið samstarf við Þýskaland, s.s. á vettvangi
háskóla- og vísindastofnana.
Evrópusambandið hefur á síðustu árum veitt málefnum svæðisins meiri athygli, m.a. í
loftslagsmálum, rannsóknum og umræðum um framtíð orku- og samgöngumála innan
sambandsins. Stefna ESB er í mótun og leggur sambandið áherslu á að eiga náin samskipti við
norðurskautsríkin. Í yfirstandandi aðildarviðræðum hafa hagsmunir Íslands á norðurslóðum,
eins og þeir eru skilgreindir í norðurslóðastefnunni, verið kynntir fyrir ESB og lögð áhersla á
mikilvægi svæðisins fyrir Ísland. Meðal verkefna íslenskra stjórnvalda á komandi misserum
er að efla umræðu og auka skilning á málefnum norðurslóða innan ESB og jafnframt styrkja
þekkingu Íslendinga á aðkomu sambandsins að þróun mála á norðurheimskautinu, t.d. í
vísindasamstarfi, öryggismálum, fjareftirliti, siglingamálum, umhverfisvernd og orkumálum.
Norðlæga víddin og Barentsráðið
Starfsemi Norðlægu víddarinnar hefur fengið aukið vægi vegna áhuga Evrópusambandsins á
því að taka virkari þátt í verkefnum og stefnumótun á svæðinu. Að Norðlægu víddinni koma
ESB, Rússland, Noregur og Ísland sem jafnréttháir samstarfsaðilar. Þriðji fundur háttsettra
embættismanna Norðlægu víddarinnar var haldinn í Reykjavík 8. nóvember 2011. Á
fundinum var farið yfir störf og stefnumörkun innan Norðlægu víddarinnar á grundvelli
yfirlýsingar utanríkisráðherrafundar Norðlægu víddarinnar frá árinu 2010. Fulltrúar frá
svæðisbundnum stofnunum, alþjóðlegum fjármálastofnunum og stofnunum Norðlægu víddarinnar sóttu fundinn.
Barentsráðið, svæðisbundinn samstarfsvettvangur Norðurlandanna, Rússlands og
Evrópusambandsins, hefur einnig styrkt sig í sessi að undanförnu en m.a. er horft til þess á
þeim vettvangi að siglingar um Norður-Íshaf, svokallaða norðvesturleið, eru að aukast og gæti
það skipt miklu fyrir efnahagslíf á Barentssvæðinu í framtíðinni. Sjá frekari umfjöllun um
Barentsráðið í kafla 5.2.5.
Mikilvægt er að tryggja áframhaldandi sýnileika og framlag Íslands í svæðisbundnu
samstarfi á norðurslóðum og ekki síst í þeim verkefnum sem lúta að málefnum hafsins,
auðlinda- og orkumálum og leit og björgun.
15

Gróska í íslensku norðurslóðastarfi
Mikil gróska er hjá mennta- og rannsóknastofnunum er sinna norðurslóðum, m.a. Háskólanum á Akureyri, Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands og Stofnun Vilhjálms Stefánssonar.
Ýmis félagasamtök hafa einnig látið þessi mál til sín taka þ. á m. Varðberg og Nexus.
Utanríkisráðuneytið hefur leitast við að styðja við þessa þróun til að efla fræðilega og
almenna umræðu um okkar heimshluta og hefur verið stofnaður sérstakur fjárlagaliður fyrir
alþjóðlega og innlenda norðurslóðasamvinnu. Mikill áhugi er á því hjá erlendum mennta- og
vísindastofnunum að efla samvinnu við íslenskar stofnanir á þessu sviði og hefur ráðuneytið
vakið athygli á slíkum samstarfsmöguleikum. Akureyri hefur á síðustu árum skapað sér
sérstöðu sem miðstöð þverfaglegra norðurslóðarannsókna með öflugu innlendu og erlendu
samstarfi. Nú er í bígerð að formbinda það samstarf enn frekar með rekstri samstarfsnets um
norðurslóðamál sem verður vettvangur þeirra fjölmörgu innlendu aðila sem koma að
málaflokknum. Verkefnið hefur hlotið styrk til fjögurra ára í tengslum við sóknaráætlun
landshluta, sem hluti af verkefninu Ísland 2020.
2.3. Samstarf Norðurlanda
Eins og undanfarin ár hefur samstarf norrænu utanríkisráðherranna verið öflugt og
árangursríkt. Áföngum hefur verið náð um að efla enn frekar samstarfið á sviði utanríkis- og
öryggismála með hliðsjón af tillögum Thorvalds Stoltenbergs, fyrrverandi varnarmála- og
utanríkisráðherra Noregs, sem fram koma í skýrslu hans til ráðherranna árið 2009.
Utanríkisráðherrarnir funda árlega og hittust síðast í Helsinki í apríl 2011. Staðfestu þeir þá
formlega norræna samstöðuyfirlýsingu í anda tillagna Stoltenbergs. Í yfirlýsingunni er lögð
áhersla á sameiginlegt gildismat landanna þar sem stuðningur við lýðræði, alþjóðarétt, þar á
meðal mannréttindi, um jafnrétti kynja og sjálfbæra þróun, er hluti af utanríkisstefnu þeirra
allra. Vegna sameiginlegra hagsmuna og landfræðilegrar nálægðar hafi Norðurlöndin sammælst um að mæta áskorunum á sviði utanríkis- og öryggismála. Megininntak samstöðuyfirlýsingarinnar felst hins vegar í því að verði eitthvert norrænu landanna fyrir áfalli, þ. á m.
náttúruhamförum, hamförum af mannavöldum, netárásum eða hryðjuverkum, munu hin
löndin koma til aðstoðar með viðeigandi hætti þegar eftir því er leitað. Þessar nýju áherslur í
norrænni samvinnu eru í fullu samræmi við öryggis- og varnarhagsmuni hvers einstaks ríkis
og styðja gildandi Evrópu- og Norður-Atlantshafssamvinnu.
Unnið hefur verið skipulega að tillögum Stoltenbergs um aukið norrænt stjórnsýslusamstarf utanríkisráðuneytanna í rekstri og staðsetningu sendiráða. Þau málefni voru
fastur liður á dagskrá ráðherranna á árinu. Óformlegt samstarf norrænu utanríkisráðuneytanna
og sendiráða erlendis hefur átt sér stað um áratuga skeið en hefur dýpkað umtalsvert á
undanförnum fáum árum með hliðsjón af tillögum Stoltenbergs. Markmiðið er að ná eins
hagkvæmu og hagnýtu samstarfi og mögulegt er, innan lagaramma hvers lands. Sparnaður í
rekstri, hagkvæm verkaskipting og samþætting eru þar í fyrirrúmi. Norrænu löndin eru með
mjög vel skipulagt samstarf á sviði ræðis- og áritanamála, neyðarviðbragða og fasteignareksturs. Þetta samstarf verður aukið þannig að það nái einnig til öryggismála sendiskrifstofa,
upplýsingatækni og mannauðsmála.
Utanríkisráðherrarnir hafa fjallað ítarlega um samstarf norrænna sendiráða í húsnæðismálum og er langtíma markmiðið að auka það enn frekar. Tvö eða fleiri norræn ríki samnýta
nú húsnæði í fleiri en þrjátíu borgum víðs vegar um heim. Sem kunnugt er reka norrænu
löndin sameiginlega sendiráðsbyggingu í Berlín, en það hefur tvímælalaust vakið athygli og
eflt sameiginlega ímynd þeirra þar í landi. Algengast er þó að tvö eða fleiri norrænu ríkjanna
leigi húsnæði saman eða hver af öðru.
Áþreifanlegur árangur hefur náðst í eftirfylgni norrænu ráðherranna með tillögu Stoltenbergs um netöryggi og varnir gegn netógnum í samstarfi við fagráðuneyti og Norrænu
ráðherranefndina, sem hefur skilgreint verkefnið og áætlað kostnað og tímasetningar. Noregur
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hefur tekið að sér að gera tillögur um framhaldið og settar hafa verið á laggirnar norrænar
sérfræðinganefndir. Um skýrslu Stoltenbergs frá 2009 er einnig fjallað í kafla 5.3.2.
Á reglulegum fundum sínum skiptast norrænu utanríkisráðherrarnir auk þess á skoðunum
um þau alþjóðamál sem efst eru á baugi á hverjum tíma og afstöðu til þeirra. Er jafnan stefnt
að því að ná fram norrænni samstöðu í sem flestum málum á alþjóðavettvangi og hjá þeim
alþjóðastofnunum sem Norðurlöndin eiga aðild að. Eru nokkur dæmi um þetta m.a. rakin í
kafla 5.1.
Norræna ráðherranefndin
Samstarf norrænu ríkisstjórnanna á vettvangi Norrænu ráðherranefndarinnar fer að miklu leyti
eftir samstarfs- og framkvæmdaáætlunum til nokkurra ára sem löndin koma sér saman um á
grundvelli sameiginlegra hagsmuna. Engu að síður hefur það land sem gegnir formennsku
hverju sinni möguleika á að setja áherslumál sín í forgrunn og beina samstarfinu að einhverju
leyti inn á nýjar brautir. Með þessu fyrirkomulagi er samstarfið í senn samfellt og
sveigjanlegt.
Finnar leiddu samstarfið á árinu 2011 og voru sameinaðar aðgerðir Norðurlanda til þess að
bregðast við loftslagsvandanum rauði þráðurinn í formennskuáætlun þeirra. Finnska
formennskuárið hófst með ráðstefnu í Turku þar sem fjallað var um sjálfbærar lausnir á helstu
vandamálum samtímans og hvað Norðurlönd gætu lagt af mörkum til þess að bregðast við
þeim. Samstarfsráðherra Íslands, Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra, sótti ráðstefnuna
og sat í pallborði þar sem fjallað var um velferðarkerfið, menntun, loftslagsbreytingar og
sjálfbæra þróun. Norðmenn tóku við af Finnum um áramótin síðustu og eru í forystu
samstarfsins 2012. Sjálfbært velferðarríki og framþróun þess er meginþráðurinn í formennskuáætlun Norðmanna sem þeir kynntu á þingi Norðurlandaráðs í Kaupmannahöfn með
yfirskriftinni ,,Velferðarríkið frá norrænum sjónarhóli“. Önnur áherslumál Norðmanna eru
grænt hagkerfi, afnám stjórnsýsluhindrana og efling norræns tungumálaskilnings.
Ítarlegri upplýsingar um formlegt samstarf norrænu ríkisstjórnanna er að finna í skýrslu
samstarfsráðherra Norðurlanda um störf Norrænu ráðherranefndarinnar 2011 sem lögð hefur
verið fram á yfirstandandi þingi (Þskj. 803-523. mál).
Hryðjuverkin í Noregi
Hryðjuverkin í Noregi 22. júlí 2011 skóku norskt samfélag og raunar Norðurlöndin öll, enda
sýndu ódæðisverkin að hin friðsælu og opnu samfélög nyrst í Evrópu væru ekki óhult fyrir
öfgum samtímans. Samanlagt týndu 77 manns lífi í sprengjutilræðinu í stjórnarráðshverfinu í
miðborg Ósló og í skotárásinni í Útey, þar sem fjöldi ungmenna var saman kominn í sumarbúðum ungliðadeildar norska Verkamannaflokksins.
Voðaverkin vöktu mikla samúð á öllum Vesturlöndum og var Ísland þar í engu frábrugðið.
Forsætisráðherra sótti m.a. minningarathöfn í Ósló vegna atburðanna.
Afleiðingar voðaverkanna eru ekki að fullu komnar fram en margir eiga um sárt að binda
og ljóst að nokkurn tíma mun taka fyrir norskt samfélag að vinna úr þessum atburðum.
Norðmenn hafa eins og önnur Norðurlönd aðhyllst opna samfélagshætti, frjáls skoðanaskipti,
mannúðarstarf og friðsamleg samskipti við önnur ríki og í eftirmála hryðjuverkanna hafa
þessir eiginleikar samfélagsins verið til skoðunar. Eftir því var hins vegar tekið hversu
kröftuglega norsk stjórnvöld áréttuðu að ekki yrði sveigt af leið. Ódæðismanninnum yrði ekki
að ósk sinni að því leytinu til. Hið opna norræna samfélag í ljósi hryðjuverkanna í Noregi var
meginumræðuefni norrænu forsætisráðherranna á fundi í nóvember sl. og var það ein
niðurstaða þeirra, að styrkur norrænna samfélaga og norræn samkennd kæmi skýrt í ljós þegar
svo voveiflega atburði bæri að höndum. Réttarhöld yfir árásarmanninum hófust í Noregi um
miðjan apríl.
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2.4. Samstarf Norðurlanda og Eystrasaltsríkja
Árlegur fundur utanríkisráðherra Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna (NB8) í Helsinki í
ágúst 2011 markaði þau tímamót að 20 ár voru liðin frá því að Eystrasaltsríkin endurheimtu
sjálfstæði sitt. Samstarfið hefur eflst verulega og orðið afar náið með árunum en líkt og í
utanríkismálasamstarfi Norðurlanda hefur verið lögð áhersla á gagnsemi óformlegra og
sveigjanlegra vinnubragða í samstarfinu við Eystrasaltsríkin. Er samstarf og samstaða
Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna vel þekkt stærð á alþjóðavettvangi.
Á fundi sínum í Helsinki fjölluðu utanríkisráðherrar NB8 um eftirfylgni við tillögur um
nánara samstarf sem Valdis Birkavs fyrrverandi forsætis- og utanríkisráðherra Lettlands og
Søren Gade fyrrverandi varnarmálaráðherra Danmerkur lögðu fram árið 2010. Tillögurnar ná
til ýmissa þátta sem fjallað er um í tillögum Thorvalds Stoltenbergs, sem vísað er til hér að
ofan. Undirrituðu ráðherrarnir við þetta tækifæri einnig rammasamkomulag um að sendifulltrúar frá NB8-ríkjum geti fengið aðstöðu í sendiskrifstofu annarra NB8-ríkja þegar
viðkomandi ríki hefur ekki sendiskrifstofu á staðnum. Fái þeir jafnframt aðgang að sérfræðiþekkingu viðkomandi sendiskrifstofu og tengslaneti.
Utanríkisráðherra heimsótti öll Eystrasaltsríkin í tilefni þeirra tímamóta sem urðu á síðasta
ári. Í Eistlandi tók hann þátt í Íslandsdeginum í Tallinn, hátíð sem Eistar efndu til í tilefni þess
að tuttugu ár voru liðin frá því að Eistland fékk aftur sjálfstæði og að Íslendingar urðu fyrstir
þjóða til að viðurkenna sjálfstæði þeirra. Ráðherra átti fund með Urmas Paet, starfsbróður
sínum, en jafnframt tók hann þátt í málþingi um reynslu Eista og annarra Eystrasaltsríkja af
þeim breytingum sem átt hafa sér stað frá því að löndin endurheimtu sjálfstæði sitt frá
Sovétríkjunum. Íslenskri menningu var gert hátt undir höfði á Íslandsdeginum en dagskrá
hans var hleypt af stokkunum af forseta Íslands á stórum útitónleikum sem sjónvarpað var
beint í Eistlandi. Er sagt nánar frá þessu í kafla 8.2. Í heimsókn sinni til Lettlands var utanríkisráðherra síðan viðstaddur vígslu Íslandstorgsins í Riga, ásamt Girts Valdis Kristovskis,
utanríkisráðherra Lettlands. Á torginu var afhjúpað minnismerki helgað því að Ísland var fyrst
ríkja til að viðurkenna sjálfstæði Lettlands.
Utanríkisráðherra hitti einnig utanríkisráðherra Litháens, Audronius Azubalis, þegar forseti
Litháens, dr. Dalia Grybauskaitë, kom í opinbera heimsókn til Íslands í ágúst sl. og gerði
Azubalis þá m.a. grein fyrir starfi Litháa á vettvangi Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu
(ÖSE), en þeir fóru með formennsku í ÖSE í fyrra. Jafnframt hafði utanríkisráðherra sótt
Litháen heim í febrúar 2011 í tilefni tímamótanna sem urðu á síðasta ári í Eystrasaltsríkjunum.
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3.
SAMNINGAVIÐRÆÐUR UM AÐILD ÍSLANDS AÐ EVRÓPUSAMBANDINU
Tæp þrjú ár eru liðin frá samþykkt þingsályktunar um að fela ríkisstjórninni að leggja inn
umsókn um aðild Íslands að Evrópusambandinu og halda þjóðaratkvæðagreiðslu um
aðildarsamning. Í samningaferlinu hafa íslensk stjórnvöld fylgt í þaula þeim vegvísi sem felst
í samþykkt Alþingis og fram kemur í áliti meirihluta utanríkismálanefndar. Þannig hefur
undirbúningur og skipulag viðræðnanna verið í samræmi við það grundvallarsjónarmið að
hagsmunaðilar eigi hlutdeild í og taki virkan þátt í undirbúningi viðræðnanna, að náið samráð
sé haft við Alþingi og að samningaferlið sé eins opið og gegnsætt og kostur er, svo fátt eitt sé
nefnt. Í umsóknarferlinu hefur verið haft að leiðarljósi að gæði vinnunnar og hagsmunir
Íslands ráði hraðanum í viðræðunum.
Aðildarferlið skiptist í þrjá meginþætti: umsókn og undirbúning viðræðna, viðræður og
loks fullgildingarferli. Eitt ár leið frá því að sótt var um aðild þar til Ísland fékk stöðu
umsóknarríkis, en þá ákvörðun tók Evrópusambandið einróma á fundi í júní 2010 á grundvelli
jákvæðs álits framkvæmdastjórnarinnar. Það álit var afrakstur vinnu sem m.a. byggði á
svörum íslenskra stjórnvalda við miklum fjölda spurninga framkvæmdastjórnarinnar um
löggjöf og stefnu Íslands í þeim málaflokkum sem regluverk Evrópusambandsins tekur til. Í
framhaldinu fór fram svokölluð rýnivinna, þar sem borin var saman löggjöf Íslands annars
vegar og Evrópusambandsins hins vegar í þeim 33 samningsköflum sem viðræðurnar snúast
um. Markmið rýnivinnunnar var að greina mismun á löggjöf og aðstæðum Íslands annars
vegar og Evrópusambandsins hins vegar og þannig afmarka um hvað þyrfti að semja. Á
rýnifundunum um sérhvern samningskafla flaggaði Ísland sérstaklega þeim málum sem
tiltekin eru í áliti Alþingis. Rýnivinnan tók um átta mánuði og í henni tóku þátt íslenskir
sérfræðingar og eftir atvikum hagsmunaaðilar. Að þessari vinnu lokinni hófust í júní 2011
hinar eiginlegu samningaviðræður sem nú standa yfir en með því hefur ferlið færst úr fyrsta
hlutanum (umsókn og undirbúningur viðræðna) yfir í annan hlutann, viðræður. Má gera ráð
fyrir að viðræðuhluti ferlisins standi nokkuð fram yfir kosningar á árinu 2013. Að loknum
samningum mun taka við fullgildingarferlið með þjóðaratkvæðagreiðslu og lokaundirbúningi
aðildar, verði hún samþykkt.
Samninganefnd Íslands fylgir þeirri stefnu sem mörkuð hefur verið í samráði við utanríkismálanefnd, að innleiðing og framkvæmd löggjafar ESB á sviðum utan EES og Schengen,
og uppbygging stofnana í því sambandi, eigi sér stað að lokinni þjóðaratkvæðagreiðslu um
aðildarsamning. Komi upp aðrar aðstæður í afmörkuðum málaflokkum mun verða haft um
það sérstakt samráð við utanríkismálanefnd Alþingis. Í þessu felst að í stað þess að ráðast í
breytingar á löggjöf eða stofnunum á samningstímanum verða unnar ítarlegar áætlanir á
einstökum sviðum (t.d. landbúnaðar- og byggðamál, tolla- og skattamál o.fl.) sem síðan
verður hrundið í framkvæmd að lokinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Áætlun í byggðamálum liggur
þegar fyrir, auk þess sem unnið er að samsvarandi áætlun á sviði landbúnaðarmála. Vinna á
sér einnig stað á öðrum sviðum eftir því sem þörf er á.
Markmið aðildarferlisins er að ljúka samningaviðræðum með formlegum aðildarsamningi
og bera hann undir atkvæði þjóðarinnar. Framundan er að semja um margvísleg erfið mál. Á
sama tíma er ljóst að í aðild að sambandinu felast margvísleg tækifæri sem mikilvægt er að
horfa til. Almenn samstaða er um að tryggja ákveðna grundvallarhagsmuni til sjávar og sveita,
þ.e. örugga stöðu sjávarútvegsins og styrka stöðu íslensks landbúnaðar, sbr. álit meirihluta
utanríkismálanefndar. Samningaferlið hefur glögglega leitt í ljós að byggðastefna Evrópusambandsins skapar margvísleg tækifæri fyrir atvinnulíf á landsbyggðinni og getur því orðið
nýtt tæki til að treysta íslenska byggðastefnu. Síðast en ekki síst eru það efnahags- og
peningamálin sem verða sífellt mikilvægari og eru grundvallarþáttur í því að ljúka endurreisn
íslensks efnahagslífs eftir bankahrunið. Í aðildarferlinu er varðaður vegur í átt til upptöku nýs
gjaldmiðils í sátt og samlyndi við aðrar þjóðir og með nauðsynlegum tryggingum og
stuðningi. Reynsla annarra ríkja sýnir að einungis örfáum mánuðum eftir aðild gæti Ísland
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hafið þátttöku í myntsamstarfinu sem er undanfari upptöku evrunnar. Með því yrði íslenska
krónan komin í skjól með stuðningi Seðlabanka Evrópu. Í þessari leið felast tækifæri til að
skapa langvarandi stöðugleika, ákjósanlegra umhverfi til nýrra fjárfestinga á fjölbreyttari
grunni og stöðugra efnahagsumhverfi fyrir heimili og atvinnulíf. Með upptöku nýrrar myntar
verða gjaldeyrishöft úr sögunni og raunar fyrr, því afnám gjaldeyrishafta er eitt af skilyrðum
aðildar Íslands að Evrópusambandinu.
Staða viðræðna
Eins og að framan greinir skiptast samningaviðræðurnar niður í 33 samningskafla um einstaka
málaflokka, auk samningskafla um stofnanir og önnur mál. Samningskaflarnir eru því 35
talsins í heildina. Hinn 27. júní 2011 voru fyrstu fjórir samningskaflarnir opnaðir, en í því
felst að ákveðið er að hefja samningaviðræður um viðkomandi kafla. Tveimur þessara kafla
var þegar lokað til bráðabirgða, en slíkt felur í sér að ekki er talin þörf fyrir frekari
samningaviðræður að sinni en því haldið opnu að koma að viðkomandi kafla aftur ef nauðsyn
ber til, s.s. ef breytingar hafa orðið á löggjöf, sem kallar á frekari viðræður.
Ríkjaráðstefnurnar eru hinn formlegi vettvangur samningaviðræðnanna þar sem kaflar eru
opnaðir og þeim lokað. Um er að ræða ráðstefnur þeirra ríkja sem taka þátt í samningaviðræðunum, þ.e. allra aðildarríkja Evrópusambandsins og Íslands sem umsóknarríkis. Á
undanförnu ári hafa verið haldnar fjórar slíkar ráðstefnur, þar af tvær á ráðherrastigi.
Lykilatriði þess að árangur náist á ríkjaráðstefnunum er viðamikil undirbúningsvinna
samningamanna Íslands og ESB um úrlausnarefni í einstökum köflum.
Staða samningaviðræðnanna þegar þessi skýrsla er lögð fram í apríl 2012 er sú að viðræður
eru nálægt því að vera hálfnaðar sé litið til fjölda kafla. Viðræður eru hafnar um 15 kafla og
hefur þegar lokið til bráðabirgða í tíu köflum af þessum 15. Flestir þessara kafla samræmast
íslenskri löggjöf nú þegar vegna þátttöku Íslands í EES-samstarfinu. Þó vekur athygli að
einnig hefur tekist að ljúka viðræðum um tvo samningskafla sem standa alfarið utan EES,
þ.e.a.s. um utanríkis-, öryggis- og varnamál, og um réttarvörslu og grundvallarréttindi. Þessi
samningssvið reyndust flókin viðfangs í öðrum stækkunarviðræðum en hvað Ísland varðar var
unnt að ljúka samningaviðræðum fljótt. Það staðfestir hversu nálægt löggjöf Evrópusambandsins íslensk löggjöf og framkvæmd stendur, þótt ekki sé um að ræða svið sem falla
undir hefðbundin samstarfssvið Íslands og ESB. Þá urðu einnig þau tíðindi í utanríkis-,
öryggis og varnarmálunum að samþykkt var sameiginleg yfirlýsing Íslands og Evrópusambandsríkjanna, þar sem herleysi Íslands er áréttað. Þessi yfirlýsing verður hluti af aðildarsamningi Íslands. Yfirlýsingin er mikilvæg í því ljósi að hún sýnir svigrúm í aðildarferlinu til
að fá sérstöðu Íslands viðurkennda.
Næsta ríkjaráðstefna er fyrirhuguð í júní 2012 og er þá gert ráð fyrir að fleiri kaflar verði
opnaðir. Markmiðið er að fyrir árslok verði búið að opna alla samningskafla. Stöðu samningaviðræðnanna má sjá í eftirfarandi töflu:
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Til viðbótar við þá 15 kafla sem viðræður hafa þegar hafist um hefur samningsafstaða Íslands
í fimm öðrum samningsköflum verið kynnt Evrópusambandinu og bíður umfjöllunar á
ríkjaráðstefnu, eins og fram kemur í töflunni að ofan. Unnið er að mótun samningsafstöðu í
öðrum málaflokkum og grundvallast sú vinna á þeim samningsmarkmiðum sem sett eru fram í
áliti meirihluta utanríkismálanefndar Alþingis frá 2009. Markmiðið er að í byrjun
júnímánaðar hafi samningsafstaða verið lögð fram í allt að 29 köflum.
Samstarf og samráð
Fjallað er um samningsafstöðu Íslands í hverjum kafla í viðeigandi samningahópum þar sem
hagsmunaaðilar sitja ásamt fulltrúum stjórnvalda. Bein þátttaka þessara aðila hefur reynst afar
mikilvæg en með þessum hætti er m.a. tryggð eins víðtæk þátttaka við mótun samningsafstöðu Íslands og kostur er, eins og mælt er fyrir um í áliti meirihluta utanríkismálanefndar.
Náið samráð hefur verið haft við Alþingi. Á 139. og 140. löggjafarþingi voru haldnir alls
33 fundir um aðildarviðræðurnar á vettvangi utanríkismálanefndar, þar af fjórir með þátttöku
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utanríkisráðherra.1 Á þessum fundum hefur einkum verið fjallað um samningsafstöðu Íslands
í einstökum samningsköflum áður en samningsafstaðan er síðan staðfest af ríkisstjórn og hafa
aðalsamningamaður, formenn hlutaðeigandi samningahópa og aðrir sérfræðingar verið gestir
nefndarinnar. Fjallað hefur verið um afstöðu í sumum samningskaflanna á fleiri en einum
fundi nefndarinnar, auk þess sem hin almenna staða í viðræðunum hefur verið til umfjöllunar.
Óhætt er að segja að Alþingi taki virkan þátt í samningaferlinu og hafi náið eftirlit með því að
hagsmuna Íslands sé gætt í hvívetna í viðræðunum.
Nýverið hóf störf svonefndur samráðshópur í tengslum við aðildarviðræður Íslands að
Evrópusambandinu, en gert er ráð fyrir honum í nefndaráliti utanríkismálanefndar vegna
aðildarumsóknar. Í samráðshópnum er lögð áhersla á að styrkja enn frekar þátttöku ólíkra
einstaklinga og þjóðfélagshópa í aðildarviðræðunum en helstu hagsmuna- og félagasamtök á
Íslandi eiga nú þegar beina hlutdeild í samningaferlinu í gegnum einstaka samningahópa.
Salvör Nordal, heimspekingur og forstöðumaður Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands, er
formaður hópsins en varaformenn eru Guðni Th. Jóhannesson, forseti Sögufélagsins, og
Ágúst Sigurðsson, rektor Landbúnaðarháskóla Íslands. Í hópnum eiga sæti 24 einstaklingar
sem skipaðir eru af utanríkisráðherra að fengnum tilnefningum formanns og varaformanna.
Þeir eru: Aðalheiður Héðinsdóttir, forstjóri Kaffitárs, Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri í
Hveragerði, Ari Teitsson, bóndi og fyrrverandi formaður Bændasamtaka Íslands, Ásthildur
Sturludóttir, bæjarstjóri í Vesturbyggð, Björgólfur Jóhannsson, forstjóri Icelandair Group,
Björn Snæbjörnsson, formaður verkalýðsfélagsins Einingar-Iðju, Guðrún Lárusdóttir,
útgerðarmaður og framkvæmdastjóri Stálskipa, Hanna Katrín Friðriksson, forstöðumaður
viðskiptaþróunar Icepharma, Jóna Valgerður Kristjánsdóttir, formaður Landssambands eldri
borgara, Kári Jónasson, fyrrverandi fréttastjóri RÚV, Knútur Rafn Ármann, ferðaþjónustu- og
garðyrkjubóndi, Friðheimum, Kolbrún Halldórsdóttir, leikstjóri og forseti Bandalags íslenskra
listamanna, Kristján Björnsson, sóknarprestur í Vestmannaeyjum, Lilja Dögg Jónsdóttir,
hagfræðingur og fyrrverandi formaður stúdentaráðs Háskóla Íslands, Margrét Pála Ólafsdóttir,
leikskólakennari og forstöðumaður Hjallastefnunnar, Marta Mirjam Kristinsdóttir,
háskólanemi og formaður AUS, alþjóðlegra ungmennaskipta, Peter Weiss, forstöðumaður
Háskólaseturs Vestfjarða, Ragnar Arnalds, fyrrverandi Alþingismaður og ráðherra, Stefán Þór
Helgason, háskólanemi og fyrrverandi varaformaður stúdentaráðs Háskóla Íslands og Stefán
Bogi Sveinsson, héraðsdómslögmaður og formaður bæjarstjórnar Fjarðabyggðar. Við val á
fulltrúunum í samráðshópinn var lögð sérstök áhersla á kynjajafnvægi og jafnvægi á milli
landshluta, höfuðborgarsvæðis og dreifbýlis, sem og á andstæð sjónarmið í Evrópumálum.
Framgangur viðræðna
Frá upphafi hefur það verið markmiðið að hefja samningaviðræður sem allra fyrst um þá kafla
þar sem grundvallarhagsmunir Íslands liggja. Reiknað er með að samningsafstaða í slíkum
köflum verði kynnt Alþingi innan tíðar, t.d. á sviði umhverfismála, matvælaöryggis,
peningamála og byggðamála. Á sama tíma eru það vonbrigði að ekki hefur reynst unnt að
hefja eiginlegar samningaviðræður um kafla sem lúta að landbúnaði og sjávarútvegi. Í
sjávarútvegsmálum er umfjöllun um rýniskýrslu ekki lokið af hálfu Evrópusambandsins, sem
er forsenda þess að unnt sé að hefja meðferð samningskaflans. Í landbúnaði er þess vænst að
unnt verði að leggja fram samningsafstöðu af Íslands hálfu fyrir haustið, að því gefnu að takist
að leggja fram tímasetta aðgerðaáætlun, sem Evrópusambandið hefur óskað eftir, um það með
hvaða hætti Ísland hyggist hrinda í framkvæmd landbúnaðarstefnu ESB við aðild. Aðrir
samningskaflar munu sömuleiðis kalla á yfirlegu. Ljóst er að gjaldeyrishöftin munu valda
flækjum í samningaviðræðunum, enda er frjálst flæði fjármagns ein af grunnstoðum
regluverks Evrópusambandsins og EES-samningsins. Hvorki ESB né EES/EFTA-ríkin hafa
gert formlegar athugasemdir við þá stöðu fram til þessa. Á þessi atriði mun ef að líkum lætur
1

Miðað er við fjölda funda til og með 15. apríl 2012.
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reyna í haust, en þá er þess vænst að samningskaflinn um frjálsa fjármagnsflutninga verði
opnaður. Þessi staða hefur einnig áhrif á kafla sem taka til fjármálaþjónustu og efnahags- og
peningamála. Samningsafstaða á sviði peningamála er á lokastigi. Kaflinn um skattamál mun
vafalaust einnig innihalda nokkur álitamál.
Framundan er mikilvægt tímabil í samningaviðræðunum um aðild Íslands að Evrópusambandinu, þar sem tekist verður á við suma af viðkvæmustu þáttum samninganna. Má ætla
að í lok árs hafi skapast skýrari mynd af því hvenær unnt verður að ljúka viðræðunum. Miðað
við aðstæður nú má ljóst vera að þeim mun ekki ljúka fyrir kosningar, en grófar útlínur um
niðurstöður mikilvægra þátta samninganna gætu legið fyrir á fyrri hluta næsta árs.
Þróun mála innan Evrópusambandsins
Á því ári sem liðið er frá síðustu skýrslu hefur, eins og jafnan, orðið ýmis þróun á vettvangi
Evrópusambandsins sem horfa ber til. Á það t.d. við á sviði efnahags- og peningamála, en
sérstök grein er gerð fyrir henni síðar í skýrslunni. Almennt má segja að nú um stundir bendi
flest til þess að þær aðgerðir sem ESB og stofnanir þess hafa gripið til undanfarið ár hafi borið
þann árangur sem stefnt var að, þ.e. að koma á jafnvægi á fjármálamörkuðum og efla traust.
Nú ríkir meiri stöðugleiki á mörkuðum en fyrir nokkrum misserum. Mikið verk er hins vegar
óunnið og skuldavandi ákveðinna Evrópuríkja mun áfram kalla á samstöðu og samræmdar
aðgerðir af hálfu Evrópusambandsins.
Umræða stendur nú yfir um fjárhagslegan ramma Evrópusambandsins fyrir tímabilið
2014–2020. Samhliða þeirri umræðu fer fram endurskoðun á ýmsum stefnum ESB, svo sem á
sviði rannsókna, landbúnaðar og byggðamála. Einnig stendur yfir endurskoðun á sjávarútvegsstefnu ESB. Þó að þessi endurskoðunarvinna á vettvangi Evrópusambandsins flæki
vissulega um sumt aðildarviðræðurnar felur þetta ekki síður í sér tækifæri, þar sem ástæða er
til að ætla að við þessar aðstæður sé auðveldara en ella að koma nýjum hugmyndum á
framfæri og afla þeim stuðnings.
Opið samningaferli
Áhersla hefur verið lögð á opinbera birtingu gagna í aðildarferlinu. Frekari skref hafa verið
stigin í þeim efnum, m.a. með birtingu á samningsafstöðu Íslands jafnharðan og hún hefur
verið send ESB. Jafnframt hefur íslenskur vefur um viðræðurnar verið uppfærður og því er
framsetning og kynning skýrari og aðgengilegri en áður.
3.1. Staðan á einstökum samningssviðum
3.1.1. Sjávarútvegsmál
Hagfelld niðurstaða í sjávarútvegsmálunum er grundvallaratriði í aðildarviðræðunum. Í
meirihlutaáliti utanríkismálanefndar er hagsmunum Íslands kyrfilega haldið til haga og liggur
það álit til grundvallar í samskiptum Íslands og Evrópusambandsins á þessu sviði, sem og
öðrum sviðum viðræðnanna. Hagsmunir Íslands lúta m.a. að forræði yfir sjávarauðlindinni,
með sjálfbæra nýtingu að leiðarljósi. Hér er einkum átt við forræði á stjórn veiða innan
íslenskrar efnahagslögsögu, sem byggð er á ráðgjöf íslenskra vísindamanna, svo og eins
víðtækt forsvar í hagsmunagæslu í sjávarútvegi á alþjóðavettvangi og kostur er þegar
hagsmunir Íslands eru annars vegar. Jafnframt lagði Alþingi áherslu á að haldið verði í þann
möguleika að takmarka fjárfestingar erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegi.
Af hálfu Íslands hefur ítrekað verið lögð áhersla á að kafli um sjávarútveg yrði opnaður
sem fyrst í aðildarviðræðunum. ESB hefur hins vegar ekki lokið umfjöllun um rýniskýrslu um
kaflann, sem fyrr segir. Því liggur ekki fyrir af hálfu sambandsins hvenær það er reiðubúið að
hefja viðræður á þessu samningssviði. Upphaf viðræðna er eins og ávallt háð því að sambandið ákveði ekki að óska eftir frekari upplýsingum eða áætlunum, t.d. í formi opnunarviðmiðs, líkt og í samningsköflum um landbúnað og byggðamál. Ekki er hægt að útiloka slíkt.
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Í því sambandi er rétt að geta þess að endurskoðun Evrópusambandsins á hinni
sameiginlegu sjávarútvegsstefnu stendur nú yfir. Það veldur töfum og gerir viðræðurnar
flóknari, þar sem þær reglur sem semja þarf um liggja ekki að fullu leyti fyrir. Í þessu kunna
einnig að liggja tækifæri. Má í því sambandi rifja upp að í greiningarskýrslu framkvæmdastjórnarinnar frá því í febrúar 2010 kemur fram að bráðabirgðamat bendi til þess ,,að aðild
Íslands að ESB myndi hafa verulega áhrif á sameiginlegu fiskveiðistefnuna”. Samningahópur
um sjávarútvegsmál kom saman sex sinnum á árinu 2011, en í honum eiga sæti fulltrúar allra
helstu hagsmunaaðila, s.s. Landssamband íslenskra útvegsmanna, Samtaka fiskvinnslustöðva,
Landssambands smábátaeiganda, Farmanna- og fiskimannasambandið, Samtaka fiskframleiðenda og útflytjenda og Alþýðusambands Íslands, auk stjórnvalda. Þótt sjávarútvegskaflinn
hafi ekki verið opnaður hefur utanríkisráðherra, aðalsamningamaður og aðrir fulltrúar Íslands,
þ.m.t. formaður samningahópsins, ítrekað á fjölmörgum fundum með fulltrúum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og aðildarríkjanna að sjávarútvegurinn sé algert
grundvallar hagsmunamál fyrir Ísland í aðildarviðræðunum. Leita þurfi sérstakra lausna fyrir
Ísland ef samningar eigi að nást. Í því sambandi hafa meginmarkmiðin og röksemdirnar fyrir
þeim verið útskýrð.
Samhliða því að útskýra málstað Íslands gagnvart framkvæmdastjórn ESB og
aðildarríkjunum hefur verið unnið að undirbúningi mótunar samningsafstöðu Íslands í þessum
mikilvæga kafla. Álit meirihluta utanríkismálanefndar liggur augljóslega til grundvallar þeirri
vinnu. Frumdrög þess hluta samningsafstöðu Íslands sem fjallar um ákveðnar staðreyndir í
íslenskum sjávarútvegi, s.s. þjóðhagslegt mikilvægi, fiskveiðistjórnunarkerfið og ástand
nytjastofna, hafa verið rædd í samningahópi um sjávarútvegsmál. Stefnt er að því að ljúka
gerð samningsafstöðu í sjávarútvegskaflanum fyrir sumarfrí.
Eins og áður hefur komið fram sætir sameiginleg sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins
nú endurskoðun og er fylgst vel með þeirri vinnu. Nokkur atriði sem framkvæmdastjórnin
hefur lagt til myndu færa ákveðna þætti sjávarútvegsstefnunnar í átt að því sem þekkist hér á
landi. Sem dæmi má nefna brottkastsbann og að aflaheimildir verði framseljanlegar innan
aðildarríkjanna. Tillögurnar eru nú til umræðu meðal aðildarríkjanna innan ráðs Evrópusambandsins og innan Evrópuþingsins og því enn óvíst um afdrif þeirra. Ólíklegt er að
endurskoðun sjávarútvegsstefnu ESB ljúki fyrir lok þessa árs eins og gert hafði verið ráð fyrir.
Núgildandi grundvallarreglugerð framlengist þá um eitt ár eða til ársloka 2013.
3.1.2. Landbúnaðarmál
Landbúnaður og dreifbýlisþróun
Álit meirihluta utanríkismálanefndar Alþingis leggur línurnar um samningsmarkmið á sviði
landbúnaðar og öll undirbúningsvinna fylgir þeirri leiðsögn sem þar er að finna.
Samningahópurinn, þar sem m.a. sitja fulltrúar Bændasamtaka Íslands, Sambands íslenskra
sveitarfélaga, Neytendasamtakanna og Alþýðusambands Íslands, auk stjórnvalda, mun móta
samningsafstöðu sem miðar að því að ná þeim markmiðum. Í samningsafstöðunni verður
sérstöðu Íslands og íslensks landbúnaðar haldið á lofti, en hún er umtalsverð og gefur tilefni
til að skoða lausnir sem ekki eru til staðar í núverandi löggjöf Evrópusambandsins, eða að
þróa nýjar aðferðir á grunni þess sem fyrir er. Landbúnaður er ein af grunnstoðum atvinnu og
búsetu í dreifbýli Íslands og markmið Íslands í samningaviðræðunum eru að tryggja stöðu
landbúnaðarins, vöxt hans og viðgang til frambúðar.
Rýnifundum lauk um mitt ár 2011. Í rýniskýrslu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins
vegna kaflans, er fjallað um íslenskan landbúnað, stuðningskerfi og stjórnsýslu. Lýsingin er
raunsönn, sýndur er ríkur skilningur á sérstökum aðstæðum til landbúnaðar hérlendis og tekið
undir þann málflutning sem fulltrúar Íslands hafa haft í frammi til þessa. Einkum má nefna
sérstöðu landbúnaðarins í samanburði við landbúnað í aðildarríkjum ESB og umfang
stjórnsýslu landbúnaðarins. Sérstaklega er vakin athygli á því að Ísland hyggist ekki breyta
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landbúnaðarkerfi sínu vegna aðildarviðræðnanna fyrr en ljóst er hvort af aðild verður. Í því
ljósi ákvað Evrópusambandið að setja opnunarviðmið og óskaði eftir því að Ísland legði fram
tímasetta aðgerðaáætlun um undirbúning á sviði landbúnaðarmála áður en samningskaflinn
verður opnaður. Kom þessi ósk ESB raunar fyrst fram á síðari rýnifundi sem fór fram í
ársbyrjun 2011.
Stjórnvöld vinna nú að umræddri aðgerðaáætlun, en vinna við hana komst ekki á skrið fyrr
en í ársbyrjun 2012. Áætlunin mun segja til um með hvaða hætti Ísland ætlar að haga undirbúningnum á hverju stigi viðræðuferlisins, með fyrirvara um niðurstöðu samningaviðræðna
þar sem það á við. Áætlunin mun sýna með skýrum hætti hvað felst í undirbúningi
framkvæmdar landbúnaðarstefnu ESB, að teknu tilliti til sérstöðu Íslands, sem er mikilvægt
m.a. til að geta upplýst almenning, hagsmunaaðila og Alþingi. Áætlunin mun meðal annars
leiða í ljós hversu langan tíma undirbúningur eða framkvæmd muni taka og hvort þörf sé á að
óska eftir aðlögunartíma vegna einstakra framkvæmdaþátta í samningsafstöðu, burtséð frá
öðrum sérlausnum sem Ísland kann að óska eftir. Eins og áður segir er það stefna stjórnvalda
að framkvæma ekki einstaka þætti landbúnaðarstefnu ESB, með þeim breytingum sem
nauðsynlegar eru, fyrr en ljóst er hvort af aðild verður. Sumt verður því ekki gert fyrr en eftir
þjóðaratkvæðagreiðslu, en ýmis undirbúningsvinna þarf að fara fram fyrr, svo unnt verði að ljúka
samningaviðræðum. Áætlunin mun taka mið af þessu.
Unnið hefur verið að því að kynna aðildarríkjum Evrópusambandsins aðstæður til landbúnaðar á Íslandi og gera þeim grein fyrir þeirri ríku sérstöðu sem hann býr við í evrópsku
samhengi. Í því sambandi kom m.a. vinnuhópur ráðsins um landbúnaðarmál í heimsókn til
Íslands í október 2011. Samhliða kynningarstarfi hafa sérfræðingar unnið ýmsa undirbúningsvinnu vegna aðildarviðræðnanna. Til að mynda unnu Daði Már Kristófersson og Erna
Bjarnadóttir hagfræðingar skýrslu fyrir stjórnvöld um stöðu íslensks landbúnaðar gagnvart
aðild að Evrópusambandinu. Einnig vann Torfi Jóhannesson skýrslu um sérstöðu íslensks
landbúnaðar í evrópsku samhengi.
Framkvæmdastjórn ESB birti 12. október sl. tillögur um fyrirkomulag sameiginlegu landbúnaðarstefnunnar (CAP) fyrir skipulagstímabilið 2014–2020. Endurskoðun CAP tengist
einnig endurskoðun fjárhagsramma ESB fyrir sama tímabil. Ekki er um neinar grundvallarbreytingar að ræða. Áfram verður um að ræða tvískipt kerfi beingreiðslna og dreifbýlisstuðnings. Taka þarf mið af þessum fyrirhuguðu breytingum í samningaviðræðunum, en við
fyrstu skoðun verður ekki séð að þær hafi mikil áhrif á grundvallarhagsmuni Íslands í
viðræðunum. Hafa þarf í huga að tillögurnar geta tekið umtalsverðum breytingum í meðförum
ráðs Evrópusambandsins og Evrópuþingsins, en eftir gildistöku Lissabon-sáttmálans hefur
Evrópuþingið bein áhrif á breytingar á landbúnaðarstefnunni. Almennt má segja að stefnt sé
að auknum sveigjanleika og einföldun á framkvæmd og eftirliti, auk þess að stuðningur
beinist í auknum mæli til virkra bænda. Ljóst er að endurskoðunin mun verða efst á baugi í
umræðunni um landbúnaðarmál innan ESB á komandi misserum.
3.1.3. Byggða- og sveitarstjórnarmál
Á vegum samningahóps um byggða- og sveitarstjórnarmál hefur verið starfandi sérstakur
vinnuhópur til að móta samningsafstöðu vegna 22. kafla og er álit meirihluta utanríkismálanefndar Alþingis leiðarvísir þeirrar vinnu. Við mótun samningsafstöðu er rík áhersla lögð
á að sérstaða landsins verði viðurkennd, hagsmunir dreifðra byggða verði tryggðir og að
Ísland njóti sanngjarns framlags úr uppbyggingarsjóðum Evrópusambandsins. Umfangsmikil
greining á sérstöðu landsins hefur þegar farið fram á vegum samningahópsins, þar sem leitað
hefur verið til innlendra og erlendra sérfræðinga. Sú vinna hefur gagnast vel og liggur til
grundvallar málflutningi Íslands. Byggðastefna ESB og aðildarviðræðurnar skapa ákveðin
tækifæri til langtíma stefnumótunar byggðastefnu á Íslandi. Í undirbúningnum hefur
sérstaklega verið horft til þátta sem hafa áhrif á samkeppnishæfni landsins, s.s. strjálbýlis,
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dreifbýlis, mannfæðar, óblíðrar náttúru og fjarlægðar frá mörkuðum. Nú þegar er tekið tillit til
þessa í núgildandi regluverki ESB, en í aðildarsamningi Finna og Svía var tekið sérstakt tillit
til strjálbýlis og óblíðrar náttúru. Í samningaviðræðunum verður byggt á þeim grunni, sem nú
er hluti regluverks Evrópusambandsins, en leitast eftir enn ríkari stuðningi og tryggingum,
einkum fyrir hinar dreifðari byggðir, þar sem aðstæður hér eru erfiðari en hjá frændum okkar.
Á haustmánuðum 2011 fékk Ísland afhenta rýniskýrslu Evrópusambandsins vegna 22.
kafla en rýnifundir voru haldnir snemma árs 2011. Þar er fjallað um stöðu mála á Íslandi og
gerður samanburður á löggjöf, stjórnsýslu og stoðkerfi hérlendis annars vegar og ESB hins
vegar á þessu sviði. Í rýniskýrslunni óskaði ESB eftir því að Ísland skilaði tímasettri
aðgerðaáætlun áður en til þess kæmi að samningaviðræður um kaflann hæfust. Þar kæmi fram
með hvaða hætti undirbúningi yrði háttað hérlendis að því er varðar framkvæmd á
byggðastefnu ESB, einkum varðandi stjórnsýslu og áætlanagerð. Tryggja þarf að umsýsla
með þeim fjármunum sem renna úr byggðasjóðum ESB sé til samræmis við reglur sambandsins, en það krefst töluverðs undirbúnings enda gildar strangar reglur innan Evrópusambandsins um meðferð fjármuna. Samningahópurinn og starfsfólk stjórnsýslunnar vann
slíka tímasetta áætlun og var hún send framkvæmdastjórn ESB í mars sl. Áætluninni er ætlað
vera leiðbeinandi um hvernig undirbúningi verði háttað í aðildarferlinu á hverju stigi þess og
hversu langan tíma einstakir verkþættir eigi að taka. Annars vegar er miðað við að ákveðinn
undirbúningur eigi sér stað fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, svo unnt verði að ljúka viðræðum um
samningskaflann. Hins vegar er gert ráð fyrir að sumir verkþættir fari ekki fram fyrr en ljóst
verður að lokinni þjóðaratkvæðagreiðslu hvort af aðild verður. Í hinni tímasettu aðgerðaáætlun kemur til að mynda fram að á Íslandi er fyrirséð að mótuð verði ein framkvæmdaáætlun fyrir hvern stuðningssjóð Evrópusambandsins á sviði byggðamála og er þegar hafinn
undirbúningur vegna áætlanagerðar fyrir Byggðaþróunarsjóðinn og Félagsmálasjóðinn.
Samningahópur um byggða- og sveitarstjórnarmál hefur lagt áherslu á að byggja upp
þekkingu hérlendis á framkvæmd og markmiðum byggðastefnu Evrópusambandsins, sér í lagi
að því er varðar stefnumótun og áætlanagerð. Haldin hafa verið námskeið, málþing og fundir
um einstaka þætti byggðastefnunnar um allt land og hefur fjöldi sérfræðinga frá aðildarríkjum
og framkvæmdastjórn ESB sótt Ísland heim. Mikilvægt er í þessu ferli að læra af reynslu
aðildarríkja Evrópusambandsins, einkum Norðurlandanna, vegna líkra aðstæðna og stjórnsýslu, þar sem rík áhersla er lögð á dreifstýringu og aðkomu sveitarfélaga að framkvæmd
byggðastefnunnar. Uppbygging þekkingar á þessu sviði mun halda áfram með markvissum og
skipulögðum hætti á vegum samningahópsins.
Í október sl. kynnti framkvæmdastjórn ESB tillögur sínar um endurskoðun á byggðastefnunni fyrir fjárhagstímabilið 2014–2020. Í þeim er til að mynda lögð aukin áhersla á
einfaldari umsýslu og heildstæðari stefnumótun með því að auka tengsl byggðasjóða ESB við
Dreifbýlisþróunarsjóðinn og Sjávarútvegssjóðinn. Þá mun Evrópa 2020, sem er stefna
sambandsins um aukinn sjálfbæran hagvöxt byggðan á hugviti, liggja til grundvallar
stefnumótun og áætlanagerð á næsta fjárhagstímabili. Hún byggir á mælanlegum meginmarkmiðum sem skulu nást fyrir árið 2020. Þau lúta að atvinnuþátttöku, útgjöldum til
rannsókna og þróunar, orkumálum og losun gróðurhúsalofttegunda, menntunarstigi og brottfalli úr skóla og fækkun þeirra sem eru undir fátæktarmörkum. Tillögur framkvæmdarstjórnarinnar eru nú til umfjöllunar hjá ráði Evrópusambandsins og Evrópuþinginu og fylgist
samningahópur um byggða- og sveitarstjórnarmál náið með þróuninni og mun taka mið af
henni við mótun samningsafstöðu eftir því sem við á.
3.1.4. Dóms- og innanríkismál
Vinna samningahóps um dóms- og innanríkismál tekur til 23. kafla um réttarvörslu og
grundvallarréttindi og 24. kafla um dóms- og innanríkismál. Það sem bar hæst í starfi samningahópsins á síðastliðnu ári er að viðræður um 23. kafla hófust á ríkjaráðstefnu Íslands og
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Evrópusambandsins í desember 2011 og var samningskaflanum lokað til bráðabirgða á sömu
ráðstefnu. Sá árangur er markverður og til vitnis um góða stöðu mannréttinda hér á landi, en
þessi kafli hefur reynst hvað erfiðastur í aðildarviðræðum nokkurra ríkja.
Síðari rýnifundi um 24. kafla lauk í maí 2011, en þar báru sérfræðingar Íslands og Evrópusambandsins saman löggjöf sem heyrir undir kaflann. Kaflinn stendur utan við EESsamninginn. Þess ber þó að geta að umfangsmikill hluti hans lýtur að Schengen-samstarfinu,
þ.e. hvað varðar samstarf á sviði einka-, refsi- , lögreglu- og tollamála, þar sem landamæraeftirlit kemur við sögu. Þar sem Ísland er nú þegar aðili að Schengen-samstarfinu og hefur
sinnt því samstarfi með ágætum að mati framkvæmdastjórnar ESB, er fátt sem ber í milli hvað
löggjöfina á því sviði varðar. Um Schengen-samstarfið almennt er fjallað í kafla 4.6. hér aftar
í skýrslunni.
Rýniskýrsla framkvæmdastjórnar ESB var gefin út í desember 2011, þar sem viðhorf
Evrópusambandsins eftir rýnifundina var dregið saman. Þar kom fram að almennt veldur
löggjöf kaflans ekki vandkvæðum fyrir Ísland. Einhverjar breytingar þarf að gera á íslenskri
löggjöf, en þær eru í flestum tilvikum minniháttar. Þá þarf Ísland að fullgilda nokkurn fjölda
þjóðréttarsamninga áður en til aðildar kemur, en fæstir þeirra kalla á lagabreytingar og eru í
raun samningar sem staðið hefur til að fullgilda um langt skeið.
Fyrir liggur að gera þurfi minniháttar breytingar á íslenskri löggjöf til að hún samræmist
löggjöf Evrópusambandsins. Sumar þessara breytinga eru í farvatninu af öðrum ástæðum, t.d.
hefur þegar verið lagt fram frumvarp til breytinga á almennum hegningarlögum um varnir
gegn kynferðislegri misnotkun barna, en þær breytingar sem þar eru lagðar til myndu færa
íslenska löggjöf til samræmis við evrópska löggjöf í þessum efnum. Þá er hafin vinna hjá
sérfræðingum stjórnarráðsins við undirbúning minniháttar lagabreytinga á réttarfars- og
refsiréttarlöggjöf, sem og í málefnum innflytjenda, þ.m.t. hælismálum.
Hugsanleg aðild að ESB mun hins vegar kalla á umfangsmiklar breytingar á nokkrum
tölvukerfum. Er það m.a. vegna skipta á gögnum eins og sakaskrám og lífsýnum (DNA), sem
og gagnaskipta milli tollgæsluyfirvalda, en hið síðarnefnda heyrir að mestu undir 29. kafla um
tollabandalag. Tryggja þarf að Ísland geti áfram neitað að fullnusta útivistardóma í meiðyrðamálum, að sömu skilyrðum um allsherjarreglu uppfylltum og gilda um slíka synjun á fullnustu
dóma frá öðrum ríkjum þegar tekið hefur verið til varna í málum, þrátt fyrir ákvæði reglugerðar (EB) nr. 805/2004, um fullnustu óumdeildra krafna. Stefnt er að því að hefja viðræður
um 24. kafla á ríkjaráðstefnu Íslands og ESB síðar á þessu ári.
3.1.5. Fjárhagsmál
Samningahópur um fjárhagsmálefni annast undirbúning aðildarviðræðna að því er varðar 16.
kafla um skattamál, 29. kafla um tollabandalag, 32. kafla um fjárhagslegt eftirlit innan
stjórnsýslunnar og 33. kafla um framlagsmál. Allir þessir kaflar falla utan EES-samningsins.
Skattamál
Árið 2011 lét framkvæmdastjórn ESB gera úttekt á toll- og skattkerfum allra umsóknarríkja,
mat á framförum og tillögur að framkvæmdaáætlun. Megin niðurstöður eru þær að skattaumhverfi á Íslandi sé sambærilegt við það evrópska. Helstu athugasemdir lúta að frávikum á
ákveðnum grundvallarþáttum löggjafarinnar og að uppbyggingu skattkerfisins, svo sem skorti
á innri endurskoðun, ákveðnum hugtakaskilgreiningum, nauðsyn þess að efla löggjöf varðandi
auðgunarbrot á sviði einkamálaréttar og að endurskipuleggja upplýsingatæknisvið. Rýniskýrsla Evrópusambandsins gefur hins vegar til kynna að efla þurfi tölvukerfi, verkferla og
mannauð til að íslensk skattyfirvöld hafi nægilega getu til að innleiða löggjöf ESB.
Framkvæmdastjórn ESB hefur nýverið tilkynnt að hún muni leggja megin áherslu á að
samræma virðisaukaskattskerfi aðildarríkjanna. Lítur hún svo á að sundurleitni þeirra dragi úr
skilvirkni viðskipta á innri markaðinum og að almenningur njóti því ekki til fulls þeirra áhrifa
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sem virkur innri markaður gæti haft. Meginþorri fyrirtækja er smár í sniðum og hefur oft ekki
bolmagn til að kynna sér frávik frá regluverki í einstökum aðildarríkjum og er þetta viðhorf
sem mun koma fram í samningaviðræðum við Evrópusambandið. Þannig er líklegt að Ísland
verði hvatt til að finna aðrar lausnir en virðisaukaskattskerfið til að styðja við einstakar
atvinnugreinar. Samkvæmt regluverki ESB er aðildarríkjunum ekki heimilt að vera með
fríverslun í flughöfnum fyrir farþega sem ferðast milli aðildarríkja ESB. Er þar átt við
niðurfellingu á virðisaukaskatti og vörugjöldum á áfengi og tóbak, að hluta til eða að öllu
leyti, sem og tollum í brottfararverslun. Hinu sama mun gegna um skattfrjálsa verslun við
komu til landsins, en fjallað er um þann þátt í 29. kafla (tollabandalag).
Löggjöf Evrópusambandsins um vörugjöld tekur einungis til orkugjafa, áfengis og tóbaks.
Við aðild getur álagning á áfengi og tóbak haldist óbreytt en reikniaðferðir breytast.
Regluverk ESB heimilar álagningu vörugjalda á aðrar innfluttar vörur, svo fremi sem þau séu
einnig lögð á innlenda framleiðslu. Við aðild kynni Ísland að þurfa að gefa eftir skattlagningu
á tilteknum tekjustofnum á sviði beinna skatta, en ætti hins vegar að fá nýja á móti.
Aðild Íslands að Evrópusambandinu myndi hafa veruleg áhrif á rafrænt umhverfi íslenska
virðisaukaskattkerfisins. Kerfisbreytingar þyrftu að eiga sér stað á sviði upplýsingaskipta á
milli aðildarríkja, en því fylgir upptaka nýrra tölvukerfa. Ljóst er að Ísland mun sækjast eftir
aðlögunartíma fyrir nánar tiltekin atriði í samningsafstöðu sinni.
Tollabandalagið
Aðild Íslands að Evrópusambandinu myndi fela í sér inngöngu í tollabandalag og þar með
upptöku nýrrar og stærri tollskrár. Aðild að tollabandalagi ESB felur í sér niðurfellingu
tollafgreiðslu í viðskiptum við aðildarríki þess, minni viðskiptakostnað fyrirtækja og greiðari
viðskipti. Fjárhagsleg áhrif breytinganna kæmu enn fremur fram í breyttum tolltöxtum
gagnvart þriðju ríkjum og í niðurfellingu á tollum milli aðildarríkja. Líkt og kemur fram í
greinargerð samningahópsins hefur þetta áhrif á einstakar atvinnugreinar, bæði til hækkunar
og lækkunar. Mikilvægustu hagsmunir atvinnugreina á Íslandi varða tolla á innflutning
aðfanga fyrir áliðnað, hráefni fyrir fiskvinnslu og landbúnaðarafurðir. Því er skörun við aðra
samningskafla í viðræðunum, svo sem við 13. kafla um sjávarútveg, 11. kafla um landbúnað
og dreifbýlisþróun og 30. kafla um utanríkistengsl. Af þessum sökum var stofnað til samráðshóps um utanríkisviðskipti/utanríkistengsl og um tollamál sem því tengjast. Tilgangurinn
var að greina hagsmuni atvinnuveganna nánar með hliðsjón af regluverki Evrópusambandsins
með það að markmiði að styrkja málflutning Íslands og gæta samræmis á milli samningsafstöðu í viðkomandi köflum.
Í rýniskýrslu ESB sem kom út í september 2011 kemur fram að þegar á heildina er litið er
íslensk tollalöggjöf sambærileg við löggjöf ESB. Helstu frávik eru á sviði tollframkvæmdar,
öryggismála og verkferla sem hafa hagræn áhrif, eins og hvenær tollskuld er gerð upp
innanlands og hvar og hvenær virðisaukaskattur er gerður upp á milli aðildarríkja. Ísland þarf
einnig að taka upp sérstaka tollmeðferð sem heimilar takmarkaðar tollaálögur á vörur sem að
hluta til eru framleiddar utan ESB. Þá þarf Ísland að efla stofnanalega getu til að takast á við
þau verkefni sem framundan eru, s.s. vinnslu áætlunar um þróun tölvukerfa fyrir upplýsingaskipti við aðildarríki Evrópusambandsins.
Helstu niðurstöður úttektar framkvæmdastjórnar ESB frá árinu 2011 á toll- og skattkerfum
allra umsóknarríkjanna lúta að nauðsyn þess að endurskoða löggjöf m.t.t. hinna uppfærðu
tollalaga ESB sem ekki eru enn komin til framkvæmda. Lögin taka gildi innan ESB 23. júní
2012 og ef að aðild verður mun innleiðing á Íslandi að fullu komin til framkvæmda fyrir lok
árs 2020. Þá þarf að gera tímasetta framkvæmdaáætlun með áherslu á tölvukerfin til að undirbúa aðild og bæta tollkerfi til að liðka fyrir viðskiptum. Fulltrúar frá Evrópusambandinu
funduðu á Íslandi með fulltrúum ríkisskattstjóra og tollstjóra um upplýsingatæknimál haustið
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2011 í því augnamiði að finna skynsamlegar leiðir til að nálgast verkefnið. Ljóst er að það er
viðamikið, en upplýsingaskiptakerfin þurfa að vera tilbúin fyrir aðild.
Fjárhagslegt eftirlit
Kafli 32 hefur að geyma reglur um fjárhagslegt eftirlit af tvennum toga. Annars vegar tekur
kaflinn til innra fjárhagslegs eftirlits hjá hinu opinbera og ytri endurskoðunar og hins vegar til
málefna sem varða vernd fjárhagslegra hagsmuna ESB, m.a. gegn fjársvikum og peningafölsunum.
Með innra fjárhagslegu eftirliti hjá hinu opinbera er átt við fjárhagsstjórnun og innri
endurskoðun. Á Íslandi sinnir Ríkisendurskoðun hlutverki ytri endurskoðunar. Meginregluverk ESB varðandi fjárhagseftirlit hjá hinu opinbera byggir á alþjóðlegum viðurkenndum
stöðlum og bestu starfsvenjum fremur en á regluverkinu. Við aðild þyrfti Ísland ekki nema að
litlu leyti taka upp regluverk ESB eða breyta innlendri löggjöf, heldur tæki stjórnsýslan
fremur mið af sérstöku stefnuskjali um framkvæmd innra fjárhagslegs eftirlits hjá hinu
opinbera.
Erlendir sérfræðingar hafa greint frávik í framkvæmd innra fjárhagslegs eftirlits hjá hinu
opinbera og ytri endurskoðunar á Íslandi frá bestu starfsvenjum innan Evrópusambandsins.
Niðurstöðurnar eru þær að í meginatriðum teljast þessi mál í góðu horfi á Íslandi, en þörf er á
að styrkja lagagrundvöll og formfesta ýmsa þætti sem flestir eru fyrir hendi. Ísland þarf að
efla innri endurskoðun en hún stuðlar að skilvirkri og hagkvæmri nýtingu fjármagns hjá hinu
opinbera. Tekið er undir það sjónarmið íslenskra sérfræðinga að taka þurfi tillit til smæðar
íslenska stjórnkerfisins, sér í lagi hvað varðar fyrirkomulag innri endurskoðunar, þar sem sett
yrði upp miðlæg eining fyrir smærri stofnanir.
Um vernd fjárhagslegra hagsmuna ESB gildir sú meginregla að löggjöf aðildarríkja um
vernd eigin fjárhagslegra hagsmuna tekur einnig til fjármuna ESB. Í því skyni ber stjórnvöldum aðildarríkja að koma upp innlendum samræmingaraðila gegn svikum (AFCOS, AntiFraud Coordination Service) sem á í samvinnu og beinum samskiptum við Evrópuskrifstofu
um aðgerðir gegn svikum (OLAF, European Anti-Fraud Office). Fulltrúar OLAF hafa fundað
með íslenskum eftirlitsaðilum og gefið þeim kost á að taka þátt í ársfundi AFCOS-fulltrúa frá
aðildarríkjum.
Þá þurfa íslensk stjórnvöld að tryggja úrvinnslu upplýsinga um peningafalsanir evru og
annarra gjaldmiðla þar sem Genfarsamningurinn um varnir gegn peningafölsunum frá árinu
1929 er meginlöggjöfin, en Ísland á enn eftir að fullgilda hann. Jafnframt þarf Ísland að skilgreina betur ýmis lagaleg hugtök er lúta að auðgunarbrotum.
Framlagsmál
Kaflinn um framlagsmál, 33. kafli, var opnaður til samningaviðræðna á ríkjaráðstefnu í
desember 2011. Áður en unnt verður að loka honum er gert ráð fyrir að Ísland sýni fram á að
stjórnsýslan hafi getu til að reikna framlög til Evrópusambandsins, gera áætlanir um framlög,
innheimta, færa þau til bókar, greiða þau, halda úti eftirliti og skila upplýsingum til ESB með
sama hætti og regluverk ESB segir til um. Ísland þarf að leggja fram aðgerðaáætlun sem sýnir
fram á hvernig þessum markmiðum verður náð og hvers konar verkferla þarf að setja upp.
Samningskaflinn um framlagsmál er venjulega meðal þeirra síðustu sem lokað er í aðildarviðræðum.
Gera má ráð fyrir að framlög Íslands til Evrópusambandsins verði í megindráttum byggð á
þremur gjaldstofnum. Í fyrsta lagi myndu 75% af tolltekjum Íslands vegna innflutnings frá
ríkjum utan ESB renna til sambandsins, enda yrði Ísland hluti af tollabandalaginu. Í öðru lagi
myndi Ísland greiða hluta af virðisaukaskattstofni sínum, og í þriðja lagi greiða öll ríki hlutfall
af vergum þjóðartekjum sínum.
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Í samningsafstöðu sinni gerir Ísland kröfu um að heildarframlög Íslands sem hlutfall af
vergum þjóðartekjum verði sambærileg og við aðildarríki sem hafa svipaðan efnahag. Með
sama hætti leggur Ísland fram kröfu um að greiðslujöfnuðurinn, þ.e. munurinn á framlögum
Íslands og á greiðslunum sem Ísland tæki við úr sjóðum ESB, verði sambærilegur við slík
aðildarríki. Einnig er gerð krafa um að tekið verði tillit til greiðslustöðu ríkissjóðs á fyrstu
árum aðildar.
Nokkrum vandkvæðum er bundið að áætla greiðslujöfnuð Íslands við Evrópusambandið ef
til aðildar kæmi. Í greinargerð samningahóps um fjárhagsmálefni er sagt að nettógreiðslur við
aðild yrðu rúmlega 3 milljarðar króna sé miðað við árið 2009 og gert ráð fyrir því að framlög
Íslands yrðu á svipuðu róli og framlög Finna. Slíkt var lagt til grundvallar í skýrslu
svokallaðrar Evrópunefndar frá árinu 2007.2 Í greinargerðinni er enn fremur tekið fram að
heildarkostnaður (brúttó) við rekstur EES-samningsins samkvæmt fjárlögum ársins 2010 hafi
numið 3,5 milljörðum króna. Af nýlegu skriflegu svari menntamálaráðherra á Alþingi um
rammaáætlanir Evrópusambandsins um menntun, rannsóknir og tækniþróun kemur fram að
framlög til Íslands hafa verið að meðaltali 9 milljónir evra frá 1995–2011 eða um 1,5
milljarðar íslenskra króna. Þetta þýðir að nettógreiðslur Íslands af þátttökunni í EES nema um
2 milljörðum króna. Nánar er fjallað um svar menntamálaráðherra í kafla 4.2.9. hér aftar í
skýrslunni.
3.1.6. Lagamál
Ólíkt öðrum samningahópum hefur samningahópur um lagaleg málefni ekki það
meginhlutverk að greina regluverk Evrópusambandsins á tilteknum sérsviðum og móta þar
samningsafstöðu. Hlutverk hópsins er að vera til ráðgjafar, að því er varðar afmörkuð efnissvið, um öll lagaleg málefni sem aðalsamningamaður eða einstakir samningahópar telja
nauðsynlegt að afla álits hópsins á. Jafnframt skal samningahópurinn fjalla um og yfirfara
drög að texta aðildarsamnings Íslands jafnóðum og vinnslu texta hans vindur fram og vera til
ráðgjafar og aðstoðar í því efni. Eftir ákvörðun er unnt að fela samningahópnum önnur sérstök
verkefni í tengslum við umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu og meðferð
aðildarsamnings.
Samningahópur um lagaleg málefni hefur undanfarið tekið til skoðunar aðildarsamninga
ESB við ný ríki, efni þeirra og uppbyggingu.
3.1.7. Efnahags- og peningamál
Mikil umræða hefur verið á Íslandi á undanförnum árum um framtíðarfyrirkomulag
gjaldmiðilsmála. Gjaldeyrishöft hafa verið við lýði frá því í nóvember 2008 og ekki er ljóst
hvenær þau verða afnumin. Höftin og framkvæmd þeirra hafa sætt gagnrýni. Hefur hún ekki
síst komið frá atvinnulífinu og hafa forráðamenn tveggja af stærstu fyrirtækjum landsins m.a.
lýst því yfir nýlega að starfsemi þeirra fái illa þrifist á Íslandi til langframa með krónu í skjóli
hafta.
Því kemur vart á óvart að í áliti meirihluta utanríkismálanefndar komi fram að viðræður um
gjaldmiðilsmál skuli vera forgangsverkefni í viðræðuferlinu. Enn fremur segir í álitinu að það
hafi verið álit margra sem tóku þátt í fundum nefndarinnar að þátttaka í samstarfi
Evrópusambandsins á sviði efnahags- og peningamála væri mikilvægur liður í því að koma á
stöðugleika í efnahagsmálum hér á landi og að leita bæri eftir samkomulagi við ESB um
stuðning við krónuna. Með þetta að leiðarljósi er unnið að stofnun vinnuhóps sérfræðinga
íslenskra stjórnvalda og framkvæmdastjórnar ESB sem greina á þau vandamál sem Ísland
stendur frammi fyrir í efnahags- og peningamálum og þau tækifæri sem viðræðuferlið kann að
bjóða upp á. Í þessu sambandi má enn fremur geta þess að brátt er að vænta umfangsmikillar
2

Tengsl Íslands og Evrópusambandsins. Skýrsla Evrópunefndar um samstarfið á vettvangi EES og Schengen og um álitaefni varðandi
hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Forsætisráðuneyti, mars 2007.
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skýrslu á vegum Seðlabankans um kosti í peningamálum, auk þess sem efnahags- og
viðskiptaráðherra hefur skipað nefnd sem skila á greinargerð um þessi mál nú í sumar.
Fyrri rýnifundur um 17. kafla um efnahags- og peningamál var haldinn í mars 2011 og sá
seinni um miðjan maí 2011. Á síðari fundinum kynntu fulltrúar samningahópsins hvernig
staðið yrði að innleiðingu regluverks ESB á efni 17. kafla í íslensk lög og hvernig kröfur um
samstarf á sviði efnahags- og peningamála verði uppfylltar af hálfu íslenskra stjórnvalda.
Að rýnifundum loknum hefur starf samningahópsins að mestu leyti falist í undirbúningi að
mótun samningsafstöðu, en stefnt er að opnun kaflans síðar á árinu. Við mótun samningsafstöðu hefur samningahópurinn tekið mið af áliti meirihluta utanríkismálanefndar Alþingis
og haft til hliðsjónar rýniskýrslu Evrópusambandsins og álit framkvæmdastjórnar ESB um
aðildarumsóknina. Ljóst er að meginatriðið í löggjöf þessa kafla lýtur að nauðsyn þess að
endurskoða lagarammann um Seðlabanka Íslands til þess m.a. að styrkja enn frekar sjálfstæði
hans, m.a. að efla fjárhagslegt sjálfstæði bankans og styrkja sjálfstæði hans sem stofnunar
gagnvart ríkisvaldinu.
Þá þarf að skerpa á því í lögum um Seðlabanka Íslands að bankinn veiti ekki fyrirgreiðslu
til ógjaldfærra fjármálastofnana, nema í þeim tilvikum sem bankinn telst vera milliliður fyrir
ríkið. Við aðild Íslands að Evrópusambandinu þyrfti einnig að gera breytingar á reglum um
bindiskyldu og rammareglum um viðskipti við fjármálafyrirtæki. Gjaldeyrishöftin og afnám
þeirra hefur jafnframt verið mikið til umfjöllunar í samningahópnum. Gjaldeyrishöftin falla
ekki beint undir 17. kafla, heldur 4. kafla um frjálsa fjármagnsflutninga, sem er fjallað um í
samningahópnum um EES II. Gjaldeyrishöftin eru þó nátengd efni 17. kafla því þau eru hluti
af þeirri gengis- og peningastefnu sem nú er fylgt. Sérstakur samráðshópur samningahóps
EES II og samningahóps um peningamál, undir forystu efnahags- og viðskiptaráðuneytis,
hefur unnið að því að samræma samningsafstöðu um gjaldeyrishöft í 4., 9. og 17 kafla.
Ljóst er að endurskoða þarf markmið í opinberum fjármálum hér á landi í samræmi við þær
breytingar sem orðið hafa á vettvangi ESB á undanförnum misserum. Þannig má nefna að í
ársbyrjun 2011 tók gildi áætlun um samræmingu ríkisfjármála aðildarríkja ESB undir
vinnuheitinu „European Semester“. Er tilgangur áætlunarinnar að styrkja innlenda stefnumörkun í efnahagsmálum og tryggja í tíma að aðildarríkin samþykki ábyrg fjárlög heima fyrir.
Þá tóku gildi í desember 2011 fimm nýjar reglugerðir og ein tilskipun sem jafnframt er
ætlað að bæta stöðugleikasáttmála Evrópusambandsins, auka eftirlit með opinberum
fjármálum aðildarríkjanna, koma á skilvirkara eftirliti með ójafnvægi sem kann að skapast í
efnahagsmálum og skýra viðurlög gagnvart ríkjum sem brjóta reglur um fjárlagahalla.
Í febrúar sl. var undirritað samkomulag evruríkjanna um stofnun Stöðugleikasjóðs Evrópu
og mun sjóðurinn taka við hlutverki Björgunarsjóðs Evrópu. Verður útlánageta hins nýja sjóðs
um 700 milljarðar evra, eða um 118 þúsund milljarðar króna, og verður hlutverk hans að auka
tiltrú, samstöðu og fjárhagslegan stöðugleika á evrusvæðinu.
Í mars sl. undirrituðu síðan leiðtogar 25 aðildarríkja ESB, þ.e. allra nema Bretlands og
Tékklands, sáttmála um fjármálastöðugleika, sem felur í sér að settar verði hertari reglur í
ríkisfjármálum. Verður hlutverk sáttmálans og Stöðugleikasjóðs ESB að taka á skuldavanda
evruríkjanna.
3.1.8. Utanríkismál
Tveir samningskaflar aðildarviðræðnanna falla undir samningahópinn um utanríkisviðskipti,
utanríkis- og öryggismál. Það eru 30. kafli um utanríkistengsl, þar sem fjallað er um utanríkisviðskipti, fríverslunarsamninga og þróunarsamvinnu, og 31. kafli um utanríkis-, öryggis-,
og varnarmál. Rýnifundum um þessa kafla lauk í maí 2011 og var þar haldið til haga
áhersluatriðum Íslands í viðræðunum, sérstaklega þeim atriðum sem tilgreind eru í nefndaráliti meirihluta utanríkismálanefndar Alþingis.
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Rýniskýrsla um 30. kafla kom út í febrúar sl. og var Íslandi í kjölfarið boðið að leggja fram
samningsafstöðu í kaflanum. Samningsafstaðan hefur verið unnin í nánu samráði við
hagsmunaðila og aðra samningahópa. Meðal annars var skipaður sérstakur samráðshópur um
utanríkisviðskipti og tollamál tengd þeim með þátttöku fjögurra samningahópa. Gert er ráð
fyrir að viðræður um 30. kafla hefjist síðar á árinu.
Við mótun samningsafstöðu varðandi hina sameiginlegu viðskiptastefnu Evrópusambandsins í 30. kafla hafa áhrif aðildar á inn- og útflutningshagsmuni verið greind sérstaklega. Með
það til grundvallar verða mótaðar kröfur í samningsafstöðu sem leitast við að tryggja þá
hagsmuni, komi til aðildar, ekki síst vegna innflutnings aðfanga til áliðnaðar og fyrir
sjávarútveg. Enn fremur hafa verið greind áhrif aðgangs að fríverslunarneti ESB við aðild, í
stað núverandi nets fríverslunarsamninga. Niðurstaða þeirrar greiningar er að miðað við
útflutning undanfarinna ára verði almennt ekki mikil breyting á markaðsaðgangi til þriðju
ríkja, komi til aðildar. Þá hefur verið lögð áhersla á að viðhalda nánu viðskiptasamstarfi
Íslands og Færeyja, ef til aðildar kemur.
Þess ber að geta að í tengslum við aðildarviðræðurnar hefur verið komið á viðskiptasamráði milli Íslands og Evrópusambandsins þar sem fjallað er um tvíhliða viðskipti Íslands
og ESB, sem og viðskipti þeirra á alþjóðavettvangi og við þriðju ríki. Fyrsti fundurinn var
haldinn í janúar 2012 og er fyrirhugað að næsti fundur verði haldinn í september 2012.
Varðandi þróunarsamvinnu og neyðar-, og mannúðaraðstoð hefur við mótun samningsafstöðu í 30. kafla verið lögð áhersla á að stefna Íslands, áherslur og markmið á þessum
sviðum falli vel að stefnu og markmiðum ESB, enda byggjast þau á sömu alþjóðlegu
samþykktum og yfirlýsingum, sbr. álit meirihluta utanríkismálanefndar Alþingis. Einnig hefur
verið lögð áhersla á hækkun framlaga Íslands til þróunarsamvinnu. Eins og fram kemur í
áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2011–2014, sem samþykkt var á Alþingi í
júní 2011, er það markmið Íslands að árið 2019 verði hlutfall framlags Íslands til
þróunarsamvinnu komið upp í 0,7% af vergum þjóðartekjum (VÞT). Þá hefur verið rætt um
skuldbindingar Íslands hvað varðar aðild að Evrópska þróunarsjóðnum ef til aðildar kemur, en
sjóðurinn fjármagnar þróunaraðstoð til ríkja í Afríku, Karíbahafinu og Kyrrahafinu, auk landa
og svæða handan hafsins (ACP- og OCT-ríkja).
Hvað varðar 31. kafla um utanríkis-, öryggis- og varnarmál, kom rýniskýrslan um kaflann
út í nóvember 2011 og var Íslandi í kjölfarið boðið að leggja fram samningsafstöðu. Sameiginleg utanríkis- og öryggisstefna ESB og sameiginleg öryggis- og varnarstefna sambandsins heyra undir kaflann. Samningaviðræður um 31. kafla hófust á ríkjaráðstefnu Íslands og
Evrópusambandsins 30. mars sl. og lauk þeim samdægurs. Endurspeglar það í raun hve mikla
samleið Ísland á nú þegar með aðildarríkjum ESB í utanríkis-, öryggis- og varnarmálum. Þar
skiptir m.a. máli aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu en 21 af 27 ríkjum ESB eru einnig
bandamenn Íslands á vettvangi NATO. Fram kemur í samningsafstöðu Íslands að Ísland
samþykki sameiginlega regluverkið varðandi 31. kafla, að ekki sé þörf á undanþágum, sérlausnum eða aðlögunartímabilum vegna kaflans, og að á Íslandi sé fullnægjandi stofnanakerfi
fyrir hendi. Á ríkjaráðstefnunni var kunngjörð sameiginleg yfirlýsing, sem verður hluti
aðildarsamnings Íslands, þar sem sérstaða Íslands sem herlauss lands er áréttuð og tekið fram
að aðild hefði ekki áhrif á gildandi lagagrundvöll, ábyrgð eða valdheimildir Íslands að því er
varðar mótun og framfylgd stefnu þess í öryggis- og varnarmálum.
3.1.9. EES I
Samningahópur EES I fjallar um eftirfarandi málaflokka í samningaferlinu: 1. kafla um frjálsa
vöruflutninga, 5. kafla um opinber innkaup, 7. kafla um hugverkaréttindi, 8. kafla um samkeppnismál, 12. kafla um matvælaöryggi, 15. kafla um orkumál, 18. kafla um hagskýrslugerð
og 20. kafla um atvinnu- og iðnstefnu.
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Ísland hefur nú þegar með aðild sinni að Evrópska efnahagssvæðinu innleitt að mestu
regluverkið sem fellur undir flesta þessara kafla. Samningaviðræðunar snúast að mestu um
sérlausnir sem eru hluti EES-samningsins og möguleikana á að fá þær staðfestar í aðildarsamningi. Sum málefni sem heyra undir samningahópinn hafa aðeins verið innleidd að hluta í
gegnum EES-samstarfið. Eru það einna helst 12. kafli um matvælaöryggi og 15. kafli um
orkumál sem kalla á efnislegar samningaviðræður. Undir þá kafla falla m.a. reglur um
viðskipti með lifandi dýr og olíubirgðir. Samningahópur EES I og samningahópur um
landbúnaðarmál hafa með sér samráð um málefni 12. kafla.
Fjallað var um samningsafstöðu Íslands á ríkjaráðstefnu ESB-landa í fyrsta sinn í júní
2011. Þar voru viðræður um 5. kafla um opinber innkaup opnaðar og er ráðgert að þeim ljúki
síðar á þessu ári. Í október 2011 hófust viðræður um 7. kafla um frjálsa för launþega og lauk
þeim á sama fundi. Í desember 2011 lauk viðræðum um 20. kafla um atvinnu og iðnstefnu. Á
ríkjaráðstefnu 30. mars sl. hófust viðræður um 8. kafla um samkeppnismál þar sem ESB
staðfesti að fyrirkomulag á Íslandi við sölu á áfengi og tóbaki samræmdist löggjöf
sambandsins. Á sama fundi hófust viðræður um 15. kafla um orkumál þar sem Ísland lagði
áherslu á að aðild hafi ekki áhrif fyrirkomulag á Íslandi varðandi eignarhald á orkuauðlindum.
3.1.10 . EES II
Samningahópur EES II fjallar um eftirfarandi málaflokka í samningaferlinu: 2. kafla um
frjálsa för vinnuafls, 3. kafla um staðfesturétt og þjónustufrelsi, 4. kafla um frjálsa fjármagnsflutninga, 6. kafla um félagarétt, 9. kafla um fjármálaþjónustu, 10. kafla um upplýsingasamfélagið og fjölmiðla, 14. kafla um flutningastarfsemi, 19. kafla um félags- og
vinnumál, 21. kafla um samevrópsk net, 25. kafla um vísindi og rannsóknir, 26. kafla um
menntun og menningu, 27. kafla um umhverfismál og 28. kafla um neytenda- og heilsuvernd.
Ísland hefur nú þegar með aðild sinni að Evrópska efnahagssvæðinu innleitt að mestu
regluverkið sem fellur undir flesta þessa kafla. Samningaviðræðurnar snúast að mestu um þær
fáu sérlausnir sem eru hluti af EES-samningnum og möguleikana á því að fá þær staðfestar í
aðildarsamningi.
Regluverk varðandi sum málefni sem heyra undir samningahópinn hefur aðeins verið
innleitt að hluta. Á það einna helst við 27. kafla um umhverfismál en undir hann falla t.d.
reglur um náttúruvernd, sem falla alfarið utan EES-samningsins.
Samningahópur EES II og samningahópur um sjávarútvegsmál hafa haft með sér samráð
að því er varðar fjárfestingar í sjávarútvegi (fellur undir 3. og 4. kafla), nýtingu sjávarspendýra og tilskipun ESB um umhverfismál hafsins (fellur undir 27. kafla). Enn fremur hafa
samningahópur EES II og samningahópur um landbúnaðarmál haft með sér samráð að því er
varðar fjárfestingar í fasteignum hér á landi með tilliti til þess að viðhalda búsetu í sveitum
(fellur undir 4. kafla).
Á fyrstu ríkjaráðstefnu Íslands og Evrópusambandsins í júní 2011 voru viðræður hafnar um
þrjá kafla samningahópsins og lokið til bráðabirgða um tvo þeirra á sama fundi, þ.e. 25. kafla
um rannsóknir og vísindi og 26. kafla um menntun og menningu. Ísland óskaði eftir því að
vera undanþegið þátttöku og greiðslu í sjóð sem veitir styrki til kola- og stálrannsókna og
féllst ESB á það. Á sama fundi hófust viðræður um 10. kafla um upplýsingasamfélagið og
fjölmiðla. Undir þeim málaflokki óskaði Ísland eftir því að Digital Ísland fengi að starfa áfram
á sínu tíðnisviði og staðfesti ESB að í reglum sambandsins væri svigrúm til þess.
Í október 2011 hófust viðræður á ríkjaráðstefnu um 2. kafla um frjálsa för vinnuafls og
lauk þeim á sama fundi. Þar fékk Ísland staðfesta þá aðlögun við almannatryggingareglugerðir, sem samist hefur um á grundvelli EES-samningsins. Á ríkjaráðstefnu í
desember lauk viðræðum um 6. kafla um félagarétt og 21. kafla um samevrópsk net, þar sem
Evrópusambandið staðfesti að rafmagnssæstrengur milli Íslands og Evrópu yrði styrkhæfur
samkvæmt reglum ESB, ákveði Ísland að ráðast í framkvæmdina. Við lok viðræðna um
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kaflann gerði Ísland fyrirvara um réttláta hlutdeild í úthlutun styrkja úr sjóðum ESB til
framkvæmda við samgöngumannvirki og dreifikerfi.
Í mars 2012 hófust viðræður um 28. kafla um neytenda- og heilsuvernd og lauk þeim á
sama fundi.
3.2. Aðstoð ESB vegna aðildarumsóknar
IPA (e. Instrument for Pre-Accession) er samheiti fyrir alla þá aðstoð sem Evrópusambandið
veitir stjórnsýslu ríkja, sem sótt hafa um aðild að sambandinu, til að takast á við
umsóknarferlið og tryggja að þau verði sem best undir aðild búin, ef til þess kemur. Aðstoðin
er í stórum dráttum veitt eftir tveimur leiðum. Annars vegar á grundvelli landsáætlana, sem
unnar eru fyrir hvert umsóknarríki fyrir sig og miða við fyrirfram ákveðna fjárhæð, og hins
vegar á grundvelli fjölþegaáætlana, sem öll umsóknarríkin eiga aðgang að án þess að
ákveðnum fjárhæðum hafi fyrirfram verið úthlutað til þeirra.
Stuðningur Evrópusambandsins við umsóknarríkin er án kvaða og er óafturkræfur. Íslensk
stjórnvöld tóku þá ákvörðun að nýta sér þessa aðstoð ESB, líkt og önnur umsóknarríki, því
þrátt fyrir að íslensk stjórnsýsla ráði yfir umtalsverðri getu og reynslu í gegnum EESsamstarfið, er hún eftir sem áður smá í sniðum. Hún þarf að takast á við samskonar verkefni
og öll önnur umsóknarríki sem eru því hlutfallslega mun þyngri í vöfum en þar sem
stjórnsýslan er stærri. Þetta á við um ýmis tæknileg viðfangsefni, s.s. þýðingar, tölfræðilega
gagnaöflun og uppsetningu á tölvu- og upplýsingakerfum, en varðar einnig uppbyggingu
þekkingar og getu til þess að taka þátt með árangursríkum hætti í stoðkerfissjóðum ESB.
Landsáætlun fyrir Ísland
Gert er ráð fyrir að 30 milljónir evra verði veittar til landsáætlana fyrir Ísland, sem unnar eru á
þremur árum, 2011–2013. Fyrsta landsáætlunin hefur þegar verið afgreidd af framkvæmdastjórn ESB í samræmi við tillögu stjórnvalda. Á landsáætlun 2011 er 12 milljónum
evra varið til sjö verkefna. Öllum þessum verkefnum væri hægt að hrinda í framkvæmd á
árinu 2012. Þau þjóna annars vegar umsóknarferlinu og undirbúningi viðræðna við
Evrópusambandið og hins vegar undirbúningi fyrir þátttöku í stoðkerfissjóðum sambandsins,
svo sem á sviði atvinnuuppbyggingar og byggðamála, þannig að íslenskir aðilar séu frá fyrsta
degi reiðubúnir að nýta sér kosti aðildar. Eins og Alþingi hefur áður verið greint frá samanstendur Landsáætlun 2011 af eftirtöldum verkefnum sem sum hver lúta að framkvæmd EES
reglna:
 Hagstofan fær styrk til að endurbæta gerð þjóðhagsreikninga en skortur á mikilvægum hagtölum veldur erfiðleikum við að meta stöðu einstakra atvinnugreina. Á
alþjóðavettvangi er bætt hagskýrslugerð meðal þeirra fyrirbyggjandi aðgerða í
efnahagsmálum sem einna mest áhersla er lögð á í kjölfar fjármálahrunsins. Styrkur
til verkefnisins mun gera Hagstofunni kleift að fjölga starfsfólki, sem er forsenda
þess að ráðist verði í framkvæmd þess.
 Verkefnið Öruggari matvæli fær styrk til að framfylgja reglugerðum um matvælaöryggi, sem hafa nú þegar verið innleiddar á Íslandi sem hluti af skuldbindingum í gegnum EES. Markmiðið er að tryggja matvælaöryggi, styrkja eftirlit
og auka neytendavernd. Svo það sé hægt þarf að bæta tækjabúnað og þjálfun
starfsfólks til að vinna við tiltekin tæki. Hingað til hefur ekki verið til staðar
tækjabúnaður til að fylgjast með og greina þau efni sem þarf og því nauðsynlegt að
senda sýni utan með þeim kostnaði og töfum sem því hefur fylgt.
 Náttúrufræðistofnun fer fyrir samstarfi fleiri stofnana á sviði umhverfismála, sem
vinna að því að byggja upp NATURA 2000 samstarfsnet á Íslandi. Markmið
NATURA 2000 er að kortleggja vistkerfi og fuglalíf á Íslandi með það fyrir augum
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að auðkenna þau svæði sem þarfnast verndunar. Slík kortlagning leggur grunn að
verndun íslenskrar náttúru og er mikilvæg við skipulagningu byggðamála og
uppbyggingu ferðaþjónustu. Niðurstöður rannsóknanna verða birtar á vefnum jafnóðum og eru hluti af átaki um vitundarvakningu fyrir verndun íslenskrar náttúru.
Hluti fjárstuðningsins fer í að fjölga starfsfólki stofnunarinnar.
Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytisins fær styrk til að standa að þýðingu á
regluverki ESB á íslensku. Markmiðið er að Íslendingar hafi aðgang að lögum og
reglum Evrópusambandsins á eigin tungumáli, enda er gerð krafa um að íslenska
verði eitt af opinberum tungumálum ESB ef af aðild verður. Áætlað er að þýðing
regluverksins taki um þrjú ár og er nauðsynlegt að auka fjölda þýðenda í þjónustu
Þýðingamiðstöðvarinnar til þess að ná því marki. Hluti af þeim stuðningi rennur til
Háskóla Íslands til að styrkja tækjakaup við nýja námsbraut sem skólinn er að koma
á fót fyrir ráðstefnutúlka.
Verkefni sem skrifstofa landstengiliðs IPA hefur með höndum og varðar undirbúning IPA-verkefna og umsýslu þeirra. Verkefnið er þríþætt. Í fyrsta lagi, stuðningur við stofnanir, sem hyggjast nýta sér styrkjakerfi ESB í umsóknarferlinu. Í öðru
lagi, undirbúningur að nýtingu stoðkerfissjóða, verði af aðild. Í þriðja lagi, stuðningur við stjórnsýsluna, sem lýtur að umsýslu IPA-styrkja í aðildarferlinu, s.s.
miðlun upplýsinga um IPA, samræmingu í beitingu styrkjanna og eftirlit með framvindu IPA-verkefna.
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins fær styrk til að efla starfshæfni fullorðinna með litla
formlega menntun með því að þróa raunfærnimat. Markmiðið er annars vegar að
auka atvinnuhæfni einstaklinga og hins vegar að auka skilvirkni fullorðinsfræðslunnar en hlutfall Íslendinga á aldrinum 20–66 ára án formlegrar framhaldsmenntunar er um 30%, sem er eitt hið hæsta í Evrópu. Tilgangurinn er að koma í
veg fyrir langtímaatvinnuleysi þess hóps sem verst varð fyrir barðinu á kreppunni.
Verkefnið nýtist sem tilraunaverkefni til undirbúnings að þátttöku í Félagsmálasjóði
Evrópu – ESF.
Háskólafélag Suðurlands fær styrk til að vinna að verkefninu Katla-Jarðvangur.
Verkefnið felur m.a. í sér þróunaráætlun fyrir Eyjafjallajökulssvæðið og uppbyggingu á þekkingarsetri um svæðið, sem mun nýtast bæði fræðimönnum og ferðaþjónustunni. Katla-Jarðvangur miðar einnig að því að fjölga ferðafólki á Suðurlandi
og þróa fjölbreyttari og viðameiri möguleika fyrir ferðaþjónustuna en áður með
sérstakri áherslu á umhverfi og menningu. Verkefnið byggist á samvinnu hagsmunaaðila á svæðinu. Verkefnið mun sömuleiðis byggja upp reynslu fyrir önnur
atvinnuuppbyggingarverkefni á landsbyggðinni sem sótt geta styrki í sjóði ESB og
nýtist því sem tilraunverkefni til undirbúnings að þátttöku í Byggðaþróunarsjóði
Evrópu – ERDF.

Landsáætlanir fyrir árin 2012 og 2013 eru í undirbúningi. Á árinu 2012 verður áhersla lögð á
undirbúning fyrir þátttöku í stoðkerfissjóðum og á árinu 2013 á uppbyggingu stofnana.
Fjölþegaáætlanir
Auk verkefna á landsáætlunum hafa ýmsir fengið styrki úr fjölþegaáætlunum. Hagstofan
hefur þannig fengið 1.000.000 evrur til verkefna á sviði manntals, landbúnaðartölfræði og
framleiðslureikninga og Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytisins hlaut sömu upphæð til að
hefja fyrsta áfanga á þýðingu regluverks ESB. Þessu til viðbótar hafa fjölþegaáætlanir
fjármagnað hagkvæmnisathugun við atvinnuuppbyggingu á Suðurnesjum í víðtæku samstarfi
sveitarfélaga, atvinnuþróunarfélags Suðurnesja og fjölda hagsmunaaðila á svæðinu.
Sambærilegur stuðningur er í undirbúningi fyrir Húsavíkursvæðið.
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TAIEX (e. Technical Assistance and Information Exchange), sem einnig er hluti af
fjölþegaáætlunum, er tæknileg aðstoð byggð á jafningjafræðslu. Aðstoð af þessu tagi er oftast
fólgin í ráðgjöf og heimsóknum sérfræðinga frá aðildarríkjum ESB á vinnufundi og ráðstefnur
sem og í námsferðum til systurstofnana í aðildarríkjunum. TAIEX-aðstoð stendur til boða
ráðuneytum, stofnunum ríkis og sveitarfélaga, samtökum sveitarfélaga, Alþingi, dómstólum
og aðilum vinnumarkaðar.
TAIEX-aðstoð við íslenska aðila fór vaxandi á því tímabili sem skýrslan tekur til. Ríflega
50 umsóknir um TAIEX-stuðning hafa verið samþykktar og er um 30 verkefnum lokið.
Tæpur helmingur TAIEX-verkefna hafa falið í sér fleiri en einn viðburð. Stærstar eru
svokallaðar MTA-umsóknir um stuðning til meðallangs tíma en þar eru settar fram
aðgerðaáætlanir TAIEX til stuðnings til sex mánaða í senn. Á tímabilinu komu yfir 30
sérfræðingar til Íslands á vegum TAIEX og farið var í 16 námsferðir til aðildarríkja ESB.
Mestur fjöldi TAIEX-umsókna hefur verið á sviði byggðamála, umhverfismála og matvælaöryggis, en alls hefur verið sótt um TAIEX-aðstoð á sviði 19 samningskafla af 35.
Þessu til viðbótar má nefna að nokkur fjöldi Íslendinga hefur tekið þátt í svokölluðum
„People to People“ viðburðum sem Evrópusambandið helgar frjálsum félagasamtökum til að
kynna þeim stefnumótun Evrópusambandsins á viðkomandi sviði og áhrif þátttöku í innri
markaðnum. Sendiskrifstofa Evrópusambandsins skipuleggur þátttöku í þessum viðburðum.
3.3. Kostnaður við samningaferlið
Um kostnað við umsóknarferlið er fjallað í nefndaráliti meirihluta utanríkismálanefndar
Alþingis. Þar kemur fram að kostnaður fyrir árin 2009–2012 sé áætlaður 400 milljónir. Sú
áætlun hefur sem slík staðist en þó þannig að kostnaður varð minni á fyrri hluta tímabilsins en
meiri á síðari hluta. Undirbúningur viðræðanna varð umfangsmeiri en upphaflega var gert ráð
fyrir og tafir urðu á opnun nokkurra kafla svo sem um landbúnaðarmál og byggðamál. Gera
þarf nýja áætlun vegna kostnaðar sem falla mun til eftir lok þessa árs. Til viðbótar kostnaði
við aðildarviðræðurnar kemur kostnaður vegna þýðinga. Hvað það varðar er þó rétt að geta
þess að þýðingarnar munu óháð aðild nýtast að ákveðnu marki vegna EES-samstarfsins og að
tekist hefur að afla fjárhagslegs stuðnings frá ESB til þeirra líkt og vísað er til í nefndarálitinu.
3.4. Upplýsingamiðlun um aðildarviðræðurnar
Í samræmi við álit meirihluta utanríkismálanefndar Alþingis með þingsályktunartillögunni um
að fela ríkisstjórn Íslands að sækja um aðild að Evrópusambandinu, hefur utanríkisráðuneytið
og samninganefnd Íslands sinnt upplýsingamiðlun um skipulag, stöðu og framvindu
aðildarviðræðnanna við ESB. Fylgt hefur verið þeirri stefnu sem mörkuð var í upphafi að
aðildarferlið sé eins opið og gegnsætt og kostur er, að allar upplýsingar byggi á staðreyndum,
og að gott samstarf sé haft við hagsmunahópa og félagasamtök um allt land.
Aðildarferlið skiptist í þrjá meginþætti; umsókn og undirbúning viðræðna, viðræður og svo
fullgildingarferli þar sem þjóðaratkvæðagreiðsla mun fara fram. Á umsóknar- og undirbúningstímabilinu, sem stóð frá því að Ísland sótti um aðild í júní 2009 þar til efnislegar
viðræður hófust í júní 2011, var lögð áhersla á að upplýsa um skipulag viðræðnanna, þ.m.t.
um samninganefnd og samningahópa, þátttöku hagsmunaaðila, áherslur Íslands eftir málaflokkum og um það hvernig samningarnir sjálfir ganga fyrir sig gagnvart framkvæmdastjórn
ESB og aðildarríkjunum. Á viðræðutímabilinu sem hófst um mitt ár 2011 hefur sjónum verið
beint að innihaldi samningskaflanna sjálfra og hagsmunum Íslands eftir málaflokkum. Þannig
hefur samningsafstaða Íslands í hverjum kafla fyrir sig t.d. verið birt á heimasíðu viðræðnanna
eftir því sem viðræðunum hefur undið fram og áhersla lögð á að upplýsa með hnitmiðuðum
hætti um þau málefni sem eru til umfjöllunar í viðræðunum hverju sinni. Á fullgildingartímabilinu verður megin áhersla lögð á niðurstöðu samningaviðræðnanna og þjóðaratkvæðagreiðslu.
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Upplýsingum um aðildarviðræður Íslands og Evrópusambandsins er miðlað á vefnum, með
útgáfu prentaðs efnis og með þátttöku í fundum og ráðstefnum, auk samskipta við fjölmiðla.
Á heimasíðunni vidraedur.is eru birt þau gögn sem tengjast viðræðunum, s.s. samningsafstaða
Íslands og önnur skjöl og skýrslur sem tengjast hlutaðeigandi samningskafla, sem og frásagnir
af fundum samninganefndar Íslands og samningahópa, svo fátt eitt sé nefnt. Lögð hefur verið
rík áhersla á að öll lykilgögn séu einnig fáanleg á íslensku.
Í byrjun árs 2012 var útliti heimasíðunnar breytt í því skyni að gera framsetningu hnitmiðaðri, og nýta betur samfélagsmiðla í upplýsingaskyni. Eftir breytingarnar hefur umferð um
síðuna aukist umtalsvert. Unnt að nálgast efni á prenttæku formi á heimasíðunni, s.s.
svokölluð staðreyndablöð um sérhvern samningskafla sem hægt er að prenta og dreifa. Frá
upphafi viðræðnanna hefur aðalsamningamaður, sem og einstakir samninganefndarmenn og
sérfræðingar, verið boðinn og búinn til að taka þátt í fundum og ráðstefnum til að upplýsa um
stöðu og framvindu aðildarviðræðnanna. Tugir slíkra funda hafa verið haldnir á vegum
hagsmunasamtaka, félagasamtaka og háskóla um allt land, auk þess sem aðalsamningamaður
hefur tekið á móti fjölda hópa í utanríkisráðuneytinu. Lögð hefur verið áhersla á að ná til
breiðra og ólíkra hópa og hefur aðalsamningamaður t.d. reglulega hitt fulltrúa já- og neihreyfinga. Loks hefur ráðherra og aðalsamningamaður veitt fjölmiðlum fjölda viðtala, bæði
ljósvaka- og prentmiðlum, og skrifað greinar í dagblöð.
Hér skal einnig nefnt að tilkoma Evrópuvefs Háskóla Íslands, sem samkvæmt samningi við
Alþingi svarar spurningum almennings um Evrópumálin, hefur reynst mikilsvert framlag í
upplýsingavinnuna. Á Evrópuvefnum er að finna vönduð svör og upplýsingar um mörg þeirra
álitamála sem uppi eru, sem geta þannig myndað grunn að málefnalegri umræðu.
Utanríkisráðuneytið og samninganefnd Íslands mun áfram vinna í samræmi við það
leiðarljós Alþingis að upplýsingamiðlun til almennings eigi að vera fagmannleg og hlutlæg
svo Íslendingar geti tekið upplýsta ákvörðun um aðildarsamning.
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4.
EVRÓPSKA EFNAHAGSSVÆÐIÐ
Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið, EES-samningurinn, er umfangsmesti milliríkjasamningur sem Ísland hefur gert og einn af hornsteinum utanríkisstefnu Íslands. Með
samningnum er íslenskum einstaklingum og lögaðilum veittur aðgangur að innri markaði ESB
og grundvöllur lagður fyrir opnum og frjálsum markaði ásamt öflugu rannsóknar- og
þróunarstarfi hér á landi. Enda þótt Ísland hafi nú sótt um aðild að Evrópusambandinu er
mikilvægt að áfram verði tryggt að rekstur samningsins gangi eins vel fyrir sig og unnt er.
Utanríkisráðuneytið, ásamt fagráðuneytunum, hverju á sínu sviði, vinnur að því að tryggja
að rekstur EES-samningsins gangi snurðulaust fyrir sig. Í kjölfar efnahagskreppunnar á
Íslandi hefur fulltrúum fagráðuneyta í sendiráðinu í Brussel fækkað verulega og eiga sum
ráðuneytanna engan fulltrúa þar. Slíkt bitnar á möguleikum ráðuneytanna til að fylgjast með
og bregðast við breytingum í einstökum málaflokkum og veikir hagsmunagæslu Íslands á
vettvangi EES.
4.1. Stjórnskipuleg álitamál tengd aðild Íslands að EES
Strax við gerð EES-samningsins vöknuðu spurningar um það hvort samningurinn rúmaðist
innan marka stjórnarskrár. Var þessi þáttur veigamikill í umræðum á Alþingi en einnig meðal
fræðimanna. Fjórir lögfræðingar, sem unnu álit á vegum ríkisstjórnarinnar, komust að þeirri
niðurstöðu að EES-samningurinn fæli í sér framsal á ríkisvaldi til alþjóðlegra stofnana. Þar
sem framsalið væri hins vegar á vel skilgreindu og afmörkuðu sviði rúmaðist það innan marka
stjórnarskrárinnar. Í raun bjuggu fjórmenningarnir til stjórnskipunarreglu um framsal á
ríkisvaldi til alþjóðlegra stofnana því engin skráð regla var og er um slíkt í stjórnarskránni.
Aðrir fræðimenn, s.s. Guðmundur Alfreðsson, prófessor í Lundi í Svíþjóð, töldu það framsal
ríkisvalds til stofnana EES, sem í samningnum fólst, ekki rúmast innan marka stjórnarskrárinnar.
Við inngöngu Íslands í Schengen vöknuðu stjórnskipuleg álitaefni á nýjan leik og í það
sinn voru fengnir þrír lagaprófessorar úr Háskóla Íslands til þess að skrifa tvö álit. Þeirra
niðurstaða var að Schengen-samningarnir rúmuðust innan ramma stjórnarskrárinnar. Þó sögðu
þeir æskilegra að skjóta frekari stoðum undir heimildir Íslands til milliríkjasamstarfs með
breytingum á stjórnarskrá þannig að sérstakur vafi risi ekki í hvert sinn sem nýtt skref til
aukinnar alþjóðlegrar samvinnu væri stigið.
EES-samningurinn hefur reynst bæði umfangsmeiri og dýpri en flesta grunaði á
upphafsdögum EES-samstarfsins. Annars vegar hefur stóraukið löggjafarvald færst til
Evrópuþingsins, auk þess sem ráð Evrópusambandsins er í raun orðið mun virkara í öllu
löggjafarstarfi en áður var. Þessar breytingar, sem miða allar í lýðræðisátt innan ESB, þýða
hins vegar mun takmarkaðri aðkomu EFTA-ríkjanna að löggjafarstarfinu, þar sem aðkoma
þeirra samkvæmt EES-samningnum einskorðast við nefndir framkvæmdastjórnarinnar. Hins
vegar er löggjafarstarf ESB á þeim sviðum sem samningurinn tekur til viðameira en margir
bjuggust við í upphafi. Sem dæmi hefur þurft að semja sérstaklega um aðkomu EFTAríkjanna að nýjum stofnunum á sviði matvælaöryggis, flugöryggis, lyfjamála og sjóöryggismála. Upptaka slíkra gerða í EES-samninginn reynir á þanþol stjórnarskrárinnar vegna
tilfærslu ákvarðanatökuvalds til stofnana ESB. Nýjasta dæmið um slíkt er gerð sem fjallar um
sektarvald flugöryggisstofnunar Evrópu og tekur brátt gildi innan EES. Í áliti sem gefið var af
þessu tilefni varar Stefán Már Stefánsson, lagaprófessor, við því að síaukið framsal ríkisvalds
á afmörkuðum sviðum kunni að lokum að leiða til ólögmæts framsals ríkisvalds á grundvelli
EES-samningsins. Nú skoða Stefán Már og Björg Thorarensen, prófessor í stjórnskipunarrétti,
hvort reglur um fjármálaeftirlit sem hafa verið settar innan ESB og fjalla m.a. um bindandi
ákvarðanavald eftirlitsstofnana ESB gagnvart lögaðilum, standist óskráðar stjórnskipunarheimildir íslensks réttar um framsal ríkisvalds (sjá nánar í kafla 4.2.6).
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Sejersted-skýrslan í Noregi
Norðmenn hafa líka vissar áhyggjur af EES-samningnum. Nú í vetur fór fram umræða á
Alþingi um skýrslu norskrar Evrópunefndar undir stjórn lagaprófessorsins Frederik Sejersted.
Skýrslan, sem er ítarleg og vel unnin, sýnir í fyrsta lagi mjög skýrt að EES-samningurinn
hefur verið Norðmönnum afar mikilvægur, sérstaklega í efnahagslegu tilliti. Í öðru lagi kemur
fram að EES-samningurinn hafi þróast með allt öðrum hætti en menn sáu fyrir í upphafi, þar
sem hann er mun umfangsmeiri en gert var ráð fyrir. Fram hefur komið í umfjöllun um
skýrsluna að Norðmenn hafi yfirtekið um 6.000 löggerninga ESB og að 30% allra laga í
Noregi feli í sér reglur ESB. Samstarfið við ESB snerti nú flesta ríkisborgara, fyrirtæki og
embættismenn. Í þriðja lagi má draga þá ályktun af skýrslunni, í ljósi þróunar EESsamningsins og aukins hlutverks Evrópuþingsins í löggjafarferli ESB, að frá lýðræðislegu
sjónarmiði fari meinbugir á þátttöku Íslands vaxandi – að óbreyttri stjórnarskrá. Munurinn á
réttarstöðu Norðmanna og Íslendinga er sá að Norðmenn hafa ákvæði í stjórnarskrá sinni sem
heimilar framsal ríkisvalds til alþjóðlegra stofnana en engu slíku ákvæði er til að dreifa í
íslensku stjórnarskránni.
4.2. Mál ofarlega á baugi
4.2.1. Gjaldeyrishöft
Í kjölfar bankahrunsins í október 2008 greip Ísland til verndarráðstafana skv. 43. gr. EESsamningsins með því að setja reglur um gjaldeyrismál, sem takmarka eða stöðva tímabundið
tiltekna flokka fjármagnshreyfinga og gjaldeyrisviðskipti, sem þeim tengjast, ef slíkar hreyfingar fjármagns til og frá landinu valda, að mati Seðlabankans, alvarlegum og verulegum
óstöðugleika í gengis- og peningamálum. Fyrrgreint ákvæði 43. gr samningsins veitir ríkjum á
EES-svæðinu heimild til að grípa til fyrirbyggjandi verndaraðgerða við tilteknar aðstæður í
efnahagslífi viðkomandi ríkis sem varðar vanda við greiðslujöfnuð þess eða yfirvofandi hættu
á slíkum vanda. Með því að takmarka fjármagnsflutninga með þessum hætti verður að líta svo
á að Ísland taki ekki lengur fullan þátt í innri markaði ESB.
Reglur um takmarkanir á fjármagnshreyfingum og gjaldeyrisviðskiptum eru enn í gildi en
nokkrar breytingar hafa þó verið gerðar á þeim. Til að ná markmiðum um afnám hafta án þess
að fjármála- eða gengisstöðugleika verði teflt í tvísýnu var samþykkt á Alþingi á síðasta
löggjafarþingi að framlengja lagaheimild um gjaldeyrishöft til ársloka 2013. Með lögum nr.
17/2012 voru gerðar breytingar á reglunum um gjaldeyrishöft, sem fólust í því að takmarka
tilteknar fjármagnshreyfingar á milli landa, sem fram að því höfðu verið heimilaðar. Þannig
var fellt brott undanþáguákvæði í lögunum sem hafði heimilað ótakmarkaðar fjármagnshreyfingar í innlendum gjaldeyri vegna greiðslu á kröfum úr þrotabúum og greiðslu samningskrafna samkvæmt nauðasamningi. Einnig var undanþáguheimild laganna vegna greiðslu
samningsbundinna afborgana þrengd, þannig að gjaldeyrishöftin ná nú til afborgana og
verðbóta af höfuðstól skuldabréfa. Sameiginlegu EES-nefndinni var tilkynnt um umræddar
breytingar.
Fyrsta skrefið í afnámi haftanna var tekið í lok október 2009 þegar höftum var aflétt á
innstreymi nýs fjármagns. Ríkisstjórn Íslands samþykkti 25. mars 2011 áætlun um afnám
gjaldeyrishafta sem unnin var af Seðlabanka Íslands í samstarfi við lykilráðuneyti og
Fjármálaeftirlitið. Áætlunin miðar fyrst og fremst að því að losa um stöður erlendra fjárfesta,
sem vilja færa fjármagn sitt héðan, án þess að efnahags- og fjármálalegum stöðugleika sé
ógnað.
Þess má geta að í dómi EFTA-dómstólsins í máli E-3/11 (Pálmi Sigmarsson v Seðlabanki
Íslands) taldi dómstóllinn að skilyrði hefðu verið til staðar á Íslandi til að grípa til verndaraðgerða á grundvelli 43. gr. EES-samningsins og að ekki yrði talið að þær ráðstafanir sem
gripið var til hafi verið umfangsmeiri en nauðsyn bar til svo að þær næðu tilgangi sínum.
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4.2.2. Málarekstur vegna hruns fjármálakerfisins 2008
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hefur frá falli bankanna fylgst náið með aðgerðum stjórnvalda til
að bregðast við fjármálakreppunni. Jafnframt hefur stofnuninni borist fjöldi kvartana, bæði frá
innstæðueigendum í Bretlandi og Hollandi og öðrum kröfuhöfum. Þar eru á ferð allar helstu
fjármálastofnanir í Evrópu, u.þ.b. 50 talsins, sem voru lánardrottnar gömlu bankanna.
Umkvörtunarefnið hjá öllum er í grunninn hið sama, þ.e.a.s. ólögmæt mismunun á grundvelli
þjóðernis og búsetu eða annars konar ójafnræði á milli aðila, en horfir þó mismunandi við
eftir því hvort um innstæðueigendur er að ræða eða aðra kröfuhafa.
Hér á eftir verður gerð grein fyrir nokkrum helstu málum sem hafa verið til skoðunar hjá
ESA síðastliðið ár, en umfjöllunin er þó engan veginn tæmandi.
Kröfuhafar aðrir en innstæðueigendur
Kröfuhafar aðrir en innstæðueigendur telja sér mismunað á tvo vegu. Annars vegar með því
að kröfur þeirra urðu eftir í búum gömlu bankanna og hins vegar við uppgjör þeirra með því
að breyta forgangsröð krafna í aðdraganda hrunsins og veita kröfum innstæðueigenda forgang
fram yfir aðrar kröfur. Þeir vilja m.ö.o. ekki að innstæðueigendum sé bjargað á þeirra kostnað.
Eftirlitsstofnun EFTA lokaði í desember 2010 endanlega málum sem vörðuðu þennan hóp
kvartenda á þeim grundvelli að í breyttri forgangsröðun krafna í bú bankanna í aðdragandanum að falli þeirra hafi ekki falist skerðing á frjálsu fjármagnsflæði. Þar með væri ekki um
brot á EES-samningnum að ræða. Jafnvel þótt svo hefði verið yrði sú ráðstöfun talin
forsvaranleg og önnur vægari úrræði til að sporna gegn algeru hruni efnahagslífsins ekki í
sjónmáli.
Innstæðueigendur
Innstæðueigendur í útibúum íslenskra banka erlendis telja sér á hinn bóginn mismunað með
því að innstæður á Íslandi hafi í samræmi við yfirlýsingu stjórnvalda de facto verið tryggðar
að fullu með því að flytja þær í nýju bankana, en innstæður annars staðar hafi verið skildar
eftir í búum gömlu bankanna og að uppgjörs þeirra sé beðið.
Eftirlitsstofnun EFTA hefur tekið undir þann hluta þessara kvartana sem varðar
innstæðutryggingar þeirra sem áttu fé á svokölluðum Icesave-reikningum í útibúum
Landsbankans í Bretlandi og Hollandi. Í því skyni stofnaði hún til samningsbrotamáls með
útgáfu áminningarbréfs (e. letter of formal notice) í maí 2010. Þar kemur fram að hún telji
stjórnvöld hafa brotið gegn tilskipun um innstæðutryggingar og/eða meginreglu 4. gr. EESsamningsins um bann við mismunun. Brot á tilskipuninni er talið felast í að sjá ekki til þess að
Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta gæti staðið skil á innstæðutryggingu á þessum
reikningum. Brot á jafnræðisreglunni er byggt á því að innstæðueigendur í innlendum
útibúum bankans hafi sætt betri meðferð en innstæðueigendur annars staðar.
Meðferð málsins var frestað meðan leitast var við að semja um lausn Icesave-deilunnar við
stjórnvöld í Bretlandi og Hollandi. Eftir að þriðju Icesave-samningarnir voru felldir í
þjóðaratkvæðagreiðslu hinn 9. apríl 2011 var áminningarbréfi ESA svarað og niðurstöðum
hennar vísað á bug. Stofnunin tók ekki undir málflutning íslenskra stjórnvalda og áréttaði
niðurstöður sínar í rökstuddu áliti í júní 2011, en í útgáfu slíks álits er jafnframt fólgin
lokaviðvörun til stjórnvalda áður en stjórn stofnunarinnar tekur ákvörðun um hvort hún vísi
samningsbrotamáli til EFTA-dómstólsins. Álitinu var svarað í september sama ár, á svipuðum
nótum og áður. Hinn 14. desember 2011 tók stjórn ESA svo ákvörðun um að vísa málinu til
EFTA-dómstólsins. Stefnan var birt stjórnvöldum 20. desember sl. og veittur tveggja mánaða
frestur til að skila skriflegri vörn í málinu. Sá frestur var að beiðni stjórnvalda síðar
framlengdur til 8. mars 2012. Þann dag skiluðu stjórnvöld svo greinargerð sinni og
fylgiskjölum.
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Í stefnu ESA er þess krafist að stjórnvöldum verði gert að þola viðurkenningardóm um að
brotið hafi verið gegn tilskipun um innstæðutryggingar og/eða meginreglu 4. gr. EES
samningsins um bann við mismunun. Í greinargerð stjórnvalda er málsástæðum stofnunarinnar vísað á bug og þess krafist að kröfugerð hennar verði hafnað. Málsástæður stjórnvalda
eru í stuttu máli þessar:
Tilskipun um innstæðutryggingar
1. ESA byggir á röngum skilningi á eðli svokallaðrar efndaskyldu („obligation of
result“). Innstæðutilskipunin var réttilega innleidd á Íslandi og starfsemi íslenska
innstæðutryggingasjóðsins var með þeim hætti sem ætlast var til og almennt gerist í
Evrópu.
2. Ekkert innstæðutryggingakerfi stenst allsherjar bankahrun og ljóst er af
lögskýringargögnum og ýmsum úttektum að ekki er til þess ætlast. Við hrun
bankakerfis þarf að grípa til annarra aðgerða. Það var gert á Íslandi með því að
setja neyðarlögin og stofnsetja á grundvelli þeirra nýja banka. Allir innstæðueigendur í innlendum sem erlendum útibúum fengu forgangsrétt við skipti á búum
gömlu bankanna. Með því hefur verið tryggt að enginn innstæðueigandi varð lakar
settur.
3. Lagðar eru fram skýrslur frá Hagfræðistofnun Háskóla Íslands sem sýna glögglega
að hvorki innstæðutryggingakerfin né ríkin sjálf geta fjármagnað greiðslur til innstæðueigenda við hrun bankakerfis. Það eitt sýnir að ríkin hafa svigrúm til að
bregðast við slíkum áföllum með mismunandi aðgerðum.
4. Málsókn ESA byggir í raun á því að íslenska ríkið hefði þurft að leggja tryggingasjóðnum til peninga ef eignir hans dygðu ekki til. Enga slíka skyldu er að finna í
tilskipuninni og ekkert ríki gerir ráð fyrir slíkum skuldbindingum. Væru þær
skyldur til staðar yrði kostnaður Evrópusambandsríkja vegna bankahruns samkvæmt útreikningum að meðaltali 83% af landsframleiðslu þeirra.
5. Lögskýring ESA myndi því, í alvarlegri kreppu, leiða til hættu á greiðsluþroti ríkja
og samfélagslegs uppnáms í kjölfar þess. Lögskýringin er þess vegna í beinni
andstöðu við reglur EES-réttar um að lög eigi að vera skýr og beiting þeirra fyrirsjáanleg, enda hvergi minnst á ábyrgð ríkja í innstæðutryggingatilskipuninni sjálfri.
6. Lögskýring ESA er í andstöðu við meginreglur á EES-svæðinu um bann við ríkisaðstoð, en sjálfkrafa ábyrgð ríkja á innstæðuskuldbindingum banka myndi leiða til
röskunar á samkeppnisstöðu. Ríki hafa sótt um leyfi til ríkisaðstoðar við ýmsar
aðgerðir í bankakreppunni. Enginn hefur byggt á því að ekki þurfi að sækja um slíkt
leyfi vegna þess að sjálfkrafa ábyrgð sé fyrir hendi. Það eitt sýnir skýrt að skyldan
verður ekki ráðin af tilskipuninni.
7. Innstæðueigendur í Bretlandi og Hollandi fengu greitt frá tryggingakerfum þeirra
ríkja. Tryggingasjóðirnir fá greiðslur úr búi Landsbankans og því mun enginn
skaðast.
Óviðráðanlegar aðstæður
8. Ef dómstóllinn fellst á sjónarmið ESA um skilning á tilskipuninni er byggt á því að
sérstakar og óviðráðanlegar aðstæður („force majeure“) leiði til þess að skylda
ríkisins falli niður.
9. Tryggingarfjárhæðin nemur jafnvirði 650 milljarða íslenskra króna, eða öllum
skatttekjum ríkisins í eitt og hálft ár. Útilokað var fyrir íslensk stjórnvöld á einu ári
að útvega slíka fjármuni í kjölfar bankahrunsins, en ESA byggir á því að meint brot
hafi verið fullframið í október árið 2009.
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Mismunun
10. Kröfur ESA eru byggðar á misskilningi. Innstæðutryggingakerfið á Íslandi greiddi
ekki innstæðueigendum hér á landi. Íslenska ríkið gerði það ekki heldur. Því hefur
engin mismunun átt sér stað innan innstæðutryggingakerfisins eða með ráðstöfun
ríkisfjár. Eignir Landsbankans greiða bæði kröfur innlendra og erlendra innstæðueigenda.
11. Ef skylda ríkisins byggir ekki á tilskipuninni sjálfri getur hún ekki kviknað vegna
aðgerða við endurskipulagningu íslenska bankakerfisins. Endurskipulagning íslenska bankakerfisins var nauðsynleg aðgerð og fól í sér að halda innstæðureikningum opnum. Innstæður í erlendum útibúum voru tryggðar eftir því sem unnt var með
því að tryggja þeim forgangsrétt við skipti gömlu bankanna.
12. Mismunandi aðferðir voru fullkomlega réttlætanlegar. Endurskipulagning íslenska
bankakerfisins með forgangsrétti innstæðna við stofnsetningu nýju bankanna hefur
nú þegar verið viðurkennd af ESA og Hæstarétti sem nauðsynleg aðgerð til að koma
í veg fyrir kerfishrun.
13. Algjörlega útilokað var að ráðast í sams konar aðgerðir vegna innstæðueigenda í
Bretlandi og Hollandi. Þarlend yfirvöld höfðu kyrrsett eignir útibúanna og greiðslukerfi á milli Íslands og umheimsins var hrunið. Gjaldeyrisforði Íslands hefði ekki
dugað nema fyrir broti af umræddum innstæðum. Þessum aðstæðum er lýst í
sérstakri skýrslu Seðlabanka Íslands sem lögð er fram með greinargerðinni. Þá var
ljóst að stjórnvöld í Bretlandi og Hollandi höfðu þá þegar gripið til aðgerða til að
vernda hagsmuni neytenda og bankakerfi þeirra landa riðuðu ekki til falls með sama
hætti og hér á landi.
Málsvörn stjórnvalda hefur verið komið á framfæri við stjórnvöld í höfuðborgum allra
aðildarríkja Evrópusambandsins og EFTA-ríkjanna sem aðild eiga að EES-samningnum með
diplómatískri nótu sem sendiherrum var falið að afhenda í þeim höfuðborgum þar sem Ísland
rekur sendiráð. Í nótunni var athygli vakin á þeim skuldbindingum sem bundnar eru í
innstæðutryggingarsjóðum í Evrópu og hvaða áhrif það myndi hafa ef stjórnvöld yrðu talin
bera á þeim ábyrgð. Í því skyni fylgdi nótunni jafnframt skýrsla Hagfræðistofnunar Háskóla
Íslands, þar sem dregið er fram hlutfall þessara skuldbindinga af tekjum ríkissjóðs í hverju
aðildarríkjanna um sig. Á þessum grundvelli voru stjórnvöld hvött til að láta sig málið varða
og styðja Ísland í málarekstrinum.
Eftirlitsstofnun EFTA skilaði andsvörum við greinargerð íslenskra stjórnvalda hinn 11.
apríl sl. og hefur stjórnvöldum verið veittur frestur til að leggja fram gagnsvör til 11. maí nk.
Í samræmi við málsmeðferðarreglur EFTA-dómstólsins eiga jafnframt önnur ríki á Evrópska
efnahagssvæðinu og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins kost á að taka þátt í
málsmeðferðinni, ýmist fyrir meðalgöngu eða með því að leggja fram skriflegar
athugasemdir. Frestur til að skila skriflegum athugasemdum stendur til 15. maí nk. en frestur
til að óska eftir meðalgöngu leið 29. mars sl. Stuttu áður en fresturinn leið fór framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fram á að vera veitt leyfi til meðalgöngu í málinu í því skyni að
styðja Eftirlitsstofnun EFTA. Í samræmi við málsmeðferðarreglur EFTA-dómstólsins var
leitað álits málsaðila á þessari beiðni. Í samræmi við ráðgjöf aðalmálflytjanda og málflutningsteymis ákváðu stjórnvöld að leggjast ekki gegn beiðni um meðalgöngu framkvæmdastjórnarinnar, enda ættu stjórnvöld ekki að öðrum kosti möguleika á að svara
málflutningi hennar skriflega. Þótt ekki væri lagst gegn meðalgöngunni með lagalegum
rökum var engu að síður talið rétt að koma á framfæri athugasemdum við að framkvæmdastjórnin tæki með þessum hætti afstöðu gegn Íslandi.
Gera má ráð fyrir að munnlegur málflutningur fari fram síðari hluta ársins.
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Önnur mál tengd bankahruninu
Í skýrslu utanríkisráðherra til Alþingis árið 2011 var fjallað um rannsóknir Eftirlitsstofnunar
EFTA vegna endurreisnar íslensku bankanna (Arion banka, NBI og Íslandsbanka), framtíðarskipulags félagslegra lána, peningamarkaðssjóða og endurreisnar Sjóvár. Öll þessi mál eru
enn til skoðunar hjá stofnuninni en þess er vænst að niðurstöður berist í þeim flestum á þessu
ári.
4.2.3. Reglur Evrópusambandsins um erfðabreytt matvæli og fóður
Frá því á árinu 2004 hefur legið fyrir að taka þyrfti reglur ESB um erfðabreytt matvæli og
fóður (GMO) upp í EES-samninginn. Það dróst hins vegar um árabil vegna þess að Norðmenn
settu þegar í upphafi ríka fyrirvara við upptöku reglnanna í samninginn en þeir vildu hafa
möguleika til víðtækara banns við markaðssetningu erfðabreyttra matvæla og fóðurs en reglur
ESB kveða á um. Unnu Norðmenn um árabil að aðlögunartexta sem myndi taka tillit til þeirra
fyrirvara við upptöku reglnanna.
Vorið 2011 lýsti Noregur því yfir að búið væri að vinna aðlögunartexta og væri því tilbúið
að taka GMO-reglurnar upp í samninginn. Íslensk stjórnvöld hafa síðan haft málið til
skoðunar og hafa enn sem komið er ekki talið sig geta samþykkt upptöku GMO-reglnanna í
EES-samninginn. Af hálfu ESB er nú mjög þrýst á Ísland að samþykkja að reglurnar verði
teknar upp í samninginn.
4.2.4. Tilskipun um varðveislu gagna
Tilskipun um varðveislu gagna, sem m.a. varðar varðveislu gagna sem verða til eða eru unnin
í tengslum við rafræna fjarskiptaþjónustu á almennum fjarskiptanetum, t.d. tengingu IP-talna
og símanúmera, hefur ekki enn verið tekin upp í EES-samninginn. Lengst af var sú töf til
komin vegna mikillar pólitískrar andstöðu í Noregi á grundvelli persónuverndarsjónarmiða.
Lög til innleiðingar á tilskipuninni voru hins vegar samþykkt í norska þinginu á fyrri hluta
ársins 2011 og féllst Noregur í kjölfarið á að taka tilskipunina upp í EES-samninginn.
Við kynningu utanríkisráðuneytisins á málinu í utanríkismálanefnd Alþingis í nóvember
2011 óskaði nefndin eftir því að málið yrði tekið af dagskrá sameiginlegu EES-nefndarinnar á
meðan nefndin hefði málið til skoðunar. Við þá skoðun nefndarinnar kom m.a. fram hjá
fulltrúum innanríkisráðuneytisins, sem er það fagráðuneyti hér á landi sem umrædd tilskipun
fellur undir, að ráðuneytið teldi innleiðingu tilskipunarinnar ekki kalla á lagabreytingar hér á
landi, enda er hún talin efnislega sambærileg 42. gr. fjarskiptalaga, þar sem kveðið er á um
varðveislu fjarskiptaupplýsinga.
Með bréfi utanríkismálanefndar til utanríkisráðherra, dags. 20. febrúar 2012, mæltist
nefndin síðan til þess að íslensk stjórnvöld frestuðu um ótilgreindan tíma að setja málið á
dagskrá sameiginlegu EES-nefndarinnar. Í bréfinu kom fram það mat nefndarinnar að skiptar
skoðanir væru um hvort tilskipunin um gagnageymd féllu undir EES-samninginn. Eftir sem
áður séu til staðar heimildir í íslenskum lögum sem lögregluyfirvöld geti nýtt í þágu rannsóknarhagsmuna. Jafnframt var bent á að óvissa ríkti um stöðu málsins í ýmsum ESB-ríkjum
og þess væri að vænta að málið yrði endurskoðað á þeim vettvangi.
Utanríkisráðuneytið hefur í kjölfar bréfs utanríkismálanefndar fylgt tilmælum nefndarinnar
og óskað eftir því að málið verði tekið af dagskrá sameiginlegu EES-nefndarinnar. Fulltrúar
Evrópusambandsins hafa hins vegar lýst yfir eindregnum vilja til þess að tilskipunin verði
tekin upp í EES-samninginn sem fyrst og hyggjast taka málið upp á vettvangi sameiginlegu
EES-nefndarinnar.
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4.2.5. Póstþjónustutilskipunin
Tilskipun ESB um póstþjónustu er þriðja tilskipun sambandsins á sviði póstþjónustu og
lokaáfanginn í því að opna fyrir samkeppni í póstþjónustu á innri markaði EES. Með
tilskipuninni er m.a. einkaréttur afnuminn á póstdreifingu á bréfum sem vega 50 g eða minna.
Landsfundur norska Verkamannaflokksins samþykkti í apríl 2011 að hafna því að taka
tilskipunina upp í EES-samninginn, en Verkamannaflokkurinn er stærsti stjórnarflokkurinn í
Noregi. Norsk stjórnvöld hafa í kjölfarið verið í sambandi við ESB um málið og hafa tilkynnt
um þá afstöðu að Norðmenn muni ekki fallast á upptöku tilskipunarinnar í samninginn.
Í minnisblaði sem innanríkisráðherra kynnti í ríkisstjórn hinn 3. febrúar sl. lýsti hann yfir
því sjónarmiði að fylgja bæri Noregi að málum innan EES. Þessi sjónarmið innanríkisráðherra
hafa verið kynnt á vettvangi EES/EFTA-ríkjanna.
4.2.6. Nýtt eftirlitskerfi með fjármálamörkuðum í Evrópu
Innan EES gildir sú meginregla að fjármagnsflutningar skuli vera frjálsir. Í því felst að engar
hömlur skuli vera á flæði fjármagns á milli aðildarríkja og að aðildarríkin megi ekki setja
hömlur á flæði fjármagns til og frá þriðju ríkjum. Frjálsir fjármagnsflutningar innan svæðisins
leiddu m.a. til þess að fjármagn streymdi á góðæristímanum á árunum 2003–2008 frá
einstökum ríkjum sambandsins, svo sem Þýskalandi, Frakklandi, Hollandi og Austurríki, til
landa eins og Írlands, Grikklands, Spánar og Portúgal. Í kjölfarið fylgdi hins vegar bankahrun
og miklir efnahagsörðugleikar í einstökum ríkjum ESB. Í ljósi þessarar reynslu þótti nauðsynlegt að taka upp samræmdar reglur innan sambandsins um eftirlit með fjármálamörkuðum
í Evrópu sem gildi þvert yfir landamæri.
Nýju eftirlitskerfi innan ESB með fjármálamörkuðum í Evrópu var komið á fót 1. janúar
2011. Settar voru á stofn þrjár nýjar eftirlitsstofnanir með bankastarfsemi, mörkuðum og
verðbréfum og vátryggingarstarfsemi og starfsemi starfstengdra lífeyrissjóða (European
Banking Authority (EBA), European Securities and Markets Authority (ESMA), European
Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)), sem og evrópsk kerfisáhættunefnd
(European Systemic Risk Board, (ESRB)). Þrjár fyrstu stofnanirnar byggja á nefndum sem
EES/EFTA-ríkin höfðu áður áheyrnarfulltrúa í.
Meðal verkefna EBA, ESMA og EIOPA er að móta tillögur um tæknilega staðla, tryggja
samræmdari beitingu ESB-reglna, leysa úr deilumálum milli eftirlitsaðila í aðildarríkjunum,
hafa samræmingarhlutverk ef neyðarástand skapast, taka ákvarðanir gagnvart einstökum
eftirlitsskyldum aðilum í aðildarríkjunum ef þau telja að eftirlitsaðilar í viðkomandi heimaríki
hafi ekki brugðist rétt við, auk þess að geta tekið ákvarðanir um að eftirlitsaðilar grípi til
ákveðinna aðgerða ef neyðarástand kemur upp (t.d. að banna eða takmarka skortsölu á
samræmdan hátt í öllum ESB-ríkjum). Þá er ESMA ætlað að hafa eftirlit með lánshæfismatsfyrirtækjum. Í drögum að nýrri tilskipun er ESMA einnig ætlað að veita starfsleyfi til
ákveðinna fjárfestingarsjóða.
EES/EFTA-ríkin og ESB telja að löggjöf sú, sem eftirlitskerfi með fjármálamörkuðum í
Evrópu byggist á, heyri undir EES-samninginn og því beri að fella hana inn í samninginn. Hið
nýja eftirlitskerfi mun þá einnig ná til EES/EFTA-ríkjanna. Jafnframt hefur verið lögð áhersla
á eðlilega þátttöku EES/EFTA-ríkjanna í viðkomandi eftirlitsstofnunum.
EFTA-ríkin hafa hins vegar lagt á það ríka áherslu að ákvarðanir þær sem umræddar
eftirlitsstofnanir taka gagnvart viðkomandi stjórnvöldum eða fjármálastofnunum, skuli ekki
vera lagalega bindandi að því er varðar EES/EFTA-ríkin. Þau skuli þó hafa slíkar ákvarðanir
til hliðsjónar, svo fremi sem þær stríði ekki gegn fjárhagslegri ábyrgð ríkjanna, og grípa til
sambærilegra ráðstafana þegar það á við. Krafan um slíka aðlögun byggist ekki síst á því að af
hálfu Íslands og Noregs er talinn leika verulegur vafi á því hvort framsal á slíku valdi til
erlendra eftirlitsstofnana ríkjabandalags sem þau eiga ekki aðild að, og taka bindandi
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ákvarðanir sem beinast gegn íslenskum og norskum stjórnvöldum og lögaðilum, fái staðist
ákvæði stjórnarskráa ríkjanna, sbr. umfjöllun í kafla 4.1.
Vafi leikur á hvort framkvæmdastjórn ESB muni fallast á slíka aðlögun, þ.e. að ákvarðanir
stofnananna verði ekki lagalega bindandi fyrir EES/EFTA-ríkin. Af þeim sökum hefur af
hálfu forsætisráðuneytis, efnahags- og viðskiptaráðuneytis og utanríkisráðuneytis verið óskað
eftir lögfræðilegu áliti tveggja lagaprófessora, Stefáns Más Stefánssonar og Bjargar
Thorarensen, á því hvort innleiðing umrædds eftirlitskerfis, með þeim valdheimildum sem
eftirlitsstofnunum ESB eru veittar í viðkomandi gerðum sambandsins, sé annmörkum háð í
ljósi ákvæða stjórnarskrárinnar. Málið hefur jafnframt verið kynnt fyrir utanríkismálanefnd.
4.2.7. Matvælalöggjöf
Verulegur hluti matvælalöggjafar ESB hefur á grundvelli EES-samningsins þegar verið tekinn
upp í íslenskar réttarreglur. Við innleiðingu í íslenskan rétt ákvað Alþingi hins vegar að
viðhalda banni við innflutningi á fersku kjöti, eggjum og skinni með skírskotun til
undanþáguákvæðis sem finna má í 13. gr. EES-samningsins. Óvissa ríkir um lögmæti innleiðingarinnar og kærðu Samtök verslunar og þjónustu (SVÞ) bannið til Eftirlitsstofnunar
EFTA (ESA), sem hefur málið nú til skoðunar.
Jafnframt hefur ESA kallað eftir upplýsingum frá íslenskum stjórnvöldum um það hvaða
matvælafyrirtæki hafi þegar fengið viðurkenningu eða skilyrta viðurkenningu á grundvelli
matvælalöggjafar ESB og hvaða matvælafyrirtæki hafi ekki hlotið slíka viðurkenningu. Þá
hefur verið óskað eftir áætlunum um hvernig matvælafyrirtæki sem hlotið hafa skilyrta
viðurkenningu hyggist uppfylla þær kröfur sem til þeirra eru gerðar, svo og áætlanir um
hvernig stjórnvöld hyggist halda á málum gagnvart þeim matvælafyrirtækjum sem ekki hafa
hlotið viðurkenningu eða skilyrta viðurkenningu.
4.2.8. Viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda
Tilskipun 2003/87/EB um viðskipti með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda var felld inn
í EES-samninginn haustið 2007. Féllst framkvæmdastjórnin á þeim tíma á að Ísland tæki ekki
þátt í viðskiptakerfinu þar sem sú starfsemi hérlendis sem falla átti undir tilskipunina losaði
langt undir 25 þúsund tonnum á ári. Eftir að flugstarfsemi var felld undir viðskiptakerfið, frá
og með 1. janúar 2012, hefur Ísland hins vegar tekið virkan þátt í viðskiptakerfinu. Lög til
innleiðingar á reglum um viðskiptakerfið voru samþykkt á síðasta löggjafarþingi.
Á vettvangi ríkja Evrópusambandsins er nú unnið að innleiðingu nýrra og víðtækari reglna
um viðskiptakerfið, skv. tilskipun 2009/29/EB. Umrædd tilskipun felur í sér víðtæka
endurskoðun á tilskipun 2003/87/EB. Meðal þess sem breytist er að frá og með 1. janúar 2013
munu fleiri tegundir staðbundinnar iðnaðarstarfsemi og fleiri gróðurhúsalofttegundir falla
undir kerfið en áður. Auk þess verða veigamiklar breytingar á uppbyggingu og stjórnskipulagi
kerfisins hvað snertir staðbundinn iðnað. Hinar nýju reglur fela í sér meiri samræmingu við
framkvæmd kerfisins.
Upptaka tilskipunar 2009/29/EB í EES-samninginn og þátttaka EES/EFTA-ríkjanna í
viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda í samræmi
við ákvæði tilskipunarinnar hefur verið til skoðunar undanfarið, ásamt öðrum tengdum
gerðum (varðandi m.a. uppboð, viðmið, kolefnisleka o.fl.). Sérfræðingar EES/EFTA-ríkjanna
hafa átt fundi með framkvæmdastjórninni varðandi þátttöku ríkjanna í kerfinu og nauðsynleg
aðlögun hefur verið rædd.
4.2.9. Tillögur um nýjar áætlanir ESB á sviðum vísinda-, nýsköpunar, mennta-,
menningar- og íþrótta og æskulýðsmála
Seinni hluta árs 2011 birti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tillögur að nýjum
áætlunum fyrir tímabilið 2014–2020, í fyrsta lagi fyrir rannsóknir og nýsköpun, í öðru lagi
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fyrir menntun, þjálfun, æskulýðsmál og íþróttir, og í þriðja lagi fyrir menningarmál.
Tillögurnar endurspegla grundvallarþætti efnahagsáætlunar ESB, Evrópa 2020, sem er
sameiginleg stefna og áætlun ESB-ríkjanna í efnahagsmálum til ársins 2020.
Vísinda- og nýsköpunaráætlunin, Horizon 2020, endurspeglar grundvallarmarkmið Evrópu
2020-áætlunar ESB um að styðja sjálfbæran hagvöxt í Evrópu. Markmið Horizon 2020 er að
auka samkeppnishæfni Evrópu og skapa störf og stuðla að því að fleiri góðar hugmyndir
komist á markað. Áætlunin verður máttarstólpi Nýsköpunarsambandsins sem er eitt af sjö
forgangsverkefnum ESB. Nýja áætlunin sameinar undir einum hatti 7. rannsóknaáætlun ESB,
nýsköpunarhluta samkeppnisáætlunar ESB (CIP), auk þess að fjármagna Evrópsku nýsköpunar- og tæknistofnunina (EIT).
Ný samstarfsáætlun ESB fyrir menntun, þjálfun, æskulýðsmál og íþróttir, Erasmus fyrir
alla, mun m.a. hafa það að markmiði að auka færni og ráðningarhæfi fólks, sem og virkja
einstaklinga til þátttöku í samfélaginu og nútímavæða menntakerfi með aukinni áherslu á
starfsmenntun, háskólamenntun og möguleika nemenda og kennara til hreyfanleika milli
landa.
Menningaráætluninni, Skapandi Evrópa, er m.a. ætlað að auka fjárfestingar í menningu og
skapandi greinum sem mun leiða til fjölgunar starfa, aukins hagvaxtar og félagslegs jafnaðar.
Henni er einnig ætlað að stuðla að verndun menningarverðmæta og dreifingu/miðlun
menningar bæði innan og utan Evrópu.
Tillögur framkvæmdastjórnarinnar um áætlanirnar eru nú til umræðu í ráði Evrópusambandsins og munu ráðið og Evrópuþingið taka lokaákvörðun um áætlanirnar fyrir árslok
2013. Þessar áætlanir eru ekki bindandi fyrir aðildarríki EES-samningsins og þeim er hrundið
í framkvæmd með ráðstöfun fjár úr samkeppnissjóðum. Ísland mun taka þátt í þessum
áætlunum sem EES/EFTA-ríki. Ísland hefur tekið virkan þátt í fjölmörgum samstarfsáætlunum ESB frá því að samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið gekk í gildi 1994. Eins
kom fram í skriflegu svari Katrínar Jakobsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra, við
fyrirspurn á Alþingi á yfirstandandi löggjafarþingi3 hafa íslenskir aðilar fengið úthlutað meira
en 157 millj. evra í styrki frá upphafi EES-samningsins og hafa árlegar styrkveitingar
tvöfaldast á þessu tímabili, úr tæplega 6 millj. evra árið 1995 í rúmlega 12 millj. evra árið
2011. Heildargreiðslur úr ríkissjóði á tímabilinu hafa verið ríflega 87 millj. evra. Hefur
ávinningur af þátttökunni verið umtalsverður fyrir stofnanir, fyrirtæki og einstaklinga en frá
1995 hafa nánast allir framhaldsskólar og háskólar fengið styrk frá áætluninni (sumir nær
árlega), mjög stór hluti grunnskóla og vaxandi fjöldi leikskóla. Þá hafa aðilar í fullorðinsfræðslu, símenntun og skyldri starfsemi hlotið fjölda styrkja.
4.2.10. SOLVIT
SOLVIT-miðstöðin á Íslandi er starfrækt í utanríkisráðuneytinu en sambærileg miðstöð er
starfrækt í öllum aðildarríkjum EES. Tilgangur SOLVIT er að leysa með skilvirkum hætti
vandamál sem upp koma hjá einstaklingum eða fyrirtækjum vegna þess að EES-reglum um
innri markaðinn er ekki beitt með réttum hætti. Þjónustan er rafræn og veitt án endurgjalds og
sniðin til þess að aðstoða borgara og fyrirtæki innan EES-svæðisins við að finna fljótlegar
lausnir á vandamálum sem tengjast framkvæmd innri markaðarins.
Erindi sem hafa borist utanríkisráðuneytinu að undanförnu á grundvelli SOLVIT hafa m.a.
varðað gagnkvæma viðurkenningu starfsréttinda, félagsleg réttindi og markaðshindranir vegna
útflutnings á vatni. Utanríkisráðuneytið metur hvort erindi sem berast varði EES-samninginn
og hefur samband við SOLVIT-miðstöð viðkomandi lands ef viðkomandi vandamál heyrir
undir SOLVIT. Sú miðstöð sér um að hafa samband við viðeigandi stjórnvöld, skráir feril
málsins og leggur að lokum til svar við erindinu. Með sama hætti sinnir utanríkisráðuneytið
erindum sem berast frá SOLVIT-miðstöðvum í öðrum ríkjum varðandi meinta ranga beitingu
3

Sjá: http://www.althingi.is/altext/140/s/0879.html
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EES-reglna á Íslandi. Með þessum hætti er hægt að leysa úr fjölmörgum vandamálum sem
upp koma á innri markaðnum með einföldum og skjótum hætti til hagsmuna fyrir borgara og
fyrirtæki.
4.3. Innleiðing EES-gerða
Frammistaða Íslands að því er varðar innleiðingu á gerðum Evrópusambandsins sem felldar
hafa verið inn í EES-samninginn hefur farið batnandi á undanförnum misserum. Í síðasta
frammistöðumati ESA, sem miðaðist við stöðu innleiðingar á gerðum 31. október 2011, kom
fram að svokallaður innleiðingarhalli Íslands á tilskipunum var 0,5%, samanborið við 1,0%
innleiðingarhalla á þarsíðasta frammistöðumati. Tekið var fram í fréttatilkynningu ESA að
Ísland hafi ekki áður náð jafn góðum árangri við innleiðingu tilskipana. Ísland var í 5.–6. sæti
af ríkjum EES-svæðisins að því er varðar innleiðingu tilskipana, en innleiðingarhalli ESBríkja er að meðaltali 1,2%. Óinnleiddum reglugerðum hvað Ísland varðar fækkaði jafnframt úr
16 í 11.
4.4. Þingleg meðferð EES-mála
Nýjar reglur Alþingis um þinglega meðferð EES-mála tóku gildi 1. október 2010. Reglurnar
voru settar í framhaldi af skýrslu utanríkismálanefndar frá árinu 2008 þar sem fram kom að
nefndin teldi brýnt að endurskoða skipulag og þinglega meðferð EES-mála.
Meðal þeirra breytinga sem felast í reglum Alþingis um þinglega meðferð EES-mála er að
ESB-gerðir sem fyrirhugað er að fella inn í EES-samninginn og kalla á lagabreytingu hér á
landi, skulu sendar utanríkismálanefnd til skoðunar áður en viðræður um aðlögun eða upptaka
í EES-samninginn á sér stað. Þá skal miðla upplýsingum og hafa samráð við utanríkismálanefnd Alþingis fyrir fundi í sameiginlegu EES-nefndinni, en í vikunni fyrir fundinn sendir
utanríkisráðuneytið utanríkismálanefnd lista með umfjöllun um þær ESB-gerðir sem ráðgert
er að fjalla um á næsta fundi sameiginlegu EES-nefndarinnar og kynnir á fundi nefndarinnar
ef óskað er eftir því.
Reglurnar kveða enn fremur á um að samþykki Alþingis þurfi til staðfestingar sérhverri
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar sem stjórnskipulegur fyrirvari hefur verið gerður
við og skal slíkt samþykki að jafnaði veitt í formi þingsályktunar. Utanríkisráðherra hefur lagt
fram 18 þingsályktunartillögur á yfirstandandi löggjafarþingi um heimild til staðfestingar
ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar.
4.5. Þróunarsjóður EFTA
Þróunarsjóður EFTA hóf á síðasta ári fjórða starfstímabil sitt. Sams konar sjóður hefur verið
starfræktur allt frá gildistöku EES-samningsins og var ítarlega gerð grein fyrir þeirri sögu í
skýrslu utanríkisráðherra á síðasta löggjafarþingi. Jafnframt hefur utanríkisráðherra svarað
nokkrum fyrirspurnum á Alþingi um Þróunarsjóðinn frá því síðasta skýrsla var tekin saman.
Á nýja tímabilinu kemur sjóðurinn til með að starfa á 17 skilgreindum áherslusviðum, auk
rannsókna og skólastyrkjaáætlana. Þau varða m.a. umhverfismál, endurnýjanlega orkugjafa,
heilbrigðismál, rannsóknir, menntun og menningu, samfélagslegar umbætur og mannsæmandi
vinnuskilyrði, auk réttarbóta og mannauðsstjórnunar. Jafnframt verður lögð sérstök áhersla á
að styrkja tvíhliða tengsl EFTA-ríkjanna við styrkþegaríkin með því að koma á samstarfi um
rekstur áætlana á þeim áherslusviðum sem sjóðurinn starfar á. Þar munu skapast tækifæri fyrir
íslenska sérfræðinga til að miðla af reynslu sinni og taka þátt í félagslegum og efnahagslegum
umbótum í ríkjunum sem um er að ræða. Sérstök áhersla hefur verið lögð á að tefla fram
íslenskum samstarfsaðilum um rekstur jarðhitaáætlana og rannsókna- og skólastyrkjaáætlana.
Orkustofnun hefur verið tilnefnd sem samstarfsaðili um rekstur jarðhitaáætlana í
Ungverjalandi, Portúgal og Rúmeníu. Jafnframt verður Rannís samstarfsaðili að því er varðar
rannsóknir í Rúmeníu og um skólastyrki alls staðar þar sem skólastyrkjaáætlanir verða reknar
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(Búlgaríu, Tékklandi, Grikklandi, Ungverjalandi, Lettlandi, Litháen, Póllandi og Slóvakíu).
Þannig mun Rannís aðstoða styrkþegalöndin við að koma á fót skólastyrkjaáætlunum sem
falið geta í sér kennara- og nemendaskipti á öllum skólastigum. Í flestum tilfellum er lögð
áhersla á framhaldsmenntun á háskólastigi og leitast við að koma á samstarfi milli íslenskra
menntastofnana og stofnana í styrkþegalöndunum með stuðningi Þróunarsjóðsins. Þá er gert
ráð fyrir stóru skráningarverkefni með þátttöku Þjóðskrár (Fasteignamats) í Rúmeníu.
Enn fremur tekur Orkustofnun að sér leiðbeinandi hlutverk við þróun og framkvæmd
endurnýjanlegra orkuáætlana 2013–2017 fyrir Ungverjaland, Rúmeníu og Portúgal. Fjárhæð
þessara áætlana er mismunandi eftir löndum og nemur 7,7 milljónum evra fyrir Ungverjaland,
4 milljónum evra fyrir Rúmeníu og 4 milljónum evra fyrir Portúgal. Áhersla verður lögð á
jarðhitanýtingu innan áætlananna og þá sérstaklega uppbyggingu hitaveitna með borun
vinnslu- og niðurdælingarholna í Ungverjalandi og Rúmeníu, en á raforkuvinnslu með borun
háhitaholna á Azor-eyjum og hugsanlega fjölnýtingu affallsvökva frá jarðvarmavirkjunum á
eyjunum. Hlutverk Orkustofnunar er að vera styrkþegaríkjunum til ráðuneytis um jarðhitamál,
gerð útboðs- og verkskilmála og val á styrkþegum. Orkustofnun mun jafnframt fylgjast með
framkvæmd verkefnanna til ársins 2017.
4.6. Þátttaka Íslands í Schengen-landamærasamstarfi
Þátttaka Íslands í Schengen-samstarfinu hefur ýmsa kosti í för með sér. Hinir augljósu kostir
eru þeir að samningurinn tryggir íslenskum borgurum hindrunarlausa för um nánast öll ríki
EES. Ekki síður mikilvægt er þó það víðtæka lögreglusamstarf sem á sér stað milli yfirvalda
aðildarríkjanna og byggist á Schengen-samningnum og samningum sem honum tengjast.
Nýtist það m.a. vel í baráttunni gegn skipulagðri glæpastarfsemi.
Schengen-samstarfið fellur undir starfsemi og stefnu ESB á sviði dóms- og innanríkismála.
Aðildarríki samstarfsins eru nú 26 talsins, en í desember 2011 bættist Liechtenstein í hópinn.
Á árinu 2011, líkt og 2010, hafði verið stefnt að fullri aðild Rúmeníu og Búlgaríu en nú er
búist við því að löndin verði tekin inn í Schengen í september nk.
Endurnýjun Schengen-upplýsingakerfisins hélt áfram á árinu 2011 og er gangsetning
kerfisins nú fyrirhuguð fyrri hluta árs 2013. Haustið 2011 náðist samþykki um reglugerð um
stofnun nýrrar stofnunar til reksturs stórra upplýsingakerfa á sviði dóms- og innanríkismála.
Hlutverk stofnunarinnar verður m.a. ábyrgð á rekstri og þróun Schengen-upplýsingakerfisins,
upplýsingakerfis um vegabréfsáritanir og fingrafaragrunns í hælismálum. Gert er ráð fyrir
þátttöku Íslands í þessari stofnun á grundvelli sérstaks samnings.
Nýtt sameiginlegt upplýsingakerfi um vegabréfsáritanir (VIS) var sett af stað 11. október
2011. Kerfið heldur utan um allar umsóknir um vegabréfsáritanir á Schengen-svæðinu, auk
útgefinna áritana. Kerfið gerir ráð fyrir söfnun lífkenna umsækjanda, þ.e. fingrafara og
ljósmyndar.
Í september 2011 lagði framkvæmdastjórn ESB fram svokallaðar ,,Schengen governance“tillögur. Er þar um að ræða annars vegar endurbættar tillögur að breyttu fyrirkomulagi
Schengen-úttekta, sem fyrst voru lagðar fram árið 2009, og hins vegar breytingar á ákvæðum
Schengen-réttarreglnanna um heimildir til tímabundinnar upptöku eftirlits á innri landamærum Schengen-svæðisins. Málamiðlun náðist á þá leið að Schengen-úttektirnar munu
halda áfram að vera á ábyrgð ríkjanna sjálfra, auk þess sem ákvarðanir um tímabundna
upptöku eftirlits á innri landamærum verða einnig áfram hjá ríkjunum.
Á árinu 2011 lauk umræðum um breytingar á stofnreglugerð landamærastofnunar ESB
(Frontex) og hefur hún tekið gildi. Unnið er að auknum umsvifum stofnunarinnar í samræmi
við það. Ísland, Noregur, Sviss og Liechtenstein ítrekuðu kröfu sína frá árinu 2010 um aukinn
kosningarétt í stjórn stofnunarinnar til samræmis við aukin umsvif hennar. Málið er enn til
umræðu og ekki víst hver niðurstaðan verður.
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Um nokkurt skeið hafa verið til umræðu á vettvangi Schengen-samstarfsins hugmyndir um
að stjórna ytri landamærum Schengen-svæðisins á skilvirkari og samræmdari hátt. Með þetta
að leiðarljósi ber að fylgja tækninýjungum til að mæta áskorunum við landamæraeftirlit.
Nokkur/talsverð áskorun felst í því fyrir mörg Schengen-ríki að stuðla að eðlilegri og hraðri
umferð ferðamanna um landamærastöðvar og gæta fyllsta öryggis um leið en á hverju ári
ferðast um 700 milljónir einstaklinga um ytri landamæri Schengen-svæðisins.
Vegna þátttöku Íslands í Schengen-samstarfinu er nauðsynlegt að Ísland geri sambærilega
samninga og ESB við þriðju ríki um útgáfu vegabréfsáritana og um endurviðtöku þeirra sem
dveljast ólöglega hér á landi. Ísland hefur lokið við gerð nokkurra slíkra samninga, m.a.
samnings við Makaó sem var undirritaður árið 2009 og hefur verið fullgiltur en ekki enn
öðlast gildi. Þá á enn eftir að ljúka samningaviðræðum við Úkraínu og er vonast til að ljúka
þeim síðar á árinu.
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5.
ALÞJÓÐA- OG ÖRYGGISMÁL
Hagsmunagæsla og hugsjónir haldast í hendur þegar um verkefni íslensku utanríkisþjónustunnar er að ræða. Íslensk stjórnvöld leggja áherslu á mannréttindamál, jafnrétti og
jafna stöðu karla og kvenna í sinni utanríkisstefnu. Ísland hefur í gegnum tíðina stutt
sjálfsákvörðunarrétt þjóða og þannig verið í forystu þjóða sem viðurkennt hafa ný ríki, sem
fæðst hafa við erfiðar aðstæður, s.s. þegar Eystrasaltsþjóðirnar endurheimtu sjálfstæði sitt
fyrir tveimur áratugum. Á síðasta ári viðurkenndi Ísland fullveldi og sjálfstæði Palestínu, og
enn má segja að sú ákvörðun markist af þeirri hugmyndafræðilegu sýn að rétt sé og mikilvægt
fyrir smáþjóð eins og Ísland að styðja málstað þess sem minna má sín.
Að þessu sögðu er hitt ekki síður mikilvægt, fyrir litla eyþjóð í Norður-Atlantshafinu, að
eiga gott samstarf við góða granna, nær og fjær, s.s. í öryggis- og varnarmálum. Frá árinu
2006 hefur Ísland axlað aukna ábyrgð á þessu sviði sem mikilvægt er að vinna í nánu
samstarfi við okkar helstu vinaríki beggja vegna Atlantsála. Í ljósi aukinnar umferðar skipa á
svæðinu norður af Íslandi hefur raunar aukist til muna mikilvægi þess að hugað sé að öryggi
og viðbúnaði á þessum slóðum og þar er auðvitað um mikið hagsmunamál að ræða fyrir land
sem byggir afkomu sína einkum á auðlindum sjávar.
Áherslur Íslands í umhverfis- og auðlindamálum eru af sömu rótum runnar, þar sem
sjálfbær þróun sem tekur mið af umhverfismálum og samfélagslegum og efnahagslegum
þáttum er grundvallargildi í utanríkisstefnunni. Ísland beitir sér fyrir þessum gildum í samstarfi við nágrannaþjóðirnar en einnig á alþjóðavettvangi með skírskotun til þróunar á
heimsvísu. Sjálfbær nýting auðlinda og virkjun endurnýjanlegra orkugjafa eru mikilvæg
áhersluatriði og þar haldast í hendur grundvallargildi og hagsmunir, enda mikilvægt fyrir
íslenska þjóð að lifa í sátt og samlyndi við umhverfi sitt.
5.1. Mannréttindamál
Mannréttindi eru meðal þverlægra mála sem eru höfð til grundvallar öllum stundum og í
öllum málaflokkum utanríkisþjónustunnar. Mannréttindi eru órjúfanlegur þáttur utanríkisstefnu Íslands. Þess vegna fylgist Ísland með þróun mannréttindamála í öðrum ríkjum og á
heimsvísu með þátttöku í mannréttindastarfi á vettvangi alþjóðastofnana.
Með ofangreindar áherslur í huga er grundvallarforsenda að rækta einnig sinn eigin garð.
Ísland hefur fyrir sitt leyti fullgilt helstu alþjóðasamninga um mannréttindi og hefur hvatt
önnur ríki til að gerast aðilar að þessum samningum og talað fyrir framkvæmd þeirra. Sitthvað
má þó ávallt bæta og ber í því ljósi að taka fagnandi góðum ábendingum annarra ríkja um
ástand mannréttindamála hér á landi, rétt eins og mikilvægt er að benda öðrum á það sem
betur mætti fara. Þetta er hér nefnt vegna þess að staða mannréttindamála á Íslandi var rædd á
vettvangi mannréttindaráðs SÞ í október 2011 og var það í fyrsta skipti sem Ísland er tekið
fyrir í samræmi við nýtt matsferli sem samþykkt var 2006 á vettvangi ráðsins. Þó að staða
mannréttindamála sé almennt góð á Íslandi, eins og kom í ljós í þessari fyrirtöku, bárust ýmis
tilmæli um það sem laga mætti.
Á árinu voru fullgiltir nokkrir alþjóðasamningar sem fjalla um mannréttindi, þ.á m.
Árósasamningurinn um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og
aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum og Evrópuráðssamningur um aðgerðir
gegn mansali. Jafnframt var undirritaður Evrópuráðssamningur um að stöðva og berjast gegn
ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi. Loks var lögð fram þingsályktunartillaga um
fullgildingu á Lanzarote-samningi Evrópuráðsins um vernd barna gegn kynferðislegri
misneytingu og kynferðislegri misnotkun.
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5.1.1. Mannréttindastarf á vettvangi SÞ
Einn mikilvægasti þátturinn í mannréttindastarfi utanríkisþjónustunnar fer fram á vettvangi
Sameinuðu þjóðanna og stofnana þeirra, bæði hjá mannréttindaráðinu í Genf og í þriðju nefnd
allsherjarþings SÞ í New York.
Þriðja nefnd allsherjarþingsins
Þriðja nefndin samþykkti á 66. fundi allsherjarþingsins alls 66 ályktanir og var Ísland
meðflytjandi að 32 ályktunum. Fastanefnd Íslands tók virkan þátt í samningaviðræðum um
ályktanir Norðurlandanna og ályktanir sem varða réttindi kvenna og barna og þá sérstaklega
nýja ályktun um stjórnmálaþátttöku kvenna. Ísland tók líka undir ræður ESB um skýrslu
mannréttindaráðsins, félagslega þróun, mannréttindi og Flóttamannastofnun SÞ (UNHCR).
Einnig fluttu Svíar ræðu um málefni frumbyggja fyrir hönd Norðurlandanna. Loks má nefna
jákvæða þróun varðandi tvær ályktanir sem eru lagðar fram árlega. Sú fyrri fjallar um aðgerðir
í baráttunni gegn kynþáttafordómum, kynþáttamisrétti, útlendingahatri o.fl. um eftirfylgni
alþjóðaráðstefnunnar í Durban. Tillagan í ár þótti mun betri en fyrri ár þar sem tekið var tillit
til fjölda athugasemda líkt þenkjandi ríkja, t.d. hvað varðar tjáningarfrelsi einstaklinga. Seinni
ályktunin varðar baráttuna gegn fordómum, neikvæðum staðalmyndum, mismunun og
hvatningu til ofbeldis eða ofbeldi gegn fólki á grundvelli trúar. Sú ályktun var samþykkt í
fyrsta skipti án atkvæðagreiðslu en innihald hennar byggist á texta ályktunar um sama efni
sem unnt var að samþykkja án atkvæðagreiðslu hjá mannréttindaráðinu í Genf.
Sæti Líbýu í mannréttindaráði SÞ
Þátttökuréttur Líbýu í mannréttindaráði SÞ var tímabundið felldur niður með ályktun
allsherjarþingsins frá 1. mars 2011 vegna þeirra mannréttindabrota sem þá áttu sér stað í
landinu. Var þetta í fyrsta skiptið sem ákvæði um þátttökurétt ríkja í mannréttindaráðinu var
beitt. Ísland var meðflytjandi að ályktuninni, ásamt Noregi og ESB. Allsherjarþingið samþykkti síðan föstudaginn 18. nóvember að veita Líbýu á ný þátttökurétt í mannréttindaráðinu í
ljósi þeirra breytinga sem átt hafa sér stað í landinu. Ísland, Liechtenstein, Noregur og Sviss
fluttu sameiginlega atkvæðaskýringu þar sem áhersla var lögð á að ferlið, sem tryggja á að
ríki sem fremja skipulögð mannréttindabrot geti ekki setið í ráðinu, hefði reynst vel. Einnig
var áréttað að endurkomu Líbýu í mannréttindaráðið fylgdu þær skyldur að virða mannréttindi
í hvívetna. Um þróun mála í Líbýu er fjallað í kafla 5.4.3.
Mannréttindaráð SÞ
Mannréttindaráð SÞ hefur haldið þrjá sérstaka fundi um ástand mannréttinda í Sýrlandi á
undanförnu ári. Samþykkti ráðið ályktanir þar sem sýrlensk stjórnvöld sættu hörðu ámæli fyrir
mannréttindabrot. Mannréttindafulltrúa SÞ var einnig falið að senda sérstaka rannsóknarnefnd
til Sýrlands til að kanna meint brot á alþjóðamannréttindalögum. Ísland var meðflytjandi að
ofangreindum ályktunum. Þá flutti fulltrúi Íslands ræðu við umræðu í ágúst sl. þar sem
stjórnvöld fordæmdu framferði sýrlenskra yfirvalda, ofbeldi öryggissveita Assad-stjórnarinnar
gegn óbreyttum borgurum, fjöldahandtökur og pyntingar. Var tekið undir kröfur um að forseti
Sýrlands viki úr embætti svo að óskir íbúa landsins um aukið lýðræði og frelsi næðu fram að
ganga. Í reglulegri fundalotu mannréttindaráðsins í mars 2012 var ástand mannréttindamála í
Sýrlandi enn sett í forgangsumræðu og samþykkti ráðið ályktun um Sýrland þar sem
mannréttindabrot stjórnvalda voru fordæmd, ástandið sagt neyðarástand í skilningi mannúðarréttar og stjórnvöld hvött til að láta tafarlaust af ofbeldinu. Um ástandið í Sýrlandi er fjallað í
kafla 5.4.3.
Í reglulegri fundalotu ráðsins í júní 2011 samþykkti mannréttindaráðið ályktun þar sem
mannréttindabrot í Belarús (Hvíta-Rússlandi) voru fordæmd, en Ísland hafði í mars 2011 átt
aðild að sameiginlegri yfirlýsingu fjölda ríkja um áhyggjur vegna alvarlegra mannréttinda51

brota í kjölfar forsetakosninganna þar í landi í desember 2010. Var mannréttindafulltrúa SÞ
falið að fylgjast með ástandinu þar í landi. Ráðið samþykkti einnig ályktun um Líbýu og
framlengdi umboð sérstakrar rannsóknarnefndar. Þá samþykkti ráðið ályktanir sem
framlengdu umboð sérstaks skýrslugjafa um handahófskenndar aftökur án dóms og laga og
umboð sérstaks skýrslugjafa um mansal. Ísland var meðflytjandi að framangreindum
ályktunum auk ályktana um mannréttindi, kynhneigð og kynvitund, ályktun um friðsamleg
mótmæli og ályktun um að auka viðleitni til að útrýma öllum tegundum ofbeldis gagnvart
konum.
Í reglulegri fundalotu í september 2011 samþykkti mannréttindaráðið umboð tveggja
sjálfstæðra sérfræðinga og ályktanir varðandi tæknilega aðstoð til handa hinu nýstofnaða
Suður-Súdan, auk ályktunar um óstöðugt ástand í Jemen. Ísland átti meðflutningsaðild að
ályktun um aðgang að drykkjarvatni og hreinlætisaðstöðu, ályktun um baráttuna gegn
mæðradauða, ályktun um tjáningarfrelsi á netinu og ofangreindri ályktun um að heimila Líbýu
á ný aðild að mannréttindaráðinu. Þá tók Ísland þátt í sameiginlegri yfirlýsingu ríflega 60 ríkja
þar sem áréttað var mikilvægi fyrirkomulags um opið heimboð sérstakra skýrslugjafa,
sérfræðinga og sérfræðihópa sem starfa í umboði mannréttindaráðsins.
Í reglulegri fundalotu mannréttindaráðsins í mars 2012 samþykkti ráðið ályktun um Sri
Lanka sem inniheldur ákall til stjórnvalda þar um að framfylgja umbótatilmælum sérstakrar
lærdómsnefndar, sem og að kynna víðtæka umbótaáætlun samfara lokum borgarastyrjaldarinnar. Enn fremur samþykkti ráðið ályktun Svía þar sem starfstími embættis sérstaks
skýrslugjafa um stöðu mannréttindamála í Íran var framlengdur. Þá samþykkti ráðið sérstaka
ályktun um landnemabyggðir á herteknu svæðum Palestínu, þar sem m.a. var komið á fót
sérstakri rannsóknarnefnd. Brást Ísrael við þessum tíðindum með því að hætta allri þátttöku í
mannréttindaráðinu og hefur sagt að umræddri rannsóknarnefnd verði ekki hleypt inn í Ísrael.
Ísland var meðflutningsaðili að fyrrnefndum ályktunum. Fulltrúi Íslands flutti ræðu í
umræðunni um málefni Palestínu þar sem upplýst var að Ísland hefði í desember 2011
viðurkennt Palestínu sem sjálfstætt og fullvalda ríki og tekið upp stjórnmálasamband við það.
Í ræðunni lýstu íslensk stjórnvöld m.a. yfir alvarlegum áhyggjum sínum vegna áframhaldandi
mannréttindabrota á herteknu svæðum Palestínu. Áréttað var að Ísland styddi friðsamlega
lausn deilumála Ísraels og Palestínu og voru allir hlutaðeigandi aðilar hvattir til að setjast aftur
að samningaborðinu.
Samvinna norrænna fastanefnda á sviði mannréttindamála í Genf eykst sífellt og tók Ísland
þátt í þremur samnorrænum ræðum á fundinum í mars sl. Ein varðaði ástand mannréttindamála í Sýrlandi, önnur rétt kvenna til þátttöku í íþróttum og sú þriðja, sem flutt var á
alþjóðlega kvennadaginn, varðaði efnahagslega valdeflingu kvenna. Ísland átti einnig aðild að
sameiginlegri yfirlýsingu fjölda ríkja um jafnan rétt kvenna. Loks tók Ísland undir yfirlýsingu
um aðgang að drykkjarvatni og hreinlætisaðstöðu. Yfirlýsingin hvetur ríki heims til að
uppfylla ákvæði ályktana sem samþykktar voru á allsherjarþingi SÞ og í mannréttindaráðinu á
síðasta ári og viðurkenna að hreint drykkjarvatn og hreinlætisaðstaða teljast til mannréttinda.
Ísland átti m.a. meðflutningsaðild að ályktun um stjórnmálaþátttöku fatlaðra, ályktun um
tengsl vandaðra stjórnsýsluhátta og mannréttinda, ályktun Finna og Þjóðverja um aðgang að
viðunandi húsnæði og ályktun um þann grundvallarrétt barna að vera skráð í þjóðskrá við
fæðingu.
Endurbætur á starfsháttum mannréttindaráðs SÞ
Um nokkurt skeið hefur verið unnið að endurbótum á starfsháttum mannréttindaráðs SÞ.
Ályktun þar að lútandi var samþykkt á allsherjarþinginu í júní 2011. Tekist er á um hvort
endurskoðunin skuli fela í sér að gerðar séu meiri kröfur til þeirra ríkja sem sækjast eftir aðild
að ráðinu eða ekki. Hafa Vesturlönd, ásamt nokkrum líkt þenkjandi ríkjum í Suður-Ameríku
og Asíu, talað fyrir þessu. Önnur ríki hafa ekki getað sætt sig við nokkra umfjöllun um aðild í
52

lokaniðurstöðu endurskoðunarinnar. Ísland hefur m.a. tekið undir þau sjónarmið að ekki skuli
greiða atkvæði um tillögur mannréttindaráðsins í heild sinni á allsherjarþinginu heldur gefa
ríkjum kost á að tjá sig um einstakar tillögur.
Endurbætur á umhverfi alþjóðamannréttindasamninga
Um árabil hefur verið unnið að styrkingu þeirra stofnana sem settar hafa verið á fót á
grundvelli alþjóðasamninga um mannréttindi en vegna álags á sérfræðinganefndir sem settar
eru upp samkvæmt samningunum skipta óafgreidd erindi hundruðum. Hefur mannréttindafulltrúi SÞ unnið að tillögum um endurbætur og haft víðtækt samráð við aðildarríkin, stofnanir
SÞ og frjáls félagasamtök. Hinn 23. febrúar sl. var hins vegar samþykkt ályktun á allsherjarþinginu í New York sem ekki gerir ráð fyrir aðkomu mannréttindafulltrúans eða
mannréttindaráðsins, en að samið verði um endurbæturnar á vettvangi allsherjarþingsins. Gera
má ráð fyrir að samningaviðræður á grundvelli ályktunarinnar hefjist í lok júní á þessu ári og
standi yfir a.m.k. fram að 67. allsherjarþingi. Fastafulltrúi Íslands hjá SÞ mun leiða samningaviðræðurnar við annan mann skv. ósk forseta allsherjarþingsins.
5.1.2. Reglubundin allsherjarúttekt á stöðu mannréttinda
Í árslok 2011 lauk fyrstu lotu reglubundinnar allsherjarúttektar á stöðu mannréttinda á
vettvangi mannréttindaráðs SÞ, en ferli þetta hófst árið 2008 í kjölfar breytinga á matsferli
sem samþykkt var 2006. Ferlið byggist á jafningjarýni aðildarríkjanna á stöðu mannréttinda
þar sem öll ríki sitja við sama borð. Markmið jafningjarýninnar er m.a. að bæta stöðu
mannréttinda í heiminum, hvetja ríki til að uppfylla skuldbindingar á sviði mannréttindamála
og styrkja framgang mannréttinda í aðildarríkjum SÞ.
Úttekt á stöðu mannréttinda á Íslandi var tekin fyrir í mannréttindaráðinu 10. október 2011.
Efnislega er verkefnið á málefnasviði innanríkisráðuneytisins en fulltrúi utanríkisráðuneytisins situr í vinnuhópi ráðuneyta sem heldur utan um verkefnið. Skýrsla um stöðu
mannréttinda á Íslandi var lögð fram í júlí 2011 ásamt skuggaskýrslu, þ.e. samantekt frjálsra
félagasamtaka um stöðu mannréttinda og skýrslu sem skrifstofa mannréttindafulltrúa SÞ tók
saman um stöðu fullgildinga og framkvæmd alþjóðlegra mannréttindasamninga. Lögð var
áhersla á gott samstarf við frjáls félagasamtök og gegnsætt ferli sem almenningur ætti greiðan
aðgang að. Alls var 84 tilmælum beint til íslenskra stjórnvalda. Þar af voru 52 tilmæli
samþykkt strax við fyrirtökuna sjálfa, þ.e., annars vegar tilmæli sem lutu að 18 atriðum sem
nú þegar hafa komið til framkvæmda og hins vegar 34 tilmæli sem þegar hefur verið ákveðið
að hrinda í framkvæmd. Eftir stóðu 32 tilmæli sem afstaða hefur nú verið tekin til og var hún
kynnt á 19. fundalotu mannréttindaráðsins 15. mars sl. Tilmælin lutu að fjölmörgum þáttum í
íslensku samfélagi: fangelsismálum, kynferðislegu ofbeldi gegn börnum, alþjóðlegum
skuldbindingum Íslands, hagsmunum viðkvæmra hópa, hlutverki þjóðbundinnar mannréttindastofnunar og kynbundnu ofbeldi svo eitthvað sé nefnt. Endanleg útgáfa skýrslu um
stöðu Íslands í mannréttindamálum var samþykkt með formlegri afgreiðslu mannréttindaráðsins og hélt fulltrúi Íslands ávarp af því tilefni. Næst verður Ísland tekið fyrir árið 2016 en
skila þarf skýrslu um framkvæmd að tveimur árum liðnum.
5.1.3. Mannréttindi hjá Evrópuráðinu
Á vettvangi Evrópuráðsins er nú unnið að umbótum á Mannréttindadómstólnum. Á annað
hundrað þúsund mála bíða nú afgreiðslu dómstólsins. Allar umsóknir sem berast eru teknar í
umfjöllunarferli, en nálægt 90% þeirra er vísað frá þar sem þær reynast ekki dómtækar. Getur
því orðið allt að fimm ára bið á úrlausnum raunhæfra mála. Bretland, sem nú fer með forystu í
Evrópuráðinu, leggur mikla áherslu á að ná fram umbótum á umhverfi dómstólsins, m.a. til að
fækka málum sem koma til dómstólsins og stytta biðtímann og gera þannig Mannréttindadómstólnum kleift að vinna mál sem inn á borð koma hratt og af fagmennsku. Tillögurnar
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sem fyrir liggja lúta m.a. að því að styrkja framkvæmd Mannréttindasáttmála Evrópu innan
aðildarríkjanna, tryggja að niðurstöður dómstólsins komi til framkvæmda og bæta verklag við
skipan dómara.
Mannréttindafulltrúi Evrópuráðsins, Thomas Hammarberg, sótti Ísland heim í byrjun
febrúar sl. Tilgangur heimsóknarinnar var að funda með stjórnvöldum, stofnunum og félagasamtökum með það að markmiði að vekja athygli á stöðu mannréttinda hér á landi og benda á
það sem betur mætti fara. Í kjölfar heimsóknarinnar benti hann m.a. á að styrkja megi og bæta
löggjöf sem miðar að vernd hópa sem eru sérstaklega viðkvæmir fyrir mismunun, s.s. fatlaðs
fólk, aldraðra, fólks af erlendum uppruna, samkynhneigðra og transfólks. Benti hann einnig á
að stemma þurfi stigu við ofbeldi gegn konum og efla félagsleg og efnahagsleg réttindi með
tilliti til atvinnuleysis, eftirlaunakerfisins, félagslega kerfisins og barnaverndar.
5.1.4. Samstarf við félagasamtök
Utanríkisráðuneytið leggur mikið upp úr því að eiga gott samstarf við samtök, stofnanir og
aðra aðila hér á landi sem sinna mannréttindastarfi. Nefna má að í desember 2010 var
endurnýjaður tveggja ára samstarfssamningur við Mannréttindaskrifstofu Íslands (MRSÍ) sem
vinnur að framgangi mannréttinda með því að stuðla að rannsóknum, fræðslu og eflingu
umræðu um mannréttindi á Íslandi. Auk framlags til rekstrar og þróunar er gert ráð fyrir sérstöku framlagi sem utanríkisráðuneytið og MRSÍ skilgreina í sameiningu. Lúta þau verkefni
að fræðslu og ráðgjöf, þar á meðal á sviði þróunarsamvinnu.
Ráðuneytið hefur einnig átt óformlegt samráð á árinu við Samtökin 78, m.a. um réttindi
samkynhneigðra, tvíkynhneigðra og transfólks í Rússlandi, Afríku og víðar en um þau mál er
fjallað í 5.1.6.
5.1.5. Alþjóðaráðstefna Rauða krossins og Rauða hálfmánans
Í lok nóvember 2011 fór fram 31. alþjóðaráðstefna Rauða krossins og Rauða hálfmánans í
Genf. Ráðstefnur þessar eru haldnar á fjögurra ára fresti og sækja þær fulltrúar Alþjóðaráðs
Rauða krossins, Alþjóðasambands Rauða kross félaga auk fulltrúa 187 landsfélaga. Jafnframt
sitja ráðstefnuna fulltrúar þeirra 194 ríkja sem eru aðilar að Genfarsáttmálunum og fulltrúar
mannúðarsamtaka og stofnana SÞ. Fulltrúar íslenskra stjórnvalda og Rauða kross Íslands
undirrituðu sameiginlegar heitstrengingar um samstarf á tímabilinu 2011–2015. Tvö heitanna
eru á málefnasviði innanríkisráðuneytisins en utanríkisráðuneytið mun á tímabilinu endurnýja
samstarfsyfirlýsingu við Rauða krossinn, standa að kynningu á alþjóðlegum mannúðarrétti og
starfa með Rauða krossinum að gagnkvæmri upplýsingagjöf um alþjóðleg mannúðarmál.
Ísland tók einnig þátt í sameiginlegu heiti Norðurlandanna um hlutlausa og sjálfstæða
mannúðaraðstoð á alþjóðavettvangi.
5.1.6. Jafnréttismál
Stefna Íslands er að vinna að framgangi kynjajafnréttis hér heima og í málflutningi á
alþjóðavettvangi. Sérstaklega hefur verið lögð áhersla á mikilvægi þess að konur taki þátt í
töku ákvarðana sem varða líf þeirra og afkomu, s.s. friðarviðræður og uppbyggingu að
átökum loknum, í samræmi við ályktun öryggisráðsins nr. 1325 um konur, frið og öryggi frá
2000. Einnig er lögð áhersla á þátt kvenna í ákvarðanatöku í málum sem varða loftslagsbreytingar. Loks hefur verið lögð áhersla á kyn- og frjósemisheilbrigði og réttindi.
Rík áhersla er lögð á jafnrétti kynjanna í tvíhliða samskiptum við einstaka ríki en helsti
vettvangur þessa starfs er þó hjá Sameinuðu þjóðunum og stofnunum þeirra, ásamt Öryggisog samvinnustofnun Evrópu (ÖSE), Atlantshafsbandalaginu, Evrópuráðinu, Alþjóðabankanum og á sviði þróunarsamvinnu. Nánari umfjöllun um jafnréttisverkefni í alþjóðlegri
þróunarsamvinnu Íslands er að finna í kafla 6.4.1.
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Stofnun SÞ um kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna (UN Women)
Stofnun SÞ um kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna, UN Women, hefur nú starfað í eitt ár.
Stofnunin er í fararbroddi í baráttunni fyrir jafnrétti og bættri stöðu kvenna á heimsvísu og er
Ísland virkur stuðningsaðili stofnunarinnar. UN Women varð til við samruna fjögurra
stofnana sem unnu að kynjajafnréttismálum innan SÞ. Helsta verkefni UN Women er að
greiða fyrir auknu kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna innan SÞ, aðstoða aðildarríkin við að
vinna að framgangi kynjajafnréttismála og skýra ábyrgð vegna skuldbindinga og ákvarðana
sem teknar hafa verið á vettvangi SÞ. Á árinu 2012 verður sérstök áhersla lögð á efnahagslega
valdeflingu og þátttöku í stjórnmálum og er það sérstaklega vel við hæfi nú þegar
efnahagslegt og pólitískt umrót víða í heiminum stefnir í hættu framgangi kynjajafnréttis og
mannréttindum kvenna. UN Women hafa hrundið af stað átaki sem miðar að því að fá
einkafyrirtæki til að skrifa undir jafnréttissáttmála. Landsnefnd UN Women á Íslandi tekur
þátt í átakinu og hafa 11 íslensk fyrirtæki þegar skrifað undir sáttmálann.
Ísland tekur virkan þátt í störfum óformlegs hóps ríkja á vettvangi SÞ í New York sem
styðja ötullega við UN Women (e. Friends of UN Women). Á samráðsfundum vina UN
Women kynna starfsmenn stofnunarinnar stöðu mála og rætt er óformlega um helstu áskoranir
sem stofnunin stendur frammi fyrir. UN Women er sérstök lykilstofnun í Áætlun um
alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2011–2014. Ísland mun taka sæti í stjórn stofnunarinnar
árið 2014. Sjá einnig umfjöllun um samstarf við UN Women í kafla 6.6.1.
Kvennanefnd SÞ (Commission on the Status of Women)
Þema árlegs fundar kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna (e. Commission on the Status of
Women), sem haldinn var fyrr á þessu ári, var „valdefling kvenna í dreifbýli og hlutverk þeirra
í að útrýma fátækt og hungri, þróun og áskoranir nútímans“. Fulltrúi Íslands áréttaði í erindi
sínu mikilvægi þess að ríki heims standi við skuldbindingar sem kveðið er á um í Pekingframkvæmdaáætluninni og Sáttmála SÞ um afnám allrar mismununar gegn konum (CEDAW).
Einnig var farið yfir helstu verkefni íslenskra stjórnvalda á sviði jafnréttismála á árinu.
Samráð á milli Norðurlandanna var venju samkvæmt öflugt og flutti fulltrúi Íslands, fyrir
hönd Norðurlandanna, erindi um fjármögnun kynjajafnréttis og valdeflingar kvenna með
áherslu á mat á árangri alþjóðastofnana og í marghliða þróunarstarfi. Ísland tók jafnframt þátt
í tveimur hliðarviðburðum á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar þar sem fjallað var um
stöðu kvenna í dreifbýli á Norðurlöndunum.
Norðurlöndin lögðu sérstaka áherslu á tilvísanir í kyn- og frjósemisheilbrigði og réttindi í
samningaviðræðum um lokaskjal fundar Kvennanefndarinnar og ályktanir. Ísland tók virkan
þátt í samningaviðræðum um lokaskjalið, en þær reyndust erfiðar, en m.a. var tekist á um rétt
kvenna til erfða og eigna, kyn- og frjósemisheilbrigði og réttindi. Einnig var ágreiningur um
orðalag er varðar jafna þátttöku kvenna og karla í efnahagslífi og stjórnmálum og aðgerðir til
að efla jafnrétti og samþætta kynjasjónarmið. Fór svo að ekki náðist samkomulag um orðalag
lokaskjalsins vegna ágreinings m.a. um kyn- og frjósemisheilbrigði og réttindi, aðgengi að
getnaðarvörnum, og jafnan rétt kvenna til erfða og eigna, svo fátt eitt sé talið. Fulltrúar Íslands
tóku einnig þátt í samningaviðræðum um ályktun um jafnrétti kynjanna og valdeflingu kvenna
í kjölfar náttúruhamfara og ályktun um konur, stúlkubarnið og HIV/AIDS. Svo fór að Ísland
ásamt fleiri líkt þenkjandi ríkjum studdi ekki ályktun um kynjajafnrétti í kjölfar
náttúruhamfara vegna þess að ekki náðist samkomulag um orðalag um kyn- og frjósemisheilbrigði og réttindi.
Ísland tekur einnig virkan þátt í umræðum um jafnrétti kynjanna og réttindi kvenna á
vettvangi þriðju nefndar allsherjarþingsins í New York og í mannréttindaráði SÞ í Genf.
Öflugt norrænt samráð á sér stað í New York og á milli stjórnsýslu í höfuðborgum
Norðurlandanna og verið er að efla slíkt samráð í Genf. Ísland leggur áherslu á jafnréttismál í
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þátttöku sinni í stjórnarstörfum þróunarstofnana SÞ, s.s. hjá Barnahjálp SÞ (UNICEF),
Matvælaáætlun SÞ (WFP) og Matvæla- og landbúnaðarstofnun SÞ (FAO).
Ályktun öryggisráðsins nr. 1325 og tengdar ályktanir
Á vettvangi SÞ í New York er starfandi hópur ríkja sem leggur mikla áherslu á ályktun nr.
1325 og málaflokkinn konur, frið og öryggi í starfi sínu á alþjóðavettvangi. Ísland hefur verið
virkur þátttakandi í þessu starfi og er það til marks um þá áherslu sem utanríkisráðherra leggur
á framgang markmiða ályktunar nr. 1325 og þær ályktanir sem fylgt hafa í kjölfarið (nr. 1820,
nr. 1888, nr. 1889 og nr. 1960). Hópurinn stendur m.a. fyrir ýmiss konar fræðsluviðburðum
fyrir sendifulltrúa ríkja og starfsmenn SÞ og hefur beint sjónum sínum að notkun mælistika til
að meta árangur af framkvæmd ályktunarinnar. Á tímabilinu sem skýrslan nær til hélt
hópurinn m.a. óformlega vinnufundi tengda skýrslu framkvæmdastjóra SÞ um framkvæmd
ályktunarinnar.
Ísland var meðal fyrstu ríkja sem gáfu út framkvæmdaáætlun í samræmi við ákvæði
ályktunar nr. 1325 um konur, frið og öryggi. Framkvæmdaáætlunin kom út 8. mars 2008 og
samkvæmt henni skyldi hún endurskoðuð þremur árum frá útgáfu. Á síðasta ári var óháður
sérfræðingur fenginn til að endurmeta áætlunina og leggja drög að nýrri framkvæmdaáætlun.
Við endurmatið var leitast við að draga lærdóm af fyrri áætlun og framkvæmdaáætlunum
annarra ríkja. Kom m.a. fram að fyrri áætlun hefði mátt taka til allra sviða utanríkismála, en
áætlunin var að mestu takmörkuð við friðargæslu. Styrkur áætlunarinnar var m.a. talinn felast
í að Ísland var meðal fyrstu ríkja til að setja slíka framkvæmdaáætlun og gerðist þar með
málsvari ályktunar nr. 1325 á alþjóðavettvangi. Helstu niðurstöður sem sérfræðingurinn taldi
að leggja ætti til grundvallar nýrri áætlun lutu m.a. að markmiðasetningu og nauðsyn þess að
setja skýrar og mælanlegar aðgerðir þeim tengdum. Skilgreina þyrfti ábyrgð og fjármögnun
og gera ráð fyrir mati á árangri aðgerða. Loks þyrfti að gera ráð fyrir markvissu samráði við
kvennasamtök og einstaklinga sem hafa þekkingu á friðar- og uppbyggingarstarfi á
átakasvæðum. Tillögurnar eru í vinnslu innan ráðuneytisins og er unnið að gerð nýrrar
áætlunar.
Áherslum ályktunar öryggisráðsins nr. 1325 er einnig haldið á lofti í málflutningi Íslands,
nefndarstörfum og yfirlýsingum á vettvangi Atlantshafsbandalagsins. Hefur Ísland staðið vörð
um að fjallað sé um málefni 1325 í yfirlýsingum ráðherrafunda og skýrslum bandalagsins þar
sem við á, sem á sinn þátt í að tryggja eftirfylgni með ákvæðum ályktunarinnar og skýrslugjöf
þar að lútandi. Á vettvangi Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE) hefur Ísland einnig
lagt ríka áherslu á framkvæmd á skuldbindingum þátttökuríkja á sviði mannréttinda með
sérstaka áherslu á jafnréttismál og afnám ofbeldis gegn konum.
5.1.7. Réttindi samkynhneigðra, tvíkynhneigðra og transfólks
Réttindi samkynhneigðra, tvíkynhneigðra og transfólks eru víða fyrir borð borin. Ísland tekur
virkan þátt í baráttunni fyrir mannréttindum samkynhneigðra, tvíkynhneigðra og transfólks og
jafnri stöðu þeirra, bæði lagalega og félagslega. Ísland studdi ályktun mannréttindaráðs SÞ í
júní 2011 um mannréttindi, kynhneigð og kynvitund. Í 19. fundalotu mannréttindaráðsins í
mars sl. tók Ísland m.a. undir ræðu ESB þar sem ríki eru hvött til að standa vörð um réttindi
samkynhneigðra, tvíkynhneigðra og transfólks.
Ísland hefur starfað náið með hinum Norðurlöndunum í baráttunni fyrir réttindum þessa
hóps og gegn því ofbeldi sem einstaklingar mega þola á grundvelli kynhneigðar sinnar. Ísland
fylgist grannt með stöðu mála hvað varðar réttindi samkynhneigðra í samstarfsríkjum í
Afríku, þ.e. Malaví og Úganda en í Mósambík er staða samkynhneigðra betri. Í Úganda á
fulltrúi Íslands sæti í samstarfshópi framlagaríkja um mannréttindamál þar sem málefni
samkynhneigðra, tvíkynhneigðra og transfólks eru á dagskrá. Í Malaví er einnig náið samráð
líkt þenkjandi ríkja um málefni þessa hóps. Þá hefur nýleg lagasetning sem bannar alla
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umfjöllun um samkynhneigð í nokkrum héruðum Rússlands, m.a. Pétursborg, gefið ástæðu til
að fylgjast vel með þróun mála þar í landi. Íslensk stjórnvöld hafa komið á framfæri
formlegum athugasemdum við stjórnvöld í Malaví, Úganda og Rússlandi varðandi réttindi og
stöðu samkynhneigðra.
5.1.8. Aðgerðir gegn mansali
Mansal er alþjóðleg glæpastarfsemi þar sem fórnarlömb ganga kaupum og sölum í
hagnaðarskyni þeirra sem hneppa þau í ánauð. Árlega eru milljónir einstaklinga seld mansali
bæði innan ríkja og yfir landamæri og er talið að mansal sé sú glæpastarfsemi sem fer hvað
örast vaxandi. Meirihluti þeirra sem ganga kaupum og sölum eru konur og stúlkur sem seldar
eru í kynlífsánauð. Á vettvangi Sameinuðu þjóðanna leggur Ísland baráttunni gegn mansali lið
með málflutningi og fjárframlögum. Á síðasta ári studdu stjórnvöld verkefni á vegum ÖSE
sem miðar að því að efla vitund fólks um mansal í Rússlandi, verkefni í Belarús (HvítaRússlandi) á vegum Rauða krossins og verkefni Eystrasaltsráðsins sem miðar að því að
stemma stigu við hvers kyns mansali í aðildarríkjum ráðsins, m.a. með upplýsingaherferðum,
samstarfi við lögregluyfirvöld og söfnun tölulegra upplýsinga. Á árinu 2011 gaf Eystrasaltsráðið jafnframt út sérstaka handbók um mansal til notkunar fyrir starfsmenn sendiráða á
Eystrasaltssvæðinu, auk þess að standa fyrir þjálfun starfsfólks sendiskrifstofa, með þátttöku
frá yfir 90 löndum, í að þekkja einkenni mansals og hvernig staðið skuli að því að aðstoða og
upplýsa þau fórnarlömb mansals sem til þeirra leita. Loks situr fulltrúi utanríkisráðuneytisins í
sérfræði- og samhæfingarteymi um mansal sem ríkisstjórnin setti á fót árið 2009.
5.2. Umhverfis- og auðlindamál
Atvinnu- og auðlindastefna núverandi ríkisstjórnar byggist á umhverfisvernd, með sjálfbæra
þróun samfélags og efnahags að leiðarljósi. Henni þarf að fylgja vandlega eftir bæði innanlands og í samvinnu við önnur ríki, enda þekkja umhverfisógnir engin landamæri. Mikilvægt
er að tryggja yfirsýn og samhæfingu í öllu alþjóðlegu samstarfi í þessum stóra málaflokki. Því
er áhersla lögð á samvinnu við ráðuneyti og stofnanir sem vinna að umhverfis- og auðlindamálum.
Málefni umhverfis og auðlinda snúast ekki bara um vísindi og staðreyndir, heldur hafa þau
félagslega vídd því ákvarðanir á þessu sviði hafa áhrif á líf fólks. Einnig er mikilvægt að
samþætta kynjasjónarmið inn í allt starf er varðar umhverfis- og auðlindamál, líkt og mælt er
fyrir um í 17. gr. núgildandi jafnréttislaga. Utanríkisráðuneytið hefur til að mynda beitt sér
fyrir því að kynjasjónarmið nái fram að ganga í loftslagsviðræðum Sameinuðu þjóðanna og á
hið sama við í aðdraganda Ríó+20 leiðtogafundarins um sjálfbæra þróun.
Orkumál eru ríkur þáttur í starfsemi utanríkisþjónustunnar og fer vaxandi. Sérstaða Íslands
í nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa, vatnsafls og jarðhita er vel þekkt á meðal erlendra ríkja.
Mörg þeirra hafa áhuga á að vinna með Íslandi, sérstaklega að framgangi jarðhitamála. Eitt
stærsta vandamál nútímans er loftslagsbreytingar og afleiðingar þeirra. Þýðingarmikill þáttur
til lausnar á því vandamáli er að stuðla að nauðsynlegum orkuskiptum í heiminum. Í þeim
efnum líta mörg ríki til þess að nýta í ríkari mæli endurnýjanlega orkugjafa eins og kostur er. Í
orkumálunum hefur Ísland tækifæri til að leggja sitt af mörkum í baráttunni gegn
loftslagsbreytingum en jafnframt er um að ræða viðskiptatækifæri sem ber að fylgja eftir.
5.2.1. Sjálfbær þróun
Eitt af grundvallargildum núverandi ríkisstjórnar er sjálfbær þróun. Hugtakið var fyrst
skilgreint í svonefndri Brundtland-skýrslu frá 1987 á eftirfarandi hátt: „Þróun sem gerir okkur
kleift að uppfylla þarfir okkar án þess að stefna í voða möguleikum komandi kynslóða til að
uppfylla sínar þarfir.“
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Hugtakið sjálfbær þróun byggist á þremur stoðum og er umhverfið ein af þeim. Hinar eru
efnahagslega og félagslega stoðin. Þrátt fyrir tímabundna kreppu á Vesturlöndum hefur
velsæld aukist í heiminum síðustu áratugi. Á sama tíma hefur umhverfinu hrakað stöðugt og
aldrei áður hefur jörðin verið undir jafn miklu álagi. Mikilvægasta verkefnið framundan er að
ná jafnvægi milli þessara þriggja stoða sjálfbærrar þróunar.
Ríó+20 ráðstefnan
Á leiðtogafundi Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun í Ríó de Janeiró 1992 náðist nokkur
árangur í þá átt að samræma aðgerðir til að ná markmiðum sjálfbærrar þróunar. Enn vantar þó
mikið upp á og er orðið brýnt að endurnýja pólitískar skuldbindingar um sjálfbæra þróun. Um
þetta verður fjallað á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun sem nú er í
undirbúningi og verður haldin í Ríó de Janeiró dagana 20.–22. júní nk. og gengur í daglegu
tali undir nafninu Ríó+20.
Yfirskrift ráðstefnunnar að þessu sinni er annars vegar græna hagkerfið og baráttan gegn
fátækt sem leiðir að sjálfbærri þróun og hins vegar stofnanaleg umgjörð sjálfbærrar þróunar
en sundurleit og ómarkviss framkvæmd er meðal þess sem talið er hafa staðið í vegi alþjóðlegra markmiða um sjálfbæra þróun.
Undirbúningur vegna þátttöku á ráðstefnunni hefur staðið yfir hér á landi um nokkurt
skeið. Stofnaður var sérstakur samráðshópur stjórnarráðsins, sem utanríkisráðuneytið stýrir, í
því skyni að tryggja sem best samráð og samvinnu þar sem viðfangsefnið gengur þvert á
marga málaflokka. Málefnalegur undirbúningur stendur nú sem hæst og eru samningaviðræður um niðurstöðuskjal ráðstefnunnar þegar hafnar.
Áherslur Íslands vegna ráðstefnunnar eru málefni hafsins, endurnýjanleg orka, landgræðsla
og kynjajafnrétti. Þá hefur Ísland lagt áherslu á mikilvægi þess að niðurstöðuskjalið verði
hnitmiðað. Varða þurfi leiðina í átt að hinu græna hagkerfi, m.a. með leiðarvísi með
mælanlegum markmiðum. Þá hefur verið lögð rík áhersla á að kynna undirbúning Íslands og
hefur verið fundað með óháðum félagasamtökum og hagsmunaaðilum í því skyni,auk þess
sem opið málþing um sjálfbæra þróun og Ríó+20 var haldið í apríl 2012. Hafa áherslur
Íslands einnig verið kynntar í utanríkismálanefnd Alþingis.4
5.2.2. Loftslagsmál
Ein afurð Ríó-ráðstefnunnar árið 1992 var alþjóðlegur samningur til að sporna gegn
loftslagsbreytingum. Frá byrjun hefur legið fyrir að Rammasamningur Sameinuðu þjóðanna
um loftslagsbreytingar, eins og hann heitir fullu nafni, dugi ekki einn og sér til að koma
böndum á losun gróðurhúsalofttegunda. Kyoto-bókunin sem gerð var við samninginn árið
1997, var tilraun til þess að gera bindandi samkomulag um það hversu mikið sérhvert ríki
mætti losa, með það að markmiði að draga úr heildarlosun. Á árlegum aðildarríkjafundi
Loftslagssamnings SÞ sem haldinn var í Durban í Suður-Afríku í desember síðastliðnum var
framtíð Kyoto-bókunarinnar eitt stærsta pólitíska málið. Ísland var eitt þeirra ríkja sem lýsti
vilja til að taka á sig samdrátt í losun á öðru skuldbindingatímabili bókunarinnar sem hefst í
ársbyrjun 2013 en það yrði að haldast í hendur við gerð nýs alþjóðlegs samkomulags. Hafa
ber í huga að Kyoto-bókunin tekur aðeins til um 15% allrar losunar gróðurhúsalofttegunda í
heiminum enda eru fjölmörg ríki, m.a. ört vaxandi þróunarríki á borð við Kína, Indland og
Brasilíu, ekki aðilar að henni.
Fyrir fundinn í Durban var talið mögulegt að Kyoto-bókunin myndi renna sitt skeið á enda.
Á endanum var þó tekin ákvörðun um að hún yrði framlengd. Evrópusambandið lék
lykilhlutverk við að ná þeirri niðurstöðu, þó gegn því skilyrði að gert yrði nýtt bindandi
alþjóðlegt samkomulag. Samþykkt var umboð fyrir nýjar samningaviðræður sem hefjast á
4
Sameinuðu þjóðirnar halda úti upplýsandi heimasíðu þar sem meðal annars er að finna innlegg og ræður ríkja vegna ráðstefnunnar, sjá
http://www.uncsd2012.org/rio20/.
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þessu ári og eiga að leiða til þess að gert verði lagalega bindandi samkomulag sem nái til
losunar gróðurhúsalofttegunda í öllum ríkjum. Samkomulag skal liggja fyrir árið 2015 og
gildistaka verða í síðasta lagi árið 2020.
Á fundinum í Durban var einnig afgreidd samþykkt um fyrirkomulag Græna loftslagssjóðsins en hann á að fjármagna þróunarsamvinnu á sviði loftslagsmála í framtíðinni. Ísland
beitti sér fyrir því að kynjasjónarmið voru tekin inn í reglur sjóðsins. Hefur Ísland unnið
ötullega að því að koma jafnréttis- og kynjasjónarmiðum að í loftslagsviðræðunum. Þessum
áherslum er fylgt eftir í þróunarsamvinnuverkefnum Íslands á sviði loftslagsmála, sjá nánar
umfjöllun í 6. kafla skýrslunnar.
Á næsta aðildarríkjaþingi sem haldið verður í desember í Doha í Katar verða útfærðar
nánar ákvarðanir sem teknar voru í Suður-Afríku varðandi Kyoto-bókunina. Ísland mun fylgja
Evrópusambandinu varðandi tölulegar skuldbindingar um losun sem þýðir að ekki verður um
séríslenskt ákvæði að ræða að þessu sinni.
5.2.3. Orkumál og jarðhitasamstarf
Íslensk jarðhitafyrirtæki sinna í dag verkefnum víðsvegar um heim. Þau eru m.a. starfandi á
Indlandi, Dóminíku, í Eþíópíu, Kenía, Chile, Kína, Papúa Nýju Gíneu og í ýmsum Evrópulöndum. Það er því mikil gróska í þessari mikilvægu þekkingargrein, umsvif hennar eiga eftir
að vaxa á komandi árum og leitast utanríkisþjónustan eftir mætti við að liðsinna og aðstoða
íslenska aðila á þessu sviði.
Um mitt ár 2011 tók til starfa á vegum Sameinuðu þjóðanna ný stofnun um endurnýjanlega
orkugjafa, IRENA. Með tilkomu hennar og kjöri nýs framkvæmdastjóra, Adnan Z. Amin, má
segja að straumhvörf hafi orðið í þessum mikilvæga málaflokki, en hlutverk stofnunarinnar er
að beita sér fyrir aukinni nýtingu umhverfisvænna orkugjafa í þróunarríkjum. Vilji stendur til
að Ísland verði sérstakt samstarfsríki stofnunarinnar í jarðhitamálum, auk annarra ríkja sem
búa yfir reynslu í nýtingu jarðhita. Aðstoð við ríki Mið- og Suður-Ameríku er sérstaklega til
skoðunar, en Íslendingar hafa um árabil sinnt þróunarsamvinnu í þessum heimshluta á sviði
jarðhita, einkum í Nikaragva sem og á vegum jarðhitaskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna.
Nýlega var einnig gert samkomulag milli utanríkisráðuneytisins og Alþjóðabankans vegna
uppbyggingar jarðhita í austurhluta Afríku, en frá því verkefni er sagt nánar í kafla 6.6.4.
Utanríkisráðuneytið hefur á liðnu ári tekið þátt í undirbúningi að eflingu samstarfs
innlendra fyrirtækja og stofnana á sviði jarðhita. Ráðgert er síðar á þessu ári að formfesta
samstarfið enn frekar, ekki síst til að efla markaðsstarfsemi greinarinnar á erlendum vettvangi.
Íslenski jarðhitaklasinn, eins og samstarfsvettvangurinn er nefndur, er mikilvæg tilraun til að
efla samstarf greinarinnar og stjórnvalda um málefni hans á Íslandi en ekki síður erlendis þar
sem vaxandi áhersla er á að auka umsvif og tekjur. Þar getur utanríkisþjónustan gert gagn því
með aðstoð sendiráða og ræðismanna má efla markaðssókn greinarinnar erlendis til muna.
Ötullega hefur verið unnið að því að efla tvíhliða samstarf Íslands við önnur ríki á sviði
jarðhita. Nú er unnið að framkvæmd viljayfirlýsinga sem gerðar hafa verið við lykilríki, s.s.
Bandaríkin, Kína og Indland.
Í apríl 2012 undirritaði utanríkisráðherra samkomulag við Kína um samstarf ríkjanna á
sviði jarðhita í þróunarríkjum. Yfirlýsingin gerir ráð fyrir að ríkin leggi til grundvallar
áralangt samstarf í nýtingu jarðhita í Kína og yfirfæri það til hagsbóta fyrir þróunarríki. Með
samkomulaginu standa einnig vonir til að Kínverjar leggi lið samstarfi Íslands við
Alþjóðabankann sem greint er frá í kafla 6.6.4.
Þá undirritaði utanríkisráðherra hinn 17. febrúar sl. samstarfsyfirlýsingu um stóraukið
samstarf um nýtingu á jarðhita til raforkuframleiðslu í Japan. Stefnubreyting japanskra
stjórnvalda kemur til af hinum geigvænlegu náttúruhamförum sem urðu þar í landi 11. mars
2011. Í kjölfar þeirra afréð japanska ríkisstjórnin að loka fjölda kjarnorkuvera vegna kjarnorkuslyssins í Fukushima. Í framhaldi af því stefna japönsk stjórnvöld á að stórefla fram59

leiðslu á raforku úr jarðhita til að mæta lokun kjarnorkuveranna og hafa leitað til Íslands í
þeim tilgangi.
Í upphafi árs sótti utanríkisráðherra Rúmeníu heim og átti þar fundi með ráðamönnum um
samskipti þjóðanna. Stjórnvöld þar í landi hafa mikinn áhuga á nýtingu jarðhita og að áeggjan
utanríkisráðherra sóttu rúmensk stjórnvöld um styrk til þróunarsjóðs EFTA vegna
jarðhitarannsókna í landinu. Liggur nú fyrir að styrkumsóknin hafði tilætluð áhrif.
5.2.4. Málefni hafsins
Á liðnu ári hafa vísindamenn varað við því að samanlögð áhrif fjölmargra streituvalda á hafið
geti haft ófyrirséðar afleiðingar, þar sem meðal annars mengun, hlýnun, súrnun hafsins,
ofveiði og súrefnisþurrð leggist á eitt við að valda álagi á tilveruskilyrði sjávarlífvera. Heimshöfin hafa ekki verið súrari en þau eru nú í um tuttugu milljónir ára. Súrnun hafsins tengist
loftslagsbreytingum og er afleiðing losunar koltvísýrings í andrúmsloftið en talið er að höfin
bindi um fjórðung hans. Áframhaldandi þróun í þessa átt er líkleg til að hafa áhrif á lífríki þótt
lítið sé vitað hversu mikil þau geti orðið. Hafrannsóknastofnun hefur gert mælingar frá árinu
1983 en þær sýna að hafið kringum Ísland súrnar mun hraðar en sunnar í Atlantshafi.
Vitneskja um þessar tiltölulega nýuppgötvuðu umhverfisbreytingar eykst stöðugt og vinnur
Ísland meðal annars að því að fjallað verði um súrnun hafsins í niðurstöðum Ríó+20
ráðstefnunnar. Um hafréttarmál er fjallað í kafla 5.5.2.
Fiskveiðar
Fiskveiðar koma við sögu á margvíslegan hátt í alþjóðasamstarfi Íslendinga og tekur
utanríkisþjónustan virkan þátt í hagsmunagæslu á alþjóðavettvangi. Þetta er m.a. gert á
vettvangi Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ (FAO), sjá umfjöllun í kafla 5.2.6., sem og á
grundvelli samninga SÞ um hafréttarmál, sjá nánar í kafla 5.5.2. Í janúarbyrjun var haldinn
árlegur samráðsfundur með Fiskifélagi Íslands en þeim fundi er ætlað að tryggja gott
upplýsingaflæði um þátttöku Íslands í alþjóðasamstarfi tengdu fiskveiðum. Sem fyrr er fylgt
þeirri stefnu að strandríki séu best til þess fallin að stjórna nýtingu sjávarauðlinda, en að utan
lögsögu ríkja gildi reglur hafréttarsamnings SÞ.
Samningaviðræður um stjórnun makrílveiða
Sem kunnugt er náðist ekki samkomulag milli strandríkjanna fjögurra, Íslands, ESB, Noregs
og Færeyja, auk Rússlands, um heildstæða stjórnun makrílveiðanna á árinu 2011. Settu aðilar
sér því einhliða kvóta fyrir það ár, ESB og Noregur raunar með samkomulagi sín á milli.
Kvóti Íslands var 146.818 þúsund tonn og samsvaraði hann um 16% af samanlögðum kvótum
strandríkjanna. Heildaraflinn reyndist vera um 930.000 tonn og fór töluvert fram úr því sem
Alþjóðahafrannsóknaráðið hafði ráðlagt, 646.000 tonn. Tóku ESB og Noregur ákvörðun um
að makrílkvótar þeirra skyldu nema samtals 583.882 tonnum, eða rúmlega 90% af ráðlögðum
heildarafla.
Samningaviðræður strandríkjanna fjögurra, auk Rússlands, sem veiðir úr stofninum í
Síldarsmugunni, fóru fram í nokkrum lotum haustið 2011 og fram í febrúar 2012. Þar var
leitast við að ná samkomulagi um stjórnun makrílveiðanna frá og með árinu 2012. Ísland lagði
í viðræðunum áherslu á mikilvægi þess að ná samkomulagi til að tryggja sjálfbærar veiðar og
koma í veg fyrir frekari ofveiði úr stofninum sem allir aðilarnir bæru sameiginlega ábyrgð á.
Sanngjarnri lausn yrði ekki náð nema litið yrði til lögmætra hagsmuna allra aðila. Í því fælist
m.a. að taka yrði tillit til þeirra breytinga sem orðið hefðu á göngumynstri makrílstofnsins, en
hann hefði gengið í æ meira mæli til norðvesturs og inn í íslensku lögsöguna á undanförnum
árum. Í því sambandi var sérstaklega vísað til niðurstaðna sameiginlegra vísindarannsókna
Íslands, Noregs og Færeyja þess efnis að um 1,1 milljón tonna af makríl, um 23% stofnsins,
hefði gengið í íslensku lögsöguna á árinu 2011 og dvalið í henni yfir fæðuöflunartímann, um
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4–5 mánuði, og aukið þyngd sína verulega. Niðurstöðurnar hefðu verið nánast samhljóða
niðurstöðunum árið á undan en þó væri ganga stofnsins til vesturs enn eindregnari.
Á strandríkjafundi í Bergen í janúar 2012 lögðu ESB og Noregur fram sameiginlega tillögu
um skiptingu aflaheimilda frá og með árinu 2012. Þótt tillagan væri óraunhæf og óviðunandi
fyrir Ísland leiddi hún til þess að gagntillaga var lögð fram af Íslands hálfu. Á lokasamningafundi aðila í Reykjavík í febrúar 2012 var þess vænst að ESB og Noregur myndu svara
með því að leggja fram endurskoðaða tillögu. Olli það íslenskum stjórnvöldum því miklum
vonbrigðum þegar það gekk ekki eftir. Þegar fyrir lá að samkomulag næðist ekki um skiptingu
aflaheimilda frá og með árinu 2012 lagði Ísland til að allir aðilar drægju hlutfallslega jafnt úr
makrílveiðum sínum á því ári, um 30%, til þess að veiðarnar það ár yrðu í samræmi við
ráðgjöf Alþjóðahafrannsóknaráðsins. Ekki var fallist á þá tillögu.
Af þessu leiðir að aðilarnir hafa hver um sig ákveðið aflaheimildir sínar fyrir árið 2012
eins og verið hefur undanfarin ár. Hlutur Íslands hefur verið takmarkaður við um 16% af
heildarveiðinni. Samkvæmt því og að teknu tilliti til örlítillar lækkunar í ráðgjöf Alþjóðahafrannsóknaráðsins er gert ráð fyrir að aflaheimild Íslands verði um 145.000 tonn á árinu
2012.
Íslendingar munu áfram leggja áherslu á að ná samkomulagi um stjórn makrílveiðanna en
til þess að svo megi verða þurfa allir aðilar að leggja sitt af mörkum. Gert er ráð fyrir því að
viðræður strandríkjanna hefjist á ný haustið 2012 vegna veiðanna árið 2013.
Alþjóðasiglingamálastofnunin
Utanríkisráðuneytið tók á árinu þátt í samráði á vegum Siglingastofnunar um gerð reglna
Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um öryggisbúnað skipa á siglingum í Norðurhöfum.
Reglurnar snerta grundvallaratriði í norðurslóðastefnu Íslendinga, sem rætt er um í kafla 2.1.,
svo sem fyrirhyggju við mengunarvarnir og umhverfisvernd auk öryggis sæfarenda og farþega
á norðurslóðum. Stefna íslenskra stjórnvalda og Norðurskautsráðsins er að lokið verði hratt og
örugglega við gerð heildstæðra reglna. Reglur af þessu tagi geta varðað kröfur sem gerðar eru
til íslenska flotans og er fyllsta samráðs gætt við hlutaðeigandi hagsmunaaðila.
5.2.5. Barentsráðið
Barentssvæðið er afar ríkt af auðlindum og hefur að undanförnu verið lögð á það áhersla af
hálfu aðildarríkja að styrkja svæðið sem mikilvægan hluta Evrópu, m.a. vegna auðlindanna.
Frá upphafi hefur vinna að ýmsum mengunarmálum á svæðinu, einkum við strendur
Rússlands, verið mikilvæg í þessu samstarfi og á ráðuneytið fulltrúa í embættismannanefnd
Barentsráðsins. Þá stendur nú yfir vinna að aðgerðaáætlun vegna loftslagsbreytinga sem nú
þegar hafa áhrif á lífsafkomu frumbyggja.
Rússland, Noregur, Finnland og Svíþjóð eiga land að Barentshafi. Auk fyrrgreindra ríkja
og Íslands eiga Danmörk og ESB einnig fulltrúa í ráðinu. Árið 2013 verða tuttugu ár liðin frá
stofnun Barentsráðsins og verður þeim tímamótum fagnað með forsætisráðherrafundi í
Kirkenes í Norður-Noregi, þar sem fastaskrifstofa Barentsráðsins er staðsett. Norðmenn tóku
við formennsku í ráðinu í október og lét utanríkisráðherra þeirra þau orð falla að
Barentssamstarfið væri eitt best heppnaða svæðisbundna samstarf í heimi. Hefur tekist að
auka mjög samstarf þvert á landamæri Norðurlandanna og Rússlands auk þess sem efnahagslegur uppgangur og möguleikar svæðisins eru taldir miklir. Því er áhugi á að styrkja
samstarfið enn frekar á 20 ára afmælinu.
5.2.6. Matvæla- og landbúnaðarstofnun SÞ
Matvæla- og landbúnaðarstofnun SÞ (FAO) er hvort tveggja þróunarsamvinnustofnun og
þekkingarmiðstöð, þar sem vitneskja hefur byggst upp með áratugalangri gagnaöflun. Á
þessum grunni leitast stofnunin við að ná alþjóðlegri samstöðu um stefnu og leikreglur í
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landbúnaði, fiskveiðum og skógrækt. Á vettvangi FAO fer fram umræða um grundvallaratriði
í fæðuöflun mannkynsins, svo sem stjórnun auðlinda, sjálfbærni, loftslagsbreytingar og
verndun vistkerfisins, en einnig tímabundnari þætti sem hafa áhrif á fæðuöryggið, s.s. breytilegt matvælaverð, hækkandi orkuverð, erfðabreytt matvæli og áhrif framleiðslu lífefnaeldsneytis á matvælaframleiðslu. Leitast er við að mæta þeirri áskorun sem felst í því að um
einn milljarður karla, kvenna og barna býr nú við hungur og vannæringu. Þá er FAO
mikilvægur alheimsvettvangur í umræðu um sjávarútvegsmál en grundvöllur að því starfi er
siðareglur um ábyrgar fiskveiðar sem settar voru fyrir tilstilli stofnunarinnar og ná til veiða,
ræktunar, vinnslu og sölu afurða.
FAO stendur nú á nokkrum tímamótum. Nýr aðalframkvæmdastjóri hefur tekið við og
stofnunin hefur gengið í gegnum mikið og kostnaðarsamt umbótaferli. Dagskipun hins nýja
aðalframkvæmdastjóra, José Graziano da Silva, er afnám miðstýringar hjá FAO og efling
starfsstöðva í hinum fjölmörgu samstarfsríkjum.
Á vettvangi FAO hefur utanríkisráðuneytið vakið athygli á jarðvarmanýtingu í þágu fæðuöryggis og mun ráðuneytið, hinn 23. maí nk., standa fyrir kynningu á slíkum möguleikum á
fundi landbúnaðarnefndar FAO (COAG). FAO stendur fyrir sérstöku verkefni „Energy Smart
Food Programme“, og er í bígerð útgáfa rits um jarðhitamál í þágu matvælaframleiðslu með
þátttöku íslenskra sérfræðinga.
Mikilvægur þáttur í starfi FAO er að greina áhrif loftslagsbreytinga á fæðuöryggi og finna
leiðir til að bregðast við þeim. FAO og utanríkisráðuneytið vinna nú að samstarfsverkefni
með Alþjóðlegum jafnréttisskóla (GEST) o.fl. til að kanna áhrif loftslagsbreytinga á afkomu
fólks sem lifir af fiskveiðum úr sjó og vötnum. Nánar er fjallað um þetta í kafla 6.4.2.
Kynjajafnrétti er eitt af meginmarkmiðum í nýrri stefnuáætlun FAO. Hið mikilvæga
hlutverk kvenna í landbúnaði og dreifbýlisþróun var meginþema 37. aðalfundar FAO í júní
2011. Þemað endurspeglar þá sýn að konur gegni lykilhlutverki í fæðuöflun í þróunarríkjunum. Styrking á stöðu kvenna er ein áhrifamesta leiðin til að berjast gegn hungri og vannæringu, eins og fram kemur í skýrslu FAO um fæðuöryggi 2011, sem helguð var stöðu
kvenna í þróunarríkjunum og kynnt í samvinnu FAO og utanríkisráðuneytisins í maí sl. Þar er
komist að þeirri niðurstöðu, að með markvissum aðgerðum til að styrkja hag og réttarstöðu
kvenna mætti fækka þeim sem búa við hungur í heiminum um 150 milljónir.
5.3. Öryggis- og varnarmál
Ein af frumskyldum stjórnvalda hverju sinni er að tryggja öryggi og varnir lands og þjóðar.
Umræður um öryggis- og varnarmál hafa nánast frá lýðveldisstofnun einkennst af djúpstæðum
ágreiningi, en á síðustu árum hafa skapast skilyrði sem gefa góðar vonir um að víðtækari sátt
sé hægt að ná um meðferð öryggis- og varnarmála á Íslandi. Með þetta í huga ber að skoða
skipan nefndar á grundvelli þingsályktunartillögu um mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland
nú í vetur. Mikil breyting hefur einnig orðið á framkvæmd varnarsamstarfsins við Bandaríkin
eftir brottför varnarliðsins árið 2006 og heldur vinna áfram við það verkefni að tryggja öryggi
og varnir Íslands við breyttar aðstæður. Í annan stað hefur Atlantshafsbandalagið þróast í átt
að pólitísku bandalagi í stað einungis varnarbandalags áður. Ný grunnstefna bandalagsins frá
árinu 2010 er til marks um þessa þróun. Í þriðja lagi hafa íslensk stjórnvöld á umliðnum árum
tekið upp virkt grannríkjasamstarf við okkar helstu nágrannaríki, ekki síst hin Norðurlöndin. Í
fjórða lagi hefur samstarf á sviði öryggismála við Evrópusambandið aukist hröðum skrefum
og að síðustu hefur umhverfi alþjóðlegra öryggismála gerbreyst á liðnum áratug, eins og
áhættumatsskýrsla fyrir Ísland frá árinu 2009 bendir á. Ógnirnar og hætturnar eru aðrar og eru
skilgreindar út frá víðtæku öryggishugtaki sem spannar allt frá umhverfisógn, vefvá og
farsóttum til hinna hefðbundnari hernaðarógna.
Grundvallarforsendan í þessum málaflokki er eftir sem áður sú að Ísland er herlaust
smáríki sem tryggir öryggi sitt og varnir með virkri samvinnu við önnur ríki á tvíhliða grunni
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og með aðild að svæðisbundnum og fjölþjóðlegum stofnunum. Í samstarfi á sviði öryggis- og
varnarmála er Ísland málsvari friðsamlegra lausna deilumála og lýðræðislegra grundvallargilda og mannréttinda, þ.m.t. réttinda kvenna og barna.
5.3.1. Skipan öryggis- og varnarmála á Íslandi
Mótun þjóðaröryggisstefnu
Hinn 16. september 2011 samþykkti Alþingi þingsályktun um mótun þjóðaröryggisstefnu
fyrir Ísland. Ályktunin felur utanríkisráðherra að skipa nefnd tíu þingmanna til að vinna
tillögur að stefnu sem tryggi þjóðaröryggi Íslands á grundvelli her- og vopnaleysis og taki mið
af áhættumatsskýrslu fyrir Ísland frá árinu 2009, stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna og öðrum
skuldbindingum Íslands, m.a. um bann við kjarnavopnum, samþykktum Alþingis um stefnu
Íslands í afvopnunarmálum og frumvarpi til laga um friðlýsingu Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og banni við umferð kjarnorkuknúinna farartækja. Ennfremur hefur þingsályktun um
rannsóknarsetur um utanríkismál og öryggismál frá árinu 2009 verið vísað til nefndarinnar.
Nefnd hinna tíu þingmanna tók til starfa í febrúar síðastliðnum en hana skipa fulltrúar allra
flokka og er Valgerður Bjarnadóttir formaður. Nefndin hefur haldið reglubundna fundi þar
sem kallaðir hafa verið til sérfræðingar á sviði öryggis- og varnarmála, auk þess sem nefndin
hefur kynnt sér þjóðaröryggisstefnu annarra ríkja.
Nefnd um mótun þjóðaröryggisstefnu gerir ráð fyrir að ljúka störfum eigi síðar en 1.
nóvember nk. og skila tillögum að þjóðaröryggisstefnu til utanríkisráðherra. Að því búnu mun
ráðherra leggja fram tillögu að þjóðaröryggisstefnu Íslands fyrir Alþingi.
Varnarmálalögin
Samkomulagið sem utanríkisráðherra og innanríkisráðherra gerðu með sér hinn 11. desember
2010 við niðurlagningu Varnarmálastofnunar Íslands og breytingum á varnarmálalögum þar
að lútandi hefur reynst farsælt og traust. Samkomulagið, sem þó telst tímabundin ráðstöfun,
felur í sér að Landhelgisgæsla Íslands yfirtók nær öll meginverkefni Varnarmálastofnunar,
þ.m.t. rekstur íslenska loftvarnarkerfisins, þátttöku í samræmdu loftrýmiseftirliti og
loftrýmisgæslu á vegum Atlantshafsbandalagsins, undirbúning og umsjón varnaræfinga og
framkvæmd gistríkjastuðnings. Embætti ríkislögreglustjóra tók einnig við verkefnum frá
Varnarmálastofnun, líkt og útgáfu öryggisvottana og úrvinnslu upplýsinga.
Varnarmálalögum var breytt á ný í september síðastliðnum í tengslum við setningu nýrra
laga um Stjórnarráð Íslands. Í nýjum forsetaúrskurði nr. 125/2011 um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta er áfram kveðið á um að pólitískt forræði varnarmála liggi hjá
utanríkisráðherra. Eftir sem áður munu Landhelgisgæslan og embætti ríkislögreglustjóra
áfram sinna framkvæmd hinna varnartengdu verkefna sem áður lágu hjá Varnarmálastofnun.
5.3.2. Samstarf í varnarmálum
Loftrýmisgæsla og varnaræfingar
Í kjölfar brottfarar varnarliðsins árið 2006 samþykkti fastaráð Atlantshafsbandalagsins að
komið yrði á reglulegri loftrýmisgæslu umhverfis Ísland, enda stefna bandalagsins að öll
aðildarríki þess njóti loftrýmiseftirlits. Annar megintilgangur loftrýmisgæslunnar er að
viðhalda þekkingu og vitund aðildarríkja bandalagsins á aðstæðum á Íslandi og í norðrinu svo
þau geti brugðist skjótt og skilvirkt við þurfi Ísland á aðstoð flugsveita bandalagsríkja að
halda. Þriðji tilgangur loftrýmisgæslunnar er svo sá að á Íslandi fyrirfinnist sú þekking og
reynsla sem þarf til að taka á móti erlendum flugsveitum.
Á síðasta ári annaðist Landhelgisgæslan samskipti og umsjón við þrjár hefðbundnar
loftrýmisgæsluvaktir bandalagsríkja. Kanada reið á vaðið og tók fyrstu vaktina í marsmánuði
og fylgdu Norðmenn í kjölfarið í maímánuði. Loks tóku Bandaríkjamenn sína árlegu vakt í
september síðastliðnum. Um var að ræða fyrstu þátttöku Kanadamanna í loftrýmisgæslu á
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Íslandi en Kanada hyggst sinna loftrýmisgæslu við Ísland annað hvert ár og hefur boðað komu
sína árið 2013.
Á þessu ári eru, sem fyrr, áætlaðar þrjár vaktir í loftrýmisgæslu. Þjóðverjar sinntu gæslunni
í mars og apríl sl. og Bandaríkin eru væntanleg síðar í vor. Þá mun Portúgal sinna loftrýmisgæslu á Íslandi í september og október nk. og er það í fyrsta skipti sem Portúgalar sinna
vöktun hér á landi.
Varnar- og viðbúnaðaræfingin Norður-Víkingur, sem fram fer annað hvert ár samkvæmt
samkomulagi íslenskra og bandarískra stjórnvalda frá árinu 2006, fór fram í júní á síðasta ári.
Tókst æfingin vel til og komu þátttakendur frá Bandaríkjunum, Noregi, Ítalíu, Danmörku og
frá Atlantshafsbandalaginu. Þátttaka af hálfu íslenskra stofnana var umfangsmikil, ekki síst frá
Landhelgisgæslu Íslands, embætti ríkislögreglustjóra, Geislavörnum ríkisins og Isavia. Sviðsmyndir Norður-Víkings hafa smám saman breyst í tímans rás. Á árum áður var um heræfingar
að ræða þar sem æfðir voru herliðsflutningar til Íslands með varnir Íslands í huga gegn
hernaðarógn. Þar sem engin fyrirsjáanleg hernaðarógn steðjar að Íslandi nú eða í náinni
framtíð hefur eðli æfinganna breyst og er í dag æfður viðbúnaður gegn annars konar ógnum,
eins og varnir gegn skipulagðri glæpastarfsemi, hryðjuverkaógn og leka geislavirkra efna úr
kjarnorkukafbátum. Í æfingum næstu ára er fyrirhugað að viðbúnaður gegn þess konar ógnum
verði æfður í enn ríkara mæli, auk viðbúnaðar gegn netógnum og náttúruhamförum. Næsta
æfing Norður-Víkings er fyrirhuguð haustið 2013.
Grannríkjasamstarf
Eftir að varnarliðið hvarf á brott árið 2006 hefur verið leitað eftir auknu samstarfi á sviði
öryggis- og varnarmála við helstu grannríki Íslands í því augnamiði að auka öryggi og
stöðugleika á norðanverðu Atlantshafi og þar með öryggi Íslands. Í október árið 2010 var
undirritað samkomulag við Kanada, en áður hafði verið gert samkomulag við Danmörk,
Noreg og Bretland. Að auki hafa verið haldnar reglulegar viðræður við Þýskaland og
Frakkland. Samningarnir hafa misjafnar áherslur en eiga það sammerkt að kveða á um aukið
samstarf og viðræður á sviði öryggismála í víðtækum skilningi, svo sem á sviði upplýsingamiðlunar, leitunar og björgunar, viðbragða gegn náttúruhamförum, löggæslu og landhelgisgæslu, auk hefðbundinna varnarmála.
Reglubundið samráð er með grannríkjunum og fóru nýlega fram viðræður í Noregi.
Fulltrúar forsætisráðuneytis, innaríkisráðuneytis og utanríkisráðuneytis skipa viðræðunefndir
Íslands í grannríkjasamstarfinu.
Samstarf við Bandaríkin
Öryggis- og varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna byggist áfram á tvíhliða varnarsamningi
ríkjanna frá árinu 1951, en tekur nú skýrt mið af mjög breyttum aðstæðum sem endurspeglast
í sameiginlegri yfirlýsingu ríkjanna frá árinu 2006, þar sem kveðið er á um mjög fjölþætt
samstarf á sviði öryggis- og varnarmála. Á undanförnum árum hefur samstarfið verið þróað
frekar og tekur nú til mun fleiri þátta en áður. Má þar nefna málefni norðurslóða, þ.m.t.
umhverfisöryggi, leit og björgun á hafi, auk varna gegn netvá, hryðjuverkum og skipulagðri
glæpastarfsemi. Einnig fer fram reglubundið samráð háttsettra embættismanna um öryggis- og
varnarmál á breiðum grunni og var síðasti fundur af því tagi í janúar síðastliðnum. Þar var rætt
um norðurslóðir sem og öryggis- og varnarmál í víðu samhengi, ekki síst hvað varðar
borgaralegt öryggi og ráðstafanir sem að því lúta. Höfðu sömu mál verið á dagskrá utanríkisráðherra Íslands og Bandaríkjanna í Washington í maí á síðasta ári. Nánar er fjallað um
norðurslóðamál í 2. kafla og fund utanríkisráðherra Íslands og Bandaríkjanna í maí 2011 í
kafla 5.4.2.
Þrátt fyrir breyttar aðstæður standa varnarskuldbindingar Bandaríkjanna gagnvart Íslandi á
grundvelli varnarsamningsins óhaggaðar og sem fyrr segir hafa Bandaríkin reglubundna
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viðveru á Íslandi á vegum loftrýmisgæslu Atlantshafsbandalagsins og í tilefni af NorðurVíkingi.
5.3.3. Leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins í Chicago
Leiðtogafundur NATO verður haldinn í Chicago 20.–21. maí nk. og verður áherslan á
áframhaldandi framkvæmd þeirra verkefna sem stofnað var til á leiðtogafundinum í Lissabon
árið 2010 þar sem m.a. ný grunnstefna bandalagsins var samþykkt. Þannig stendur meðal
annars til að ljúka endurskoðun á varnar- og fælingarstefnu bandalagsins, en umræðan um
endurskoðunina hverfist ekki síst um nauðsynlegt jafnvægi milli hefðbundinna varna og
kjarnorkuvopnafælingar, sem og eldflaugavarna sem er nýtt viðfangsefni á vettvangi
bandalagsins. Vopnatakmarkanir og afvopnunarmál, og samspil og áhrif þeirra á varnar- og
fælingarmáttinn, eru einnig hluti af umræðunni um endurskoðunina, sem og nýjar ógnir og
hættur á borð við netárásir. Í vinnu við endurskoðunina hefur Ísland skipað sér á bekk með
ríkjum sem leggja áherslu á aukið vægi vopnatakmarkana og afvopnunarmála.
Svokallaðar snjallvarnir verða sömuleiðis ofarlega á dagskrá leiðtogafundarins í Chicago,
en í hugtakinu felst að ríki bandalagsins komi sér saman um varnargetu og viðbúnað hvers
konar, ekki síst í ljósi minnkandi framlaga til varnarmála. Loftrýmisgæsla hefur verið nefnd
sem gott dæmi um snjallvarnir og nýlega ákvað bandalagið ennfremur að koma sér upp
sameiginlegri getu á sviði ómannaðra eftirlitsloftfara. Þriðja dæmið um snjallvarnir eru
eldflaugavarnir í Evrópu, en á leiðtogafundinum í Lissabon var ákveðið að þær yrðu hluti af
varnarviðbúnaði Atlantshafsbandalagsins. Byggist eldflaugavarnarkerfið ekki síst á
hugmyndum Obama-stjórnarinnar um sveigjanlegt kerfi sem fyrirhugað er að verði sett upp í
fjórum áföngum til ársins 2020. Fyrsta áfanga lauk á síðasta ári og á leiðtogafundinum í
Chicago er ætlunin að gera frekari grein fyrir framkvæmd kerfisins, en Bandaríkin, sem eru
leiðandi í framkvæmdinni, hafa gert samninga við Pólland, Rúmeníu og Tyrkland um að hýsa
búnað, sem að jafnaði samanstendur af ratsjám eða varnarflaugum. Þá hafa ýmis
bandalagsríki, s.s. Holland og Spánn, tilkynnt að sum herskipa þeirra muni bera slíkan búnað.
Á leiðtogafundinum í Chicago verða málefni samstarfsríkja bandalagsins einnig á dagskrá
og verður boðað til fundar með þeim helstu, þ.m.t. Finnlandi og Svíþjóð, sem átt hafa í
vaxandi samstarfi við bandalagið. Einkum hefur Svíþjóð gengið fram fyrir skjöldu og tekið
virkan þátt í aðgerðum bandalagsins, þ.m.t. í Afganistan, Kósóvó og á sínum tíma í Líbýu.
Þrjú ríki Balkanskagans eru nú í aðildaráætlun bandalagsins, Makedónía, Svartfjallaland og
Bosnía og Hersegóvína, auk þess sem Georgía óskar eindregið eftir aðild að bandalaginu.
Ríkin eru mislangt á veg komin að uppfylla aðildarskilmála og ekki er fyrirséð að fjölgun
aðildarríkja muni eiga sér stað á leiðtogafundinum í maí.
Eitt stærsta mál leiðtogafundarins í Chicago varðar þó málefni Afganistan.
5.3.4. Afganistan
Málefni Afganistan hafa sem fyrr verið fyrirferðarmikil í starfi NATO á umliðnu ári en skipst
hafa á skin og skúrir í samskiptum alþjóðaliðsins og afgansks almennings, sem og þarlendra
stjórnvalda. Samkvæmt ákvörðun leiðtogafundar Atlantshafsbandalagsins í Lissabon árið
2010 var hafist handa á síðasta ári við að færa ábyrgð öryggismála í Afganistan í auknum
mæli yfir á hendur þarlendra stjórnvalda. Fyrstu tveir áfangar þessarar vinnu hófust á síðasta
ári en þeir taka til héraða og borga þar sem um 50% afgönsku þjóðarinnar búa. Vonir standa
til að ákvörðun afganskra stjórnvalda um þriðja áfanga þessarar vinnu muni liggja fyrir nú á
vormánuðum, en stefnt er að því að síðasti áfanginn hefjist um mitt ár 2013 og að honum ljúki
með fullri stjórn afganskra yfirvalda á öryggismálum í landinu í árslok 2014. Á þeim
tímapunkti er jafnframt gert ráð fyrir að aðgerðum sem hafa verið undir hatti alþjóðaliðsins í
Afganistan (ISAF) muni ljúka í sinni núverandi mynd. Þá er unnið að mótun hugmynda fyrir
mögulega aðkomu bandalagsins að málefnum Afganistan eftir árið 2014. Sú umræða mun
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koma til kasta leiðtoga bandalagsins í Chicago í maí, sem og endurskoðuð stefna fyrir ISAF
fram til loka árs 2014.
Alls leggja nú 50 ríki ISAF lið og er heildarliðsaflinn í Afganistan um 130.000 manns. Á
vegum íslenskra stjórnvalda eru fimm Íslendingar að störfum í landinu. Í málflutningi sínum
hefur Ísland lagt áherslu á mikilvægi borgaralegrar og efnahagslegrar uppbyggingar samhliða
hernaðaraðgerðum og að virðing fyrir mannréttindum sé í hávegum höfð. Þá hefur Ísland lagt
ríka áherslu á framfylgd ályktunar öryggisráðsins nr. 1325 um konur, frið og öryggi og að
tekið verði á spillingarmálum, en eiturlyfjaiðnaðurinn og spilling halda áfram að vera tálmi
friðaruppbyggingar og endurreisnar í landinu. Nánar er fjallað um framlag Íslands til
þróunarsamvinnu og friðaruppbyggingar í Afganistan í kafla 6.3.4.
5.3.5. Aðrar aðgerðir Atlantshafsbandalagsins
Aðgerðum Atlantshafsbandalagsins og samstarfsríkja þess í Líbýu lauk 31. október sl. að
framkominni ályktun öryggisráðs SÞ nr. 2016. Aðgerðirnar höfðu þá staðið í sjö mánuði og
voru unnar á grundvelli umboðs sem fékkst með ályktunum öryggisráðsins nr. 1970 og nr.
1973 og síðar ályktun öryggisráðsins nr. 2009. Aðgerðirnar miðuðust að því að fylgja eftir
vopnasölubanni og loftferðabanni og stuðla að vernd almennings í Líbýu gegn hernaði
liðsveita Muammars Gaddafis Líbýu-leiðtoga. Um stöðuna í Líbýu eftir fall Gaddafis er
fjallað í kafla 5.4.3.
Þrátt fyrir lyktir mála í Líbýu hefur bandalagið setið undir harðri gagnrýni einstakra ríkja
fyrir framgöngu sína og verið átalið fyrir að hafa farið fram úr valdheimildum ályktunar
öryggisráðs SÞ nr. 1973. Þessari gagnrýni hefur bandalagið alfarið hafnað, sem og ásökunum
um að stuðla að mannréttindabrotum. Bandalagið hefur sýnt fullan samstarfsvilja við
rannsóknir á eftirmálum átakanna í Líbýu. Enn er óvíst hvort um frekari aðkomu bandalagsins
verði að ræða í Líbýu, en innan þess hefur verið rætt um þann möguleika að aðstoða ný
stjórnvöld við endurbætur á sviði öryggis- og varnarmála verði eftir því óskað. Einnig hefur
verið rætt um að bjóða Líbýu sæti í Miðjarðarhafssamráðinu svokallaða, sem gefur möguleika
á pólitísku samráði og ýmiss konar hagnýtri samvinnu. Munu þessi mál koma til kasta
leiðtogafundarins í Chicago.
Mjög hefur dregið úr aðgerðum NATO í Kósóvó (KFOR) á undanliðnum árum en í staðinn
hefur Evrópusambandið tekið að sér verkefni á sviði lögreglumála og lögreglusveitir Kósóvó
hafa fest sig í sessi. Ástandið er þó enn eldfimt, einkum í norðurhluta Kósóvó þar sem
Kósóvó-Serbar eru í meirihluta, og hefur skorist í odda meðal Kósóvó-Albana og KósóvóSerba á undanliðnum mánuðum. Bandalagið hefur því frestað frekari liðsaflafækkun um
óákveðinn tíma, en í landinu er tæplega 6.000 manna KFOR-lið. KFOR starfar á grundvelli
ályktunar öryggisráðs SÞ nr. 1244. Unnið er að pólitískri lausn í málefnum Kósóvó á milli
Belgrad og Pristína, og hefur Evrópusambandið tekið að sér hlutverk sáttasemjara og orðið
nokkuð ágengt.
Af öðrum aðgerðum NATO má nefna að bandalagið sinnir eftirliti á Miðjarðarhafi í
tengslum við varnir gegn hryðjuverkaógninni og tekur þátt í alþjóðlegum aðgerðum gegn
sjóránum undan ströndum Sómalíu. Þá hefur bandalagið liðsinnt Afríkusambandinu með
loftflutninga og aðföng til Sómalíu, sem og brugðist við ákalli um neyðaraðstoð, líkt og í flóðunum í Pakistan á síðasta ári og snjóbyljum í austanverðri Evrópu fyrr í vetur. Eru þá ótalin
loftrýmisgæsluverkefni bandalagsins í Eystrasaltsríkjunum og á Íslandi. Þjálfunarverkefni
bandalagsins í Írak lauk hins vegar nú um áramótin.
5.3.6. Atlantshafsbandalagið og Rússland
Atlantshafsbandalagið leggur áherslu á að eiga gott samstarf við Rússland. Á umliðnum
mánuðum hefur hins vegar heldur dregið úr þeim krafti sem blásið var í samstarf
Atlantshafsbandalagsins og Rússlands á leiðtogafundi NATO-Rússlandsráðsins í Lissabon
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árið 2010 þar sem áhersla var lögð á að auka samráð og samvinnu m.a. á grundvelli
sameiginlegra hagsmuna. Þótt ágætlega hafi gengið að auka samstarf á vettvangi NATORússlandsráðsins í málefnum Afganistan, í baráttunni gegn hryðjuverkum og á sviði
viðbragða við náttúruhamförum og hamfara af mannavöldum ber enn á tortryggni á öðrum
sviðum.
Helsti ásteytingarsteinninn tengist mögulegri samvinnu Atlantshafsbandalagsins og
Rússlands á sviði eldflaugavarna fyrir Evrópu. Öll samvinna á þessu sviði hefur verið miklum
erfiðleikum bundin og sóst hægt. Enn ríkir grundvallarágreiningur á milli NATO og Rússlands um hættumat, útfærslu á eldflaugavarnarkerfinu, tæknilega getu kerfisins og kröfu
rússneskra yfirvalda um lagalega skuldbindingu af hálfu bandalagsins um að kerfinu sé ekki
beint gegn hagsmunum Rússlands. Af þessu leiðir að enginn leiðtogafundur verður haldinn í
NATO-Rússlandsráðinu í Chicago í maí, en áfram verður unnið hörðum höndum að því að
finna viðunandi lausn.
5.3.7. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu
Niðurstöður leiðtogafundar ÖSE í Astana í desember 2010 ollu vonbrigðum margra þátttökuríkja ÖSE, einkum vegna þess að ekki tókst að fá samþykkta aðgerðaáætlun um hvernig vinna
skyldi að uppbyggingu svokallaðs öryggissamfélags allra ÖSE-ríkja. Í formennskuáætlun
Litháen fyrir árið 2011 var tekið mið af niðurstöðum leiðtogafundarins og reynt að þróa
samstarfið áfram en það reyndist þrautin þyngri. Setti m.a. bág staða mannréttindamála í
Belarús (Hvíta-Rússlandi) og lokun sendiskrifstofu ÖSE þar í árslok 2010 mjög mark sitt á
andrúmsloftið.
Samningaviðræður á vettvangi Öryggismálasamvinnuvettvangs ÖSE, FSC, varðandi
uppfærslu Vínarskjalsins svokallaða um upplýsingaskipti um hernaðarmál gengu treglega en
Ísland stýrði þeim viðræðum á fyrsta ársþriðjungi 2011 á meðan Ísland gegndi formennsku
innan FSC.
Þótt málefni samningsins um hefðbundinn herafla í Evrópu (e. Conventional Forces
Europe), og samningsins um opna lofthelgi, séu ekki beinlínis á verksviði ÖSE, tengist framkvæmd þessara samninga beint og óbeint samstarfinu á þeim vettvangi. Tilraunir til að ná
samkomulagi um grundvöll viðræðna um endurskoðun CFE-samningsins runnu út í sandinn á
árinu 2012 sem leiddi m.a. til þess að aðildarríki NATO tóku ákvörðun um að hætta að veita
Rússlandi upplýsingar á grundvelli samningsins, en Rússland frestaði sem kunnugt er
framkvæmd hans í desember 2007. Þá hefur framkvæmd samningsins um opna lofthelgi ratað
í ákveðna blindgötu vegna ósamkomulags um meðhöndlun umsóknar Kýpur um aðild að
samningnum. Hafa þessir erfiðleikar haft bein og óbein áhrif á samstarfið á vettvangi ÖSE.
Þegar nær dró ráðherrafundi ÖSE í Vilnius í desember 2011 var því ljóst að ekki væri
tilefni til bjartsýni um árangur. Kom enda á daginn að samningaviðræður um drög að
ákvörðunum fundarins voru mjög erfiðar, ekki síst á mannréttindasviðinu, m.a. varðandi
tjáningarfrelsi og margbreytileika nýrra miðla, öryggi fjölmiðlamanna, baráttuna gegn
fordómum og mismunun og innlendar mannréttindastofnanir. Fór reyndar svo að engar
tillögur hlutu samþykki á vettvangi mannlegu víddarinnar, samstarfi ÖSE á sviði mannréttinda og mannúðarmála. Ekki tókst heldur að fá samþykkta sameiginlega pólitíska
yfirlýsingu þrátt fyrir tilraunir þar að lútandi. Hins vegar var samþykkt ákvörðun um að
styrkja getu ÖSE til að koma í veg fyrir átök og yfirlýsing um aðgerðir gegn mansali.
Ísland leggur ríka áherslu á mikilvægi aðgerða ÖSE í baráttunni gegn mansali og í
jafnréttismálum og tók m.a. að sér að vera skýrslugjafi árlegs fundar ÖSE í október 2011 þar
sem farið var yfir framkvæmd þátttökuríkja á skuldbindingum þeirra á sviði mannréttinda.
Ástæða er til að vekja sérstaka athygli á að á ráðherrafundinum var samþykkt, með
stuðningi Íslands, ákvörðun um vettvang ÖSE fyrir öryggismálasamvinnu, sem m.a. felur í sér
að skoða skuli leiðir til að aðstoða þátttökuríki við framkvæmd ályktunar öryggisráðs SÞ nr.
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1325. Umfjöllun um framkvæmd ályktunar nr. 1325 hefur aukist umtalsvert að undanförnu,
sem m.a. endurspeglast í stofnun embættis samræmingaraðila um framkvæmd ályktunarinnar
á vettvangi ÖSE fyrir öryggismálasamvinnu.
Við lok ráðherrafundarins flutti ESB harðorða yfirlýsingu, sem Ísland tók undir, þar sem
lýst var vonbrigðum með niðurstöður fundarins, einkum varðandi mannlegu víddina. Þá tók
Ísland einnig undir yfirlýsingu ESB þar sem lýst var vonbrigðum með að ekki skyldi takast að
ná fram frekari uppfærslu svokallaðs Vínarskjals um skipti aðildarríkja ÖSE á upplýsingum
um herafla, viðbúnað og hernaðaráætlanir. Á hinn bóginn tókst samstaða á ráðherrafundinum
um formennsku Sviss og Serbíu í ÖSE á árunum 2014 og 2015 og vonir standa til að samstaða náist á árinu um aðild Mongólíu að ÖSE í samræmi við ákvörðun ráðherrafundarins.
5.3.8. Afvopnunarmál
Ísland beitir sér fyrir vopnatakmörkunum og afvopnun á vettvangi alþjóðastofnana og í
tvíhliða samskiptum við önnur ríki. Þá framfylgir Ísland þvingunaraðgerðum öryggisráðs SÞ í
samræmi við skuldbindingar sínar.
Þrátt fyrir að sagan sýni að takmörkun vígbúnaðar og gerð samninga um afvopnunarmál
gerist hægt þá hafa síðustu misseri verið nokkuð tíðindasöm á þessu sviði. Framkvæmd nýja
START-samningsins um fækkun langdrægra kjarnavopna gengur m.a. vonum framar.
Umtalsverð hreyfing er líka komin á tilburði til að takmarka útbreiðslu skammdrægra
kjarnavopna í Evrópu. Þá er uppstokkun eftirlits með hefðbundnum vopnum í Evrópu líklega
á döfinni og mögulega verða tekin mikilvæg skref á næstunni um frekari aðgerðir gegn
ólögmætum viðskiptum með smá- og léttvopn á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Þetta á
einkum við ef samkomulag næst um gerð vopnaviðskiptasamnings. Enn fremur gerast sífellt
fleiri ríki aðilar og/eða virða ákvæði klasasprengjusamningsins og loks hafa alþjóðlegar
þvingunaraðgerðir verið hertar sem varða m.a. vopnaviðskipti.
Afvopnun á sviði kjarnavopna
Samstarf Bandaríkjamanna og Rússa vegna START-samningsins, sem gekk í gildi í febrúar
2011, felur í sér fækkun kjarnaodda um ríflega helming, úr tæplega 4.000 samkvæmt
samningnum frá 2001 í samtals 1.550 á næstu 7 árum. Á því eina ári sem nú er liðið síðan
samningurinn gekk í gildi hafa verið gefnar út yfir 2.000 tilkynningar um tilfærslur á kjarnavopnum, en í hvert sinn sem t.d. langdræg sprengjuflugvél búin kjarnavopnum yfirgefur
lofthelgi aðildaríkjanna þurfa þau að tilkynna hvort öðru um slíkt.
Um áratugaskeið hafa bæði Bandaríkin og Rússland staðsett skammdræg kjarnavopn í
Evrópu. Öll rússnesk vopn voru flutt burt frá Varsjárbandalagsríkjunum við hrun Sovétríkjanna en þess í stað komið fyrir handan núverandi austurlandamæra NATO í Evrópu, þ. á
m. í Kalíníngrad. Bandaríkjamenn staðsetja aftur á móti enn vopn í Vestur-Evrópu, en þeim
hefur verið fækkað verulega frá lokum kalda stríðsins.
Á síðasta ári hóf Atlantshafsbandalagið að beita sér fyrir því að auka gegnsæi og
upplýsingar um skammdræg kjarnavopn í Evrópu og Rússlandi. Noregur, Þýskaland, Holland
og Pólland áttu frumkvæðið að þessu átaki, en Ísland var meðal annarra stuðningsríkja. Hefur
frumkvæðinu verið vel tekið og tengist nú endurskoðun á varnar- og fælingarstefnu NATO,
sem ætlunin er að samþykkja á leiðtogafundi bandalagsins í maí nk.
Eftirlit með hefðbundnum vopnum í Evrópu
CFE-samningurinn um hefðbundinn herafla í Evrópu hefur um rúmlega tveggja áratuga skeið
verið aðalverkfærið til að fylgjast með útbreiðslu og takmarka hefðbundin vopn í álfunni.
Rússar tilkynntu hins vegar um frestun á framkvæmd hans árið 2007, sem fyrr segir. Sem
mótvægisaðgerð ákváðu Atlantshafsbandalagsríki, og önnur aðildarríki að CFE-samningnum,
í árslok 2011 að fresta framkvæmd tiltekinna þátta samningsins, þ.e. eftirlitsþættinum. Þessi
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staða hefur haft áhrif á framkvæmd Vínarskjalsins um upplýsingaskipti um hernaðarmál og
Samningsins um opnun lofthelgi, sem heimilar eftirlitsflug yfir landsvæði aðildarríkjanna.
Nú eru taldar litlar líkur á að endurvekja megi CFE-samninginn. Jafnframt er það skoðun
margra Evrópuríkja að einhvers konar verkfæri þurfi til að tryggja eftirlit með hefðbundnum
vopnum í álfunni. Þrír valkostir eru nefndir þar til sögunnar: að endurvekja CFE-samninginn,
að semja nýjan samning frá grunni eða að útvíkka Vínarskjalið um eftirlit og upplýsingaskipti
á hermálasviðinu. Af þessum kostum er líklegast að horft verði til þess möguleika að útvíkka
Vínarskjalið.
Aðgerðir gegn smá- og léttvopnum
Ólögmæt smá- og léttvopn eru mikil öryggisógn um allan heim en þeim er m.a. beitt af
hryðjuverkamönnum, sjóræningjum og glæpagengjum. Slík vopn ógna samfélögum og hindra
þróunar- og hjálparstörf. Þetta er meginástæðan fyrir því að Ísland leggur áherslu á aðgerðir
gegn ólögmætri útbreiðslu smá- og léttvopna á sviði afvopnunarmála á alþjóðavettvangi.
Í ágúst á þessu ári hefst önnur endurskoðunarráðstefna framkvæmdaáætlunar Sameinuðu
þjóðanna um að koma í veg fyrir, vinna gegn og útrýma ólöglegum viðskiptum með smá- og
léttvopn. Áætlunin var samþykkt árið 2001 og Ísland hefur stutt hana síðan.
Útflutningseftirlit og vopnaviðskiptasamningurinn
Öllum ríkjum er skylt samkvæmt alþjóðareglum að stunda eftirlit með útflutningi sínum í
þágu alþjóðaöryggis. Tryggja þarf að bæði vörur og þjónusta, sem flokkast ýmist sem
hernaðarleg eða borgaraleg, en geta nýst í hernaðarlegum tilgangi, lendi ekki í höndum ríkja,
hópa eða einstaklinga sem geta nýtt sér hana í ólögmætum tilgangi. Hlutirnir sem um ræðir
eru allt frá því að vera mælitæki sem nýtast við kjarnorkuframleiðslu, til málma sem nýtast
við vopnaframleiðslu og hergögn sem geta nýst hryðjuverkamönnum eða skipulagðri glæpastarfsemi.
Utanríkisráðuneytið hefur eftirlit með útflutningi frá Íslandi sem getur ógnað alþjóðaöryggi, til þess að tryggja að virtar séu hinar margvíslegu alþjóðaskuldbindingar sem eiga við
á þessu sviði. Margar þeirra byggjast á samstarfi ríkjahópa sem Ísland á aðild að, t.d.
svokallaðs Ástralíuhóps, sem hefur eftirlit með hlutum til framleiðslu efna- og sýklavopna.
Í júlí á þessu ári hefst lokaráðstefna Sameinuðu þjóðanna um gerð vopnaviðskiptasamnings
sem á að takmarka ólögmæta útbreiðslu vopna. Þetta ferli hófst árið 2009 og er Ísland meðal
þeirra ríkja sem styðja eindregið gerð þessa samnings.
Alþjóðlegar þvingunaraðgerðir
Sem fyrr segir er Íslandi skylt að framfylgja þvingunaraðgerðum öryggisráðs Sameinuðu
þjóðanna. Þær beinast gegn ríkjum, hópum og einstaklingum og felast einkum í vopnaviðskiptabanni, ferðabanni á einstaklinga og frystingu fjármuna þeirra. Á undanförnum árum
hefur verið reynt að beina aðgerðum sérstaklega að stjórnvöldum og einstaklingum án þess að
þær bitni á almenningi í viðkomandi löndum.
Hvað varðar aðgerðir samþykktar af öryggisráði SÞ hafa helstu breytingar falist í hertum
eða uppfærðum aðgerðum gegn aðilum í Afganistan, Erítreu, Fílabeinsströndinni, Írak, Íran,
Kongó, Alþýðulýðveldinu Kóreu, Líberíu, Líbýu, Sómalíu og Súdan, svo og gegn hryðjuverkasamtökum.
Auk þvingunaraðgerða Sameinuðu þjóðanna framfylgir Ísland þvingunaraðgerðum alþjóðastofnana eins og ÖSE og Evrópusambandsins á grundvelli EES-samningsins. Að undanförnu hefur Ísland tekið undir þvingunaraðgerðir á vegum ESB, sem hafa verið hertar eða
uppfærðar undanfarin misseri og varða Búrma (Mýanmar), Egyptaland, Belarús (HvítaRússland), Gíneu, Moldóvu (Transnistríu), Simbabve, Suður-Súdan (áður hluti af Súdan) og
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Túnis. Nýjar aðgerðir voru samþykktar gegn Egyptalandi og Sýrlandi en um aðgerðir gegn
síðara landinu er fjallað nánar í kafla 5.4.3.
Utanríkismálanefnd Alþingis er upplýst reglulega um þær þvingunaraðgerðir sem Íslandi er
skylt að framfylgja. Þegar um valkvæðar aðgerðir er að ræða fer fram samráð við nefndina
áður en ákvörðun er tekin um þátttöku í þeim. Yfirlit þvingunaraðgerða sem Ísland framkvæmir má finna á vef utanríkisráðuneytisins.
5.4. Almenn utanríkismál
Ásamt því að eiga regluleg samskipti við ýmsa ríkjahópa og einstök ríki fylgist utanríkisþjónustan grannt með helstu straumum og stefnum á alþjóðavettvangi, m.a. til að geta tekið
virkan þátt á eigin forsendum í alþjóðasamstarfi. Virðing fyrir mannréttindum og áhersla á
sjálfsákvörðunarrétt þjóða hefur mótað afstöðu okkar í mikilvægum alþjóðamálum á síðasta
ári, til dæmis vegna þróunarinnar í arabaheiminum þar sem milljónir manna hafa reynt að
brjótast undan hlekkjum einræðis og spillingar.
Sendiskrifstofur Íslands eiga síðan margþætt samskipti við gistiríki og umdæmislönd og
gegna mikilvægu hlutverki við að gæta hagsmuna Íslands og koma sjónarmiðum Íslands á
framfæri erlendis.
5.4.1. Samstarf við ESB um utanríkis-, öryggis- og varnarmál
Meginmarkmið utanríkis- og öryggisstefnu Evrópusambandsins er að standa vörð um sameiginleg gildi og hagsmuni ásamt því að tryggja öryggi aðildarríkja sambandsins með því að
stuðla að friði á alþjóðavettvangi í samræmi við meginreglur stofnsáttmála SÞ.
Ísland styður viðleitni ESB til að styrkja sig í sessi sem heildstætt afl í alþjóðasamskiptum
og til að auka getu sína til að vinna að evrópskum hagsmunum og gildum á alþjóðlegum
vettvangi. Reglubundið pólitískt samráð á sér stað á milli EFTA-ríkjanna innan Evrópska
efnahagssvæðsins (EES) og Evrópusambandsins á grunni sérstaks samkomulags þar að
lútandi. Samhliða EES-fundunum eiga utanríkisráðherrar EFTA-ríkjanna fundi með þríeyki
ESB, þ.e. utanríkisráðherrum formennskuríkis og verðandi formennskuríkis, ásamt fulltrúum
utanríkisþjónustu ESB og framkvæmdastjórnarinnar um mikilvæg utanríkismál. Sérfræðingar
EFTA-ríkjanna innan EES taka einnig þátt í hefðbundnum samráðsfundum sem utanríkisþjónusta ESB boðar til um utanríkismál, m.a. um málefni Rússlands, Mið-Austurlanda og
Balkanskaga.
Ráð Evrópusambandsins gaf á árinu 2011 út 79 yfirlýsingar um afstöðu sambandsins til
mála víðs vegar um heiminn. Ísland tók undir 70 þeirra. Ísland sækir árlega tvo samráðsfundi
ESB á ráðherrastigi um öryggis- og varnarmál sem haldnir eru í tengslum við óformlega
varnarmálaráðherrafundi sambandsins. Þá tók utanríkisráðherra þátt í umfjöllun utanríkisráðherra ESB-ríkjanna um alþjóðamál og málefni nágrannaríkja í austri og suðri á
óformlegum samráðsfundum í ágúst 2011 og mars 2012.
5.4.2. Tvíhliða samskipti við einstök ríki um utanríkismál
Bandaríkin
Tvíhliða samskipti Íslands og Bandaríkjanna byggjast á gömlum grunni. Um samstarf í
öryggis- og varnarmálum er fjallað sérstaklega í kafla 5.3.2. en segja má að samvinna á
norðurslóðum sé að verða nýr burðarás í samstarfi Bandaríkjanna og Íslands. Utanríkisráðherra átti fund með Hillary Clinton, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, í Washington í maí
2011 en þar voru sameiginlegir hagsmunir Íslands og Bandaríkjanna á norðurslóðum helsta
umræðuefnið. Var þar ákveðið að hefja vinnu við viljayfirlýsingu um samstarf á sviði
norðurslóðarannsókna. Jafnframt lýsti Clinton stuðningi við að ráðist verði í gerð samnings til
varnar olíuslysum á norðurslóðum, en það er einn meginkjarni norðurslóðastefnu Íslendinga.
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Um norðurslóðamál er fjallað í 2. kafla skýrslunnar, um viðskiptamál í kafla 7.5.3. og 7.7. og
um menningartengd verkefni í kafla 8.2.
Rússland
Mikilvægi samstarfs við Rússland á eftir að aukast í framtíðinni, einkum varðandi
norðurslóðir þar sem báðar þjóðir eiga hagsmuna að gæta í vaxandi mæli á sviði
umhverfisverndar, norðursiglinga og auðlindanýtingar. Um samstarfið í norðurslóðamálum er
nánar fjallað í kafla 2.1. og 2.2. en utanríkisráðherra staðfesti í heimsókn til Rússlands í
nóvember sl. ásamt starfsbróður sínum, Sergei Lavrov, samkomulag um samvinnu á þeim
vettvangi. Á fundi sínum ákváðu ráðherrarnir einnig að vinna að gerð samkomulags um
ættleiðingar barna frá Rússlandi til Íslands, en það mál er efnislega á forræði innanríkisráðuneytisins.
Á fundi sínum í Moskvu ræddu utanríkisráðherrarnir tveir ítarlega möguleika á lagningu
fjarskiptastrengs í hafi frá Rússlandi til Íslands. Takist samningar gæti strengurinn verið
tilbúinn fyrir lok árs 2013. Enn fremur ræddu þeir stofnun sameiginlegs vinnuhóps ríkjanna
tveggja til að framfylgja áætlun á sviði endurnýjanlegrar orku. Þá undirritaði utanríkisráðherra
einnig í heimsókn sinni til Rússlands samkomulag sem greiðir fyrir sölu á mjólkurafurðum frá
Íslandi, þ. á m. mjólkurdufti og skyri. Nánar er fjallað um viðskipti milli landanna í kafla 7.6.
og um aðild Rússlands að Alþjóðaviðskiptastofnuninni (WTO) má lesa í kafla 7.1. Utanríkisráðherra átti einnig fund með menningarráðherra Rússlands, Alexander Avdeyev, og
undirrituðu þeir þá samkomulag landanna um aukið menningarsamstarf. Hyggjast íslensk og
rússnesk stjórnvöld fagna 70 ára stjórnmálasambandi ríkjanna á árinu 2013 með menningardagskrá í báðum löndum.
Kína
Í apríl 2012 kom til Íslands fjölmenn sendinefnd háttsettra forystumanna kínverskra stjórnvalda en fyrir henni fór Wen Jiabao forsætisráðherra. Utanríkisráðherra undirritaði í
heimsókninni ásamt Yang Jiechi, utanríkisráðherra Kína, rammasamning um norðurslóðasamstarf, eins og sagt er frá í kafla 2.2., sem og samkomulag á tveimur sviðum, annars
vegar um samstarf á sviði sjávar- og norðurslóðarannsókna og hins vegar um jarðhitaverkefni
í þriðju ríkjum. Ýmsir aðrir samningar voru gerðir í þessari heimsókn, s.s. viljayfirlýsing um
samstarf við Þróunarbanka Kína og viljayfirlýsing um byggingu kísilmálmvinnslu og framhaldsvinnslu á efni til framleiðslu sólarrafhlaðna.
Kína stendur á tímamótum um þessar mundir. Valdaskipti verða í kínverska kommúnistaflokknum þegar 18. flokksþing hans verður haldið í haust og er gert ráð fyrir að Xi Jinping
taki við sem forseti og þar með valdamesti maður landsins en utanríkisráðherra átti með
honum fund í heimsókn sinni til Kína árið 2010. Þá munu núverandi leiðtogar víkja fyrir nýrri
kynslóð ráðamanna sem er hin fimmta frá því að flokkurinn var stofnaður árið 1921.
Gríðarlegur hagvöxtur hefur orðið í Kína á sl. tuttugu árum en jafnframt hefur Kína undanfarin misseri gert sig gildandi á alþjóðavettvangi. Kínverjar eiga nú stærsta gjaldeyrisvaraforða í heimi og Kína er stærsti erlendi handhafi bandarískra ríkisskuldabréfa. Þá hefur Kína
um árabil fjárfest í Afríku.
Í desember voru fjörutíu ár liðin frá því að Ísland og Kína tóku upp stjórnmálasamband en í
tilefni tímamótanna var staðið fyrir menningardagskrá í báðum löndum. Fjallað er nánar um
hana í kafla 8.2.
Indland
Indland, sem áður var meðal fátækustu ríkja heims, vex nú hratt efnahagslega og er orðið að
stórveldi í sínum heimshluta og tilheyrir BRICS-hópnum svonefnda ásamt Kína, SuðurAfríku, Brasilíu og Rússlandi en það hugtak er notað yfir þau ríki sem hraðast hafa vaxið í
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heiminum á undanförnum árum. Samskipti milli Íslands og Indlands hafa verið góð og fór
utanríkisráðherra m.a. í opinbera heimsókn þangað fyrir réttu ári síðan þar sem hann hitti
starfsbróður sinn, S.M. Krishna. Ræddu ráðherrarnir, auk annarra mála, umtalsverða aukningu
í viðskiptum milli ríkjanna tveggja og leiðir til að efla þau enn frekar, m.a. með því að flýta
gerð fríverslunarsamnings milli Indlands og EFTA-ríkjanna en um þær viðræður er fjallað í
kafla 7.5.1. Utanríkisráðherra hitti einnig umhverfisráðherra Indlands, Jairam Ramesh, þar
sem m.a. var rætt um horfur í loftslagsviðræðum SÞ og tækifæri Indlands í nýtingu jarðhita,
sem og ráðherra ferðamála, Subodh Kant Sahay, og ræddu þeir áætlanir um hvernig auka
megi straum ferðamanna frá Indlandi til Íslands, en með vaxandi velmegun á Indlandi er búist
við verulegri aukningu ferðamanna þaðan til annarra landa. Þá heimsótti utanríkisráðherra
Kasmír-hérað og átti þar fundi með Omar Abdullah, forsætisráðherra Kasmír, og
innanríkisráðherranum, Nasir Aslam Wani, og var þar rætt um þróun á samstarfi íslenskra og
indverskra fyrirtækja um nýtingu jarðhita. Loks átti ráðherra fundi í Mumbai með æðstu
ráðamönnum og var m.a. rætt um leiðir til að greiða fyrir auknum viðskiptum milli landanna.
Íslensk bókmenntahátíð var haldin í Nýju Delí, höfuðborg Indlands, sl. haust en hátíðin fól
í sér umfangsmikla kynningu á íslenskum söguarfi sem og nútímabókmenntum og var liður í
viðleitni sendiráðs Íslands, utanríkisráðuneytisins og mennta- og menningarmálaráðuneytisins
til að fylgja eftir og efla áhuga á íslenskum bókmenntum.
Suður-Afríka
Utanríkisráðherra ræddi mannréttindi og loftslagsmál, málefni Afríku, Palestínu og BRICSríkjanna svokölluðu á fundi sem hann átti í Jóhannesarborg með Ebrahim I. Ebrahim,
aðstoðarutanríkisráðherra Suður-Afríku, í mars sl. en ráðherra kom við í Suður-Afríku á leið
sinni til Malaví. Í Malaví afhenti ráðherra stjórnvöldum fullbúið sjúkrahús sem hefur verið
byggt fyrir þróunarfé frá Íslandi en frá því er sagt í kafla 6.7.1.
Suður-Afríka er leiðandi ríki í Afríku og tilheyrir BRICS-hópnum áðurnefnda en aðstoðarutanríkisráðherra landsins fór m.a. yfir það hvernig stjórn hans hefði að undanförnu
miðlað nýjum stjórnvöldum í Túnis og Egyptalandi af reynslu sinni við smíði stjórnarskrár, en
suður-afríska stjórnarskráin, sem gekk í gildi eftir að aðskilnaðartímanum í sögu landsins
lauk, hefur verið mörgum ríkjum fyrirmynd.
5.4.3. Mið-Austurlönd
Arabíska vorið svokallaða hefur haft í för með sér söguleg umskipti, sem ekki sér fyrir endann
á. Þó að atburðir hafi mjög ráðist af aðstæðum á hverjum stað er freistandi að líta á þróunina
sem heildstæða, þ.e. að uppsöfnuð þreyta og reiði almennings í þeim löndum sem hér um
ræðir gagnvart fátækt, spillingu, einræði og harðstjórn, hafi verið aflið sem réði ferð.
Utanríkisráðherra ræddi þróunina í Mið-Austurlöndum við fulltrúa Arababandalagsins og
stjórnvöld í Jórdaníu í heimsókn á svæðið í júlí 2011. Meðal helstu tíðinda arabíska vorsins
eru umskiptin í Egyptalandi en þar fer herinn enn með völd þrátt fyrir brotthvarf Mubaraks
forseta í febrúar 2011 og nýja bylgju mótmæla í nóvember sl. Í kjölfar þingkosninga í vetur
má hins vegar gera ráð fyrir breytingum í Egyptalandi. Múslímska bræðralagið fékk þar 235
menn kjörna á 498 manna þingi en því til viðbótar fengu mun íhaldssamari öfl, salafistar,
einnig góða kosningu, eða 121 þingmann kjörinn. Á meðan hlaut „Byltingin heldur áfram“,
samtök ýmissa forystumanna „Twitter-kynslóðarinnar“ sem höfðu sig mikið í frammi í
mótmælunum á Tahrir-torgi í upphafi árs 2011, aðeins 2% atkvæða.
Egyptaland er fjölmennast arabaríkjanna og þróunin þar skiptir því verulegu máli, ekki síst
með hliðsjón af því friðarsamkomulagi sem gert var við Ísrael fyrir rúmum þrjátíu árum.
Sérstök ástæða er til að hafa áhyggjur af stöðu efnahagsmála í Egyptalandi en hún er
bágborin, ferðaþjónusta hefur dregist saman vegna óstöðugleikans undanfarið ár og óljóst er
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um erlenda aðstoð í ljósi þeirra pólitísku breytinga sem hafa átt sér stað. Forsetakosningar fara
fram í sumar og gætu línur þá farið að skýrast.
Einna blóðugust hafa átök verið í Líbýu þar sem Muammar Gaddafi var steypt af stóli af
vopnaðri stjórnarandstöðu en um átökin er einnig fjallað í kafla 5.3.5. Gaddafi var sjálfur á
endanum tekinn af lífi með hætti sem setur blett á baráttu sem annars var sprottin af
réttmætum kröfum um breytt stjórnarfar. Almenningur í Líbýu þarf nú ekki lengur að óttast
leynilögreglu Gaddafis og gríðarleg gerjun á sér stað í pólitísku og félagslegu tilliti, frjáls
félagasamtök hafa sprottið upp og ný dagblöð og tímarit orðið til. Allsherjar vopnavæðing
hefur hins vegar einnig átt sér stað, hvarvetna bera menn byssur og nýjum ráðamönnum
gengur illa að tryggja öryggi borgaranna og búa til leikreglur í samfélaginu sem vopnaðir
hópar manna eru tilbúnir til að hlíta. Í heildina hefur átt sér stað jákvæð breyting í Líbýu en
það er ljóst að þar gæti brugðið til beggja vona.
Forsetakosningar voru haldnar í Jemen í febrúar og fóru þær nokkuð vel fram, miðað við
aðstæður, en aðstæður eru hins vegar mjög ótryggar í Jemen. Samtök tengd al-Qaeda ráða
hluta landsins og yfirvöld eru illa í stakk búin að taka á því, sem og erfiðum mannúðarvanda,
en 6,8 milljón manns eru sögð búa við ótryggan fæðukost eða vannæringu.
Bandaríkjaher yfirgaf Írak fyrir jól, tæplega níu árum eftir árásina umdeildu. Nokkuð
róstusamt hefur verið síðan þau tímamót áttu sér stað og all margar mannskæðar sprengjuárásir hafa átt sér stað. Ekki er auðvelt að spá fyrir um hver þróunin þar verður.
Hvað Sádí-Arabíu varðar, sem er afskaplega mikilvægt ríki í þessum heimshluta, er það
áfram lokað fyrir utanaðkomandi afskiptum og allri stjórnarandstöðu er haldið niðri. Menn
fundu þó ilminn af arabísku vori þar sem annars staðar og tekin voru lítil skref í þá átt að
bregðast við skilaboðum þess, þegar ráðamenn hétu því að árið 2015 myndu konur hljóta
takmarkaðan kosningarétt og kjörgengi.
Sýrland
Undanfarna mánuði hefur kastljósið beinst að Sýrlandi en þar hefur Bashar al-Assad forseti
sætt vaxandi gagnrýni á alþjóðavettvangi vegna aðgerða til að berja niður mótmæli gegn
stjórn hans. Sameinuðu þjóðirnar áætla að a.m.k. átta þúsund óbreyttir borgarar hafi beðið
bana í aðgerðum stjórnarhers og annarra öryggissveita gegn uppreisnarmönnum í landinu.
Mannréttindafulltrúi SÞ hefur fordæmt pyntingar og ólögmætar handtökur stjórnvalda.
Arababandalagið hefur haft forystu um einarða afstöðu og var Sýrlandi vísað úr bandalaginu
strax í nóvember 2011. Tvívegis mistókst hins vegar að fá samþykkta ályktun um málefni
Sýrlands í öryggisráði SÞ þegar Rússar og Kínverjar beittu neitunarvaldi. Rússnesk stjórnvöld
hafa hins vegar verið að herða gagnrýni sína á Assad-stjórnina undanfarið, sem eykur líkur á
að þrýstingur alþjóðasamfélagsins skili árangri.
Rússar hafa nýverið lýst yfir stuðningi við tilraunir Kofis Annans, sérlegs sendimanns SÞ
og Arababandalagsins í Sýrlandsmálinu, til að stilla til friðar. Þá samþykkti öryggisráðið um
miðjan apríl, með stuðningi Rússa og Kínverja, að sendir yrðu eftirlitsmenn til landsins til að
fylgjast með framkvæmd vopnahlés sem Annan hafði samið um við deiluaðila. Mikið ríður á
að stöðva ódæðisverk stjórnvalda en óttast er að borgarastríð geti brotist út ef ekki tekst að
skakka leikinn.
Íslensk stjórnvöld hafa innleitt þvingunaraðgerðir gegn Sýrlandsstjórn sem Evrópusambandið setti um mitt ár í fyrra, en þær lutu m.a. að frystingu fjármuna, vopnasölubanni og
viðskiptabanni með búnað sem nota mætti til bælingar innanlands. Samráð hefur verið haft
við utanríkismálanefnd Alþingis bæði vegna þvingunaraðgerða almennt og vegna Sýrlands
sérstaklega. Utanríkisráðherra hefur jafnframt opinberlega fordæmt framferði sýrlenskra
stjórnvalda og tekið undir kröfur Arababandalagsins um að Assad forseta beri að víkja úr
embætti svo krafa íbúa landsins um aukið lýðræði og frelsi nái fram að ganga. Ísland hefur
einnig á ýmsum vettvangi tekið undir harðorðar yfirlýsingar, s.s. með aðild Íslands að
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sameiginlegri ræðu Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna á tveimur fundum „vina Sýrlands“, fyrst í Túnis 24. febrúar sl. og svo í Tyrklandi 1. apríl sl.
Ísrael, arabíska vorið og Íran
Ísraelsk stjórnvöld hafa verið full efasemda vegna þess umróts sem orðið hefur í löndunum í
kringum þau, s.s. í Egyptalandi og Sýrlandi sem bæði eiga landamæri að Ísrael. Í ræðu sem
Benjamin Netanyahu forsætisráðherra flutti í þinginu í nóvember 2011 sagði hann
arabaheiminn í raun vera að stíga skref aftur á bak en ekki áfram. Spáði Netanyahu því að
arabíska vorið svokallaða ætti ekki eftir að koma á lýðræðisstjórnum í arabalöndunum, heldur
þvert á móti, að til valda kæmust íslömsk öfl, andsnúin Vesturlöndum, andsnúin Ísrael,
íhaldssöm en ekki frjálslynd og mótfallin lýðræði. Þeir erlendu stjórnmálamenn, í Bandaríkjunum og í Evrópu, sem fögnuðu tíðindum arabíska vorsins, væru skammsýnir og
óraunsæir. Þeim sem kallað höfðu eftir því að ísraelsk stjórnvöld brygðust við sögulegum
atburðum í arabaheiminum með því að efna þegar í stað til friðarviðræðna við Palestínumenn
svaraði Netanyahu með því að segja að hann myndi ekki byggja stefnu Ísraels á óskhyggju.
Hefur enda ekkert mjakast í tilraunum til að koma viðræðum af stað á ný milli Ísraela og
Palestínumanna.
Á sama tíma hefur verið vaxandi þungi í umræðu af hálfu ísraelskra ráðamanna um að
stöðva verði írönsk stjórnvöld í meintri viðleitni þeirra til að koma sér upp kjarnavopnum.
Mikill þrýstingur hefur verið á Ísraela að ráðast ekki í einhliða aðgerðir, enda óttast allir
afleiðingarnar af átökum milli Ísraels og Írans. Að sama skapi hefur verið gríðarlegur
þrýstingur á stjórnvöld í Íran að hætta frekari kjarnorkutilraunum. Bæði Bandaríkjastjórn og
Evrópusambandið hafa í vetur samþykkt víðtækustu viðskiptaþvinganir gegn Íran sem
þekkjast, en þær taka m.a. til olíusölu Írans á alþjóðamarkaði og seðlabanka landsins. Þykir
ljóst að aðgerðirnar eru teknar að bíta en óvíst hvort það dugir.
Evrópusambandið bauð Írönum fyrr í þessum mánuði til viðræðna um kjarnorkumálin og
var það gert fyrir hönd ESB, fimm fastafulltrúa öryggisráðs SÞ og Þýskalands. Standa vonir
til að með þeim viðræðum megi draga úr spennu í heimshlutanum.
5.4.4. Viðurkenning á sjálfstæði Palestínu
Í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar er lögð áhersla á að Íslendingar byggi upp pólitísk
tengsl við heimastjórn Palestínu og að Íslendingar styðji sjálfsákvörðunarrétt Palestínumanna
og sjálfstætt ríki þeirra. Hefur þessari stefnu verið fylgt eftir af þunga allt frá upphafi
kjörtímabilsins en óneitanlega urðu veigamestu tíðindin á síðasta ári, þegar utanríkisráðherra
heimsótti herteknu svæðin, Gaza og Vesturbakkann, og svo annars vegar 29. nóvember 2011
þegar Alþingi samþykkti þingsályktunartillögu um viðurkenningu palestínsks ríkis og hins
vegar þegar Ísland síðan viðurkenndi sjálfstæði og fullveldi Palestínu formlega við hátíðlega
athöfn í Þjóðmenningarhúsinu, að viðstöddum utanríkisráðherra Palestínu, dr. Riad Malki. Sá
atburður átti sér hins vegar talsverðan aðdraganda.
Fulltrúaskrifstofa gerð að sendiskrifstofu
Ísland hefur um langt árabil stutt sjálfsákvörðunarrétt og sjálfstætt ríki Palestínumanna, lagt
áherslu á friðsamlega lausn deilumála Palestínumanna og Ísraela, og talið brýnt að alþjóðasamfélagið knýi fram samkomulag deiluaðila.
Við breyttar aðstæður – sem arabíska vorið hafði í för með sér – hafa veður hins vegar
skipast skjótt í lofti. Ein birtingarmynd lýðræðisvakningarinnar í arabaheiminum var sú beiðni
forystu Palestínumanna til ríkja heims að þau viðurkenndu ríki Palestínu á grundvelli landamæranna árið 1967, áður en Ísrael hertók Vesturbakkann og Gaza. Á sama tíma hóf Mahmoud Abbas, forseti Palestínu, herferð fyrir samþykkt inngöngu Palestínu í stofnanir Sameinuðu þjóðanna. Þessi viðleitni Palestínumanna mætti harðri andstöðu Ísraels og Bandaríkjanna
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en margar aðrar þjóðir sýndu henni skilning. Aðild Palestínu að Menningar- og menntastofnun SÞ, UNESCO, var t.a.m. samþykkt í október 2011 með 107 atkvæðum, þ. á m. Íslands, en 52 þjóðir sátu hjá og fjórtán voru á móti, þ. á m. Bandaríkin, Kanada og Þýskaland.
Utanríkisráðherra hafði í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í september
2010 gagnrýnt harkalega mannréttindabrot Ísraela á Palestínumönnum og m.a. hvatt til þess
að sjálfstætt ríki Palestínu yrði að veruleika eins fljótt og auðið yrði. Rifjaði ráðherrann upp
að Íslendingar hefðu ekki hikað við að taka forystu til að verja rétt Eystrasaltsþjóðanna á
sínum tíma, þegar þeir hefðu fyrstir þjóða viðurkennt fullveldi þeirra. Íslendingar myndu
heldur ekki hika við að verja rétt Palestínumanna.
Í ljósi þeirrar nýju stöðu, sem komin var upp með hinu arabíska vori, og með hliðsjón af
orðum ráðherra í september 2010 urðu íslensk stjórnvöld við óskum Palestínumanna um
viðurkenningu. Fyrsta skrefið var tekið í júlí 2011 þegar staða sendinefndar Palestínu
gagnvart Íslandi var uppfærð úr fulltrúaskrifstofu í sendiskrifstofu, en undirbúningur þess var
unninn í heimsókn embættismanna til Ramallah í júní 2011, á fundi með Riad al-Malki
utanríkisráðherra, þar sem einnig var lagt á ráðin um fyrirhugaða för utanríkisráðherra á
svæðið. Sú aðgerð var formfest í heimsókn utanríkisráðherra til herteknu svæðanna í júlí
2011. Í ræðu á allsherjarþingi SÞ í september 2011 lýsti ráðherra því síðan yfir að íslensk
stjórnvöld styddu umsókn Palestínumanna um aðild að SÞ og að þau hygðust leggja fram
þingsályktunartillögu á Alþingi um viðurkenningu á sjálfstæði Palestínu.
För ráðherra á Vesturbakkann og Gaza
Staðið hafði til um nokkurt skeið að utanríkisráðherra færi til Mið-Austurlanda til að kynna
sér aðstæður á vettvangi af eigin raun, en utanríkismálanefnd Alþingis hafði m.a. mælst til
þess að af slíkri heimsókn yrði strax á fyrri helmingi ársins 2009, í kjölfar hernaðaraðgerða
Ísraela á Gaza í ársbyrjun 2009. Af þessari heimsókn varð í byrjun júlí og heimsótti ráðherra
þá bæði Gaza og Vesturbakkann með viðkomu í Egyptalandi og Jórdaníu þar sem samráð var
haft við þarlend stjórnvöld.
Í Ramallah átti ráðherra fundi með Mahmoud Abbas, forseta Palestínumanna, Dr. Riad
Malki, palestínskum starfsbróður sínum, og fleiri fulltrúum palestínskra yfirvalda. Enn fremur
var farið í kynnisferð um Austur-Jerúsalem á vegum UNRWA og samræmingarskrifstofu SÞ í
mannúðarmálum, OCHA, en íslenskur starfsmaður OCHA, Elín Ásgeirsdóttir, kynnti þar
afleiðingar hernáms Ísraela fyrir íbúa Austur-Jerúsalem, m.a. hústökur og niðurrif húsa í eigu
Palestínumanna. Loks var farið í vettvangsheimsókn til borgarinnar Qalkilia á Vesturbakkanum.
Heimsóknin á svæðið reyndist gagnleg og gaf skýra mynd af ástandinu.
Þingsályktunartillaga lögð fram
Utanríkisráðherra mælti fyrir boðaðri þingsályktunartillögu um viðurkenningu á sjálfstæði og
fullveldi Palestínu á Alþingi 6. október 2011 og var þar lagt til að sjálfstæði og fullveldi
Palestínu yrði viðurkennt innan landamæranna frá því fyrir sex daga stríðið árið 1967. Fjögur
efnisatriði voru lögð til grundvallar tillögunni:
 Í fyrsta lagi hefði nýverið orðið bylting í lýðræðisþróun í ríkjum Norður-Afríku og
Mið-Austurlanda. Íbúar landanna hefðu risið upp og krafist aukins lýðræðis, bættra
mannréttinda og mannúðlegra samfélags. Íslensk stjórnvöld hefðu stutt eðlilegar
kröfur íbúanna á svæðinu um umbætur og teldu þessa þróun hafa mikil áhrif á
forsendur friðarumleitana milli Ísraela og Palestínumanna. Krafa Palestínumanna um
sjálfstætt ríki yrði ekki aðskilin lýðræðisþróun í nágrannaríkjunum.
 Í öðru lagi hefði heimastjórn Palestínu náð góðum árangri við að framfylgja
efnahags- og þróunaráætlun sinni. Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
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og Alþjóðabankinn hefðu lýst því yfir að palestínska heimastjórnin stæðist fyllilega
viðmið um að geta haldið úti ríkisrekstri. Með þessu hefðu Palestínumenn orðið við
kröfum ýmissa ríkja um að áður en til sjálfstæðis kæmi þyrftu þeir að færa ótvíræðar
sönnur á það með uppbyggingu innviða að Palestínuríki væri fært um að standa á
eigin fótum.
 Í þriðja lagi hefði Alþingi í tvígang ályktað um deilur Palestínumanna og Ísraela.
Fyrst 18. maí 1989 og síðar 30. apríl 2002. Í þessum ályktunum hefði Alþingi lagt
meðal annars áherslu á að viðurkenna bæri sjálfsákvörðunarrétt palestínsku
þjóðarinnar og tilverurétt Ísraelsríkis og að hafnar yrðu friðarviðræður um sjálfstætt
ríki Palestínumanna og öryggi Ísraelsríkis innan alþjóðlegra viðurkenndra
landamæra. Í ljósi þeirrar þróunar sem orðið hefði í deilum Palestínumanna og
Ísraela, og þeirra breytinga sem ættu sér stað í nágrannaríkjunum, væri tillaga um
viðurkenningu á Palestínuríki rökrétt framhald á þessum ályktunum Alþingis.
 Í fjórða lagi hefði Frelsishreyfing Palestínumanna (PLO) og heimastjórn Palestínu
(PNA) gefið vopnaða baráttu upp á bátinn, viðurkennt Ísraelsríki og fallist á landamærin frá því fyrir sex daga stríðið 1967 sem framtíðarlandamæri. Þá lægi fyrir
yfirlýsing Arababandalagsins frá 2002 um að arabaríkin vilji stofna til eðlilegra
samskipta við Ísrael með því skilyrði að Ísrael dragi her sinn til baka miðað við
landamærin eins og þau voru fyrir sex daga stríðið árið 1967.
Ýmis önnur atriði voru höfð til hliðsjónar tillögugerðinni. Rifjað var upp að með ályktun
allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna nr. 181, sem var samþykkt 29. nóvember 1947, hefði
verið gert ráð fyrir stofnun ríkis araba í Palestínu. Ályktun nr. 181 kvað á um stofnun ríkja
gyðinga og araba í Palestínu en kom aldrei að fullu til framkvæmda þar sem aðeins ríki
gyðinga var stofnað í maí 1948, en ekki ríki araba. Alþjóðasamfélagið hefur því gert ráð fyrir
Palestínuríki í 64 ár. Enn fremur var aflað gagna um það að 127 ríki hefðu frá árinu 1988
viðurkennt Palestínu sem sjálfstætt og fullvalda ríki. Þetta þýddi að tveir þriðju allra aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna viðurkenndu Palestínu nú þegar. Í þessum hópi væru meðal annars
átta aðildarríki Evrópusambandsins.
Þá var það rifjað upp við þingumræður um tillöguna að Ísland hefði frá upphafi stutt
Ísraelsríki og að íslensk stjórnvöld hefðu stutt aðildarumsókn Ísraels að Sameinuðu þjóðunum
árið 1949. Kom það sjónarmið fram að það væri grundvallaratriði að Ísrael geti búið við
öryggi og frið og í sátt við nágrannaríki sín en að viðurkenning á Palestínuríki drægi á engan
hátt í efa lögmæti Ísraelsríkis eða tefldi í tvísýnu öryggi þess. Þvert á móti myndi það styrkja
tilveru Ísraels til lengri tíma litið, þar sem eina lausnin á deilunni gæti verið samkomulag milli
deiluaðila sem fælist í sanngjarnri og mannúðlegri málamiðlun og sáttagjörð.
Utanríkismálanefnd Alþingis fékk þingsályktunartillöguna til umfjöllunar að lokinni fyrstu
umræðu og kom málið alls átta sinnum til umræðu á fundum nefndarinnar. Ýmsir aðilar sendu
gögn til umsagnar og þá kallaði nefndin einnig á sinn fund embættismenn úr utanríkisráðuneytinu, fulltrúa félagasamtakanna Ísland-Palestína og frá félaginu Zion – vinum Ísraels.
Var tillagan að lokum samþykkt á Alþingi með miklum stuðningi og engum mótatkvæðum
29. nóvember 2011 sl. með þeirri viðbót að skorað var á Ísraela og Palestínumenn að leita
sátta með friðarsamningum á grundvelli þjóðaréttar og ályktana Sameinuðu þjóðanna sem
m.a. feli í sér gagnkvæma viðurkenningu Ísraels og Palestínuríkis. Áréttað var að PLO,
Frelsissamtök Palestínu, eru hinn lögmæti fulltrúi allrar palestínsku þjóðarinnar og jafnframt
var minnt á rétt palestínsks flóttafólks til að snúa aftur til fyrri heimkynna í samræmi við
margítrekaðar ályktanir Sameinuðu þjóðanna. Loks krafðist Alþingi þess af deiluaðilum fyrir
botni Miðjarðarhafs að þeir létu þegar í stað af öllum hernaði og ofbeldisverkum og virtu
mannréttindi og mannúðarlög. Var ríkisstjórninni falið að viðurkenna Palestínu sem sjálfstætt
og fullvalda ríki innan landamæranna frá því fyrir sex daga stríðið árið 1967. Í framhaldi af
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þessu var gengið frá viðurkenningu og upptöku stjórnmálasambands við Palestínu af
utanríkisráðherrum ríkjanna við athöfn í Þjóðmenningarhúsinu 15. desember 2011.
Viðbrögð við viðurkenningunni
Eftir að Alþingi hafði samþykkti þingsályktunartillöguna og að lokinni athöfninni í Þjóðmenningarhúsinu 15. desember var víða fjallað um málið, bæði heima og erlendis. Forystusveit Palestínumanna hefur komið þakklæti sínu á framfæri við mörg tækifæri auk þess sem
fulltrúar ýmissa ríkja hafa lýst ánægju þeirra með ákvörðun Íslands. Erindrekar Ísraelsstjórnar
komu einnig á framfæri athugasemdum strax eftir samþykkt ályktunarinnar á Alþingi og var
þess óskað að ríkisstjórnin léti ekki verða af því að framkvæma ályktunina.
Síðan þetta var hefur Yasser Najjar afhent trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Palestínu
gagnvart Íslandi á Bessastöðum 26. janúar sl. og Anna Jóhannsdóttir sendiherra afhenti
Mahmoud Abbas, forseta Palestínumanna, sitt trúnaðarbréf í Ramallah 11. mars sl.
Undirbúningur að gerð landaáætlunar fyrir Palestínu
Á grundvelli Þróunarsamvinnuáætlunar fyrir árin 2011–2014 er nú unnið að gerð nýrrar
samstarfsáætlunar fyrir Palestínu en Palestína er eitt af áherslusvæðum hvað varðar útsenda
sérfræðinga á vegum Íslensku friðargæslunnar. Frekar er fjallað um starfsemi Íslensku friðargæslunnar og þau verkefni sem hún sinnir í Mið-Austurlöndum í kafla 6.3.3. og 6.3.4.
5.5. Þjóðréttarmál
Ísland er málsvari þess að alþjóðasamstarf byggist á reglum þjóðaréttar. Réttarheimildir
þjóðaréttar byggja m.a. á samningum ríkja á milli en milliríkjasamningar mynda öfluga viðspyrnu gegn alþjóðlegri glæpastarfsemi, svo dæmi sé tekið, og hefur Ísland ekki látið sitt eftir
liggja við undirritun og fullgildingu þeirra.
5.5.1. Samningar Íslands við erlend ríki
Evrópuráðssamningur um aðgerðir gegn mansali var fullgiltur í febrúar sl. og öðlast gildi í
júní nk. Evrópuráðssamningur um að stöðva og berjast á móti ofbeldi gegn konum og
heimilisofbeldi og Evrópuráðssamningur um eftirlíkingu lyfja og svipuð afbrot sem ógna
lýðheilsu voru undirritaðir fyrir Íslands hönd á liðnu ári. Jafnframt voru á vorþingi lagðar
fram tillögur til þingsályktunar, annars vegar um fullgildingu Evrópuráðssamnings um vernd
barna gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri misnotkun og hins vegar um
staðfestingu samnings um norræna handtökuskipun.
Síðastliðin tvö ár hefur orðið mikil aukning í gerð upplýsingaskiptasamninga við lágskattaog bankaleyndarríki til þess að sporna við skattaflótta. Er fjallað um þá í kafla 7.5.4.
Árósasamningurinn um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og
aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum frá 1998 var fullgiltur í október 2011 og
öðlaðist hann gildi að því er Ísland varðar 18. janúar sl. Samkvæmt ákvæðum hans skal
almenningur hafa rétt til aðgangs að upplýsingum, þátttöku í ákvarðanatöku og aðgangs að
réttlátri málsmeðferð í því skyni að stuðla að verndun réttinda hvers einstaklings af núlifandi
og komandi kynslóðum til að lifa í umhverfi sem er fullnægjandi fyrir heilsu og velferð hans.
Samningur milli Íslands og Noregs um kolvetnisauðlindir sem liggja yfir markalínur var
staðfestur af Íslands hálfu í júlí 2011 og öðlaðist hann gildi 3. október 2011. Um er að ræða
rammasamning um einingarnýtingu kolvetnisauðlinda sem er að finna beggja vegna
markalína landgrunns Íslands og Noregs. Þar er að finna meginreglur um einingarnýtingu en
með því hugtaki er átt við að viðkomandi auðlind er nýtt sem ein eining samkvæmt
samkomulagi aðila. Samkvæmt samningnum skal í þeim tilvikum þegar olíu- eða gasauðlind
nær yfir á landgrunn beggja landanna gera sérstakan samning um skiptingu auðlindarinnar
milli landanna og um nýtingu hennar sem einingar. Meginreglurnar um einingarnýtingu eru
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almennt sambærilegar ákvæðum annarra milliríkjasamninga á þessu sviði en taka sérstakt tillit
til hins sameiginlega nýtingarsvæðis milli Íslands og Jan Mayen, þ. á m. réttinda sem Ísland
nýtur þar umfram Noreg samkvæmt Jan Mayen-samningnum. Samhliða gerð samningsins var
undirrituð samþykkt fundargerð þar sem nánar er kveðið á um 25% þátttökurétt Íslands og
Noregs í olíustarfsemi á hvort annars hluta af landgrunninu á hinu sameiginlega nýtingarsvæði. Hvort tveggja, samningurinn og sameiginlega fundargerðin, er forsenda þess að unnt sé
að veita leyfi til leitar, rannsókna og vinnslu á kolvetnisauðlindum á Drekasvæðinu, en það
svæði nær m.a. til íslenska hluta hins sameiginlega nýtingarsvæðis milli Íslands og Jan
Mayen.
Samningur um leit og björgun á norðurslóðum (SAR-samningur), sem undirritaður var af
utanríkisráðherrum aðildarríkja Norðurskautsráðsins í Nuuk á Grænlandi 12. maí 2011, fer
fyrir ríkisstjórn til staðfestingar á næstu dögum. Eins og umfjöllun í kafla 2.1.1. ber með sér er
með samningnum brugðist við aukinni fyrirsjáanlegri umferð á sjó og í lofti og annarri
starfsemi á norðurslóðum, m.a. vegna loftslagsbreytinga, og aukinni hættu af slysum sem þar
af leiðir og kveðið á um aukið samstarf norðurskautsríkjanna átta við leitar- og björgunaraðgerðir. SAR-samningurinn öðlast gildi þegar öll norðurskautsríkin hafa staðfest hann.
Samningur milli Norðurlandanna um ríkisborgararétt var staðfestur af Íslands hálfu í júlí
2011 og mun hann öðlast gildi þegar öll norrænu löndin hafa staðfest hann.
Fleiri samningar hafa verið gerðir, fullgiltir eða hafa öðlast gildi á liðnu ári og mánuðum,
þ.á m. fríverslunar- og landbúnaðarsamningar á vegum Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA)
við nokkur ríki, en nánar er fjallað um þá í kafla 7.5.1.
5.5.2. Hafréttarmál
Utanríkisráðuneytið gætir hagsmuna Íslands í hafréttarmálum, bæði í hnattrænni umfjöllun og
gagnvart nágrannaríkjunum. Ísland tekur virkan þátt í starfi Sameinuðu þjóðanna í hafréttarmálum, enda koma reglulega upp mál á þessum vettvangi sem haft geta bein áhrif á
þjóðarhagsmuni. Einnig er fjallað um málefni hafsins í kafla 5.2.4.
Hafréttarsamningur og úthafsveiðisamningur SÞ
Íslensk stjórnvöld leggja áherslu á að vinna beri á grundvelli hafréttarsamnings SÞ sem er eini
heildstæði samningurinn sem gerður hefur verið á þessu sviði og fjallar um öll not hafsins.
Ísland er einnig málsvari úthafsveiðisamnings SÞ en hann kveður á um framkvæmd og
útfærslu ákvæða hafréttarsamningsins um fiskistofna sem finnast bæði innan efnahagslögsögu
strandríkja og á úthafinu. Ísland tekur virkan þátt í reglulegum fundum aðildarríkja þessara
samninga. Mikilvægt er að þessir samningar séu fullgiltir og að ákvæðum þeirra sé framfylgt
af ríkjum heims.
Áherslur Íslands á vettvangi allsherjarþings SÞ
Allsherjarþingið hefur á undanförnum árum lagt sífellt meiri áherslu á umfjöllun um málefni
hafsins og hafréttarmál. Helgast það m.a. af aukinni umhverfisvitund og vaxandi skilningi á
margþættu mikilvægi hafsins. Ísland tekur virkan þátt í samningaviðræðum um almenna
hafréttarályktun og fiskveiðiályktun allsherjarþingsins á haustin, svo og í fundum mikilvægra
vinnuhópa sem þingið hefur sett á fót á þessu sviði.
Meðal helstu áherslumála Íslands í hafréttarmálum á vettvangi allsherjarþingsins er
eftirfarandi:
 varðveisla hafréttarsamnings SÞ og tengdra samninga,
 að ríkjum beri að hrinda ákvæðum fyrirliggjandi alþjóðasamninga á þessu sviði í
framkvæmd áður en þau beita sér fyrir gerð nýrra samninga,
 réttur strandríkja til sjálfbærrar nýtingar lifandi auðlinda hafsins,
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 fiskveiðistjórnun er í eðli sínu ýmist staðbundin eða svæðisbundin, eftir því um hvers
konar fiskistofna er að ræða, en ekki hnattræn,
 vísindalegur grundvöllur fyrir ákvarðanatöku um auðlindanýtingu og verndun,
 barátta gegn ólöglegum fiskveiðum,
 afnám ríkisstyrkja í sjávarútvegi, og
 barátta gegn mengun hafsins.
Þau mál sem bar hæst í umfjöllun allsherjarþingsins á árinu 2011 voru annars vegar verndun
og sjálfbær nýting líffræðilegs fjölbreytileika hafsins utan lögsögu ríkja og hins vegar verndun
viðkvæmra vistkerfa hafsins gegn skaðlegum fiskveiðum.
Verndun og sjálfbær nýting líffræðilegs fjölbreytileika hafsins utan lögsögu ríkja
Allsherjarþing SÞ setti árið 2005 á fót vinnuhóp um verndun og sjálfbæra nýtingu líffræðilegs
fjölbreytileika hafsins utan lögsögu ríkja. Vinnuhópurinn hefur fundað fjórum sinnum á
tímabilinu 2006 til 2011 og hefur fjallað um fjölda málefna sem tengjast líffræðilegum
fjölbreytileika hafsins. Að undanförnu hefur mest áhersla verið lögð á erfðaauðlindir hafsins,
verndarsvæði í hafinu og umhverfismat.
Ágreiningur hefur verið um hugmyndir að gerð nýs alþjóðasamnings sem myndi lúta að
framkvæmd XII. hluta hafréttarsamningsins um verndun og varðveislu hafrýmisins og í raun
fela í sér viðbætur við hann og breytingar á honum. Á fundi vinnuhópsins vorið 2011 náðist
málamiðlun, sem síðar var samþykkt af allsherjarþinginu, þess efnis að SÞ hefji ferli til þess
að tryggja að lagaramminn fyrir verndun og sjálfbæra nýtingu líffræðilegs fjölbreytileika
hafsins utan lögsögu ríkja geri þessum málum fullnægjandi skil. Greina bæri hvað vanti upp á
og leiðir til úrbóta, m.a. með framkvæmd núgildandi samninga og hugsanlegri þróun
alþjóðasamnings undir hafréttarsamningnum.
Vinnuhópurinn mun á næstu misserum fjalla um einstök málefni sem heyra hér undir, m.a.
erfðaauðlindir hafsins, verndarsvæði í hafinu og umhverfismat. Gert er ráð fyrir að þar verði
reynt að leggja á það efnislegt mat hvort unnt sé að gera þessum málum fullnægjandi skil
innan núverandi lagaramma hafréttarsamningsins eða hvort þörf sé á gerð nýs samnings um
tiltekin atriði.
Verndun viðkvæmra vistkerfa hafsins gegn skaðlegum fiskveiðum
Síðastliðið haust endurskoðaði allsherjarþingið ákvæði fiskveiðiályktana sinna frá 2006 og
2009 um verndun viðkvæmra vistkerfa hafsins gegn skaðlegum fiskveiðum. Í umræddum
ákvæðum hefur einkum verið lögð áhersla á að ríki og svæðisbundnar fiskveiðistjórnunarstofnanir bæti stjórn sína á botnfiskveiðum og grípi til aðgerða til að auðkenna viðkvæm
vistkerfi hafsins, svo sem hverastrýtur, neðansjávarfjöll og kaldsjávarkórala, og til að vernda
slík svæði fyrir skaðlegum fiskveiðum, t.d. með lokun þeirra.
Vinnustofa var haldin í september 2011 þar sem ríki og svæðisstofnanir gerðu grein fyrir
framkvæmd umræddra ákvæða. Almennt þótti hafa tekist vel til og í ljósi þess var í fiskveiðiályktun allsherjarþingsins í desember sl. fagnað góðum árangri en kallað eftir betri framkvæmd á sumum sviðum. Samþykkt var að næsta endurskoðun umræddra ákvæða skyldi fara
fram árið 2015.
Ísland hefur lagt áherslu á verndun viðkvæmra vistkerfa hafsins gegn skaðlegum
fiskveiðum. Bæði hafa íslensk stjórnvöld gripið til aðgerða til að vernda kóralasvæði gegn
skaðlegum botnfiskveiðum innan efnahagslögsögunnar og eins hefur Ísland tekið virkan þátt í
samstarfi innan svæðisstofnananna NEAFC og NAFO til að hrinda áðurnefndum ákvæðum
fiskveiðiályktana allsherjarþingsins í framkvæmd.
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Landgrunnsmál
Ísland skilaði í apríl 2009 greinargerð til landgrunnsnefndar SÞ um ytri mörk landgrunnsins
utan 200 sjómílna. Um er að ræða hlutagreinargerð sem einskorðast við suðurhluta Síldarsmugunnar og vestur- og suðurhluta Reykjaneshryggjar. Greinargerðin nær hvorki til hins
umdeilda Hatton Rockall-svæðis, sem Bretland, Írland og Danmörk f.h. Færeyja gera tilkall til
auk Íslands, né austurhluta Reykjaneshryggjar sem skarast við það svæði, enda er nefndin
ekki bær til að fjalla um umdeild landgrunnssvæði nema með samkomulagi allra deiluaðila.
Engir tímafrestir gilda um greinargerðir um umdeild svæði.
Sökum vinnuálags landgrunnsnefndarinnar vegna mikils fjölda greinargerða strandríkja er
ekki gert ráð fyrir að hún taki greinargerð Íslands til meðferðar fyrr en að nokkrum misserum
liðnum. Kosið verður í nefndina á nýjan leik á fundi aðildarríkja hafréttarsamningsins í júní
nk. en 21 jarðvísindamaður á sæti í henni. Gert er ráð fyrir umtalsverðum breytingum á
samsetningu nefndarinnar og óttast margir að það verði til þess að veikja hana og draga úr
afköstum hennar.
Dönsk stjórnvöld upplýstu íslensk stjórnvöld um það nýverið að við mælingar á
landgrunninu suður af Grænlandi hefði komið í ljós lítils háttar skörun við landgrunn Íslands á
vestanverðum Reykjaneshrygg. Gert er ráð fyrir að ríkin muni eiga viðræður á næstu
mánuðum í því skyni að leiða málið til lykta. Mikilvægt er að ganga frá málinu áður en
landgrunnsnefndin tekur greinargerð Íslands fyrir.
Viðræður Íslands, Bretlands, Írlands og Danmerkur f.h. Færeyja um Hatton Rockallsvæðið fara fram með reglubundnum hætti. Síðasti fundur var haldinn í Reykjavík í maí 2011
en næsti fundur hefur ekki verið ákveðinn. Af Íslands hálfu er lögð áhersla á að ríkin leggi sig
fram við að ná samkomulagi um skiptingu landgrunnsins á milli þeirra og að þau skili í
framhaldi af því sameiginlegri greinargerð til landgrunnsnefndarinnar um ytri mörk svæðisins.
5.5.3. Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn
Hinn 14. mars sl. varð merkur áfangi í starfi Alþjóðlega sakamáladómstólsins þegar hann
kvað upp sinn fyrsta dóm síðan hann tók til starfa árið 2002. Thomas Lubanga Dyilo frá
Lýðveldinu Kongó var dæmdur fyrir að taka þátt í stríðsglæpum sem framdir voru þegar börn
undir 15 ára aldri voru innlimuð í bardagasveitir og látin taka virkan þátt í vopnuðum átökum
í Ituri-héraði í Lýðveldinu Kongó á árunum 2002 til 2003.
Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn hefur verið gagnrýndur fyrir það hversu fá mál hafa
komið til kasta hans. Hvað varðar framangreindan dóm hefur verið fundið að því hversu
langan tíma málsmeðferðin tók, en Lubanga var færður til Haag í mars 2006 á grundvelli
handtökuskipunar frá dómstólnum og hófust réttarhöldin yfir honum í janúar 2009. Einnig
hefur verið gagnrýnt að ekki skyldi hafa verið ákært fyrir önnur brot sem Lubanga er talinn
hafa staðið fyrir. Engu að síður er þessi sakfelling fyrir að beita börnum í átökum talin
mikilvægur sigur í baráttunni fyrir aukinni vernd barna því, þar sem hún gefur til kynna að
refsileysi fyrir þessa glæpi muni ekki líðast. Eins er dómnum fagnað sem stóru skrefi í þá átt
að þeir sem fremja hópmorð, glæpi gegn mannkyni og stríðsglæpi séu dregnir til ábyrgðar.
Vert er að nefna að dómstóllinn gaf í júní 2011 út alþjóðlegar handtökuskipanir gegn
Muammar Gaddafi Líbýu-leiðtoga, syni hans Saif al-Islam Gaddafi, og Abdullah al-Sanussi,
yfirmanni leyniþjónustunnar. Grundvölluðust ákærurnar á sönnunargögnum sem talin voru
sýna fram á að þrímenningarnir hefðu gerst sekir um glæpi gegn mannkyninu í formi brota á
stjórnarandstæðingum í Líbýu. Yfirvöld í Líbýu hafa enn ekki ákveðið hvort þau framselji
Saif Gaddafi til Haag eða hvort réttað verði yfir honum heima. Eins var al-Sanussi
handsamaður í Máritaníu í mars sl. og er beðið fregna um hvort hann verði framseldur til
Líbýu eður ei. Um aðstæður í Líbýu almennt er vísað til kafla 5.4.3. að framan.
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6.
ALÞJÓÐLEG ÞRÓUNARSAMVINNA
Árið 2011 má telja merkisár fyrir þátttöku Íslands í alþjóðlegri þróunarsamvinnu en þá voru
yfir 40 ár liðin frá því að Ísland gerðist lögformlegur veitandi þróunaraðstoðar með setningu
fyrstu laganna um þróunarsamvinnu á Alþingi árið 1971. Einnig voru á síðasta ári liðin 30 ár
frá stofnun Þróunarsamvinnustofnunar Íslands og tíu ár frá stofnun Íslensku friðargæslunnar.
Önnur merk tímamót voru þau að hinn 10. júní sl. var fyrsta heildaráætlunin um alþjóðlega
þróunarsamvinnu Íslands samþykkt á Alþingi. Breið pólitísk samstaða var um áætlunina en
hún einkennist af metnaði stjórnvalda til þess að leggja lóð Íslands á vogarskálar baráttu gegn
fátækt í heiminum. Áætlunin er byggð á áherslum á mannréttindi og jafnrétti kynjanna, frið og
öryggi, sem og baráttu gegn félagslegu ranglæti, misskiptingu lífsgæða og hungri. Þróunarsamvinnuáætlun 2011–2014 kveður skýrt á um að þróunarsamvinna er ein af meginstoðum
íslenskrar utanríkisstefnu. Þannig er leitast við að tryggja innbyrðis samræmi í utanríkisstefnu
Íslands með tilliti til hnattrænna efnahags-, umhverfis- og öryggismála. Þá byggist áætlunin á
stofnsáttmála SÞ og helstu alþjóðlegum samþykktum sem varða málaflokkinn, sem og þeim
gildum sem íslenskt samfélag stendur fyrir. Ábyrgð, árangur og áreiðanleiki eru kjörorð
áætlunarinnar, enda fylgir því mikil ábyrgð að ráðstafa framlögum til þróunarmála. Í
áætluninni kemur skýrt fram að íslensk stjórnvöld styðja markmið SÞ um að velmegandi ríki
skuli veita sem nemur 0,7% af vergum þjóðartekjum (VÞT) til þróunarsamvinnu.
Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ) er sérstök stofnun sem heyrir undir
utanríkisráðuneytið og sinnir tvíhliða þróunarsamvinnu Íslands við einstök ríki. Nýr
framkvæmdastjóri, Engilbert Guðmundsson, tók við stjórn stofnunarinnar í mars 2011, en
Engilbert hefur áralanga reynslu af störfum að þróunarmálum, hefur starfað hjá Alþjóðabankanum, SÞ, Norræna þróunarbankanum og DANIDA, þróunarsamvinnustofnun Dana. Í
tilefni 40 ára afmælis þróunarsamvinnu Íslands, 30 ára afmælis ÞSSÍ og tíu ára afmælis
Íslensku friðargæslunnar var í október efnt til málþings um þróunarsamvinnu Íslands. Á
málþinginu flutti utanríkisráðherra ávarp en heiðursfyrirlesari var dr. Paul Collier frá Oxfordháskóla, sem talinn er meðal virtustu fræðimanna á sviði þróunarsamvinnu.
Haustið 2011 gaf ráðuneytið út yfirlitsskýrslu um þróunarsamvinnu. Í skýrslunni er í fyrsta
sinn dregin upp heildarmynd af þróunarsamvinnu íslenskra stjórnvalda. Þar er að finna yfirlit
yfir framlög til þróunarmála 2009–2010 og greint er frá til hvaða svæða, landa og málaflokka
framlögin fara. Þá er gefin innsýn í samstarf Íslands, sem ýmist byggist á tvíhliða samvinnu
við einstök ríki, stuðningi við alþjóðastofnanir eða félagasamtök og verkefni á þeirra vegum.
Meðal helstu áfanga á liðnu ári má nefna að í nóvember 2011 var undirritaður
samstarfssamningur milli Íslands og Alþjóðabankans um samstarf við uppbyggingu jarðhitanýtingar í Austur-Afríku. Samningurinn er mikilvægur fyrir Íslendinga, því þar með er
Ísland orðinn helsti ráðgjafi Alþjóðabankans á sviði jarðhitanýtingar, sjá kafla 6.6.4. Þá
afhenti utanríkisráðherra malavískum stjórnvöldum sveitasjúkrahúsið í Apaflóa í mars sl., en
bygging þess er liður í einu stærsta einstaka samstarfsverkefni sem ÞSSÍ hefur komið að.
6.1. Framlög til þróunarsamvinnu
Í áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2011–2014 setja íslensk stjórnvöld fram
tímasetta áætlun um hvernig ná skuli markmiði SÞ um að veita sem nemur 0,7% af VÞT til
þróunarsamvinnu. Samkvæmt áætluninni er gert ráð fyrir að framlögin nemi 0,5% af VÞT árið
2017 og að markmiðinu um 0,7% af VÞT verði náð árið 2019. Að auki er tekið fram að verði
hagvöxtur meiri en fyrirliggjandi spár gera ráð fyrir komi framlögin til endurskoðunar.
Á árinu 2011 námu framlög til þróunarsamvinnu tæpum 3 milljörðum kr., sem svarar til
0,21% af vergum þjóðartekjum (VÞT). Til samanburðar námu framlögin rétt rúmum 3,5
milljörðum árið 2010 og var hlutfallið þá 0,29% af VÞT. Áætlað er að framlög Íslands til
þróunarsamvinnu árið 2012 nemi 0,20%, miðað við fjárlög og nýjustu hagspár, en fari svo er
það undir því markmiði sem sett er fram í áætluninni. Rétt er að geta þess að hrun íslensku
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krónunnar hefur haft töluverð áhrif á framlög til þróunarsamvinnu. Framlög til alþjóðastofnana og fjármögnun ÞSSÍ í samstarfslöndunum eru í erlendum gjaldmiðli og fæst því mun
minna fyrir fjármagnið en fyrir bankahrun. Gert er ráð fyrir að frá og með árinu 2012 fari
framlög til málaflokksins stigvaxandi.
Samkvæmt nýjustu tölum frá þróunarsamvinnunefnd OECD lækkuðu alþjóðleg framlög til
þróunarsamvinnu um næstum þrjú prósent árið 2011. Er þetta í fyrsta sinn síðan 1997 sem
framlög lækka milli ára, en að meðaltali námu framlög aðildarríkja þróunarsamvinnunefndar
OECD 0,31% af vergum þjóðartekjum. Svíþjóð (1,02%), Noregur (1,00%), Lúxemborg
(0,99%), Danmörk (0,86%) og Holland (0,75%) héldu sér áfram fyrir ofan 0,7% markmið
Sameinuðu þjóðanna, sem Ísland hefur sett sér að ná árið 2019.
Í eftirfarandi töflu og skífuriti má sjá hvernig framlög Íslands til þróunarmála skiptast árið
2011:
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6.2. Framkvæmd áætlunar um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2011–2014
Áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands felur í sér sýn og skýra forgangsröðun í
þróunarstarfi Íslands. Megináhersla er á þrjú svið, auðlindir, mannauð og frið, og tvö þverlæg
málefni, þ.e. jafnréttismál og sjálfbæra þróun. Þá er lögð sérstök áhersla á stuðning við fimm
lönd: Malaví, Mósambík, Úganda, Palestínu og Afganistan. Í marghliða starfi verður lögð
áhersla á samvinnu við fjórar alþjóðastofnanir: Alþjóðabankann, Barnahjálp SÞ (UNICEF),
Stofnun SÞ um kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna (UN Women) og Háskóla SÞ
(HSÞ/UNU). Neyðar- og mannúðaraðstoð verður jafnframt mikilvægur þáttur og verður lögð
áhersla á stuðning við verkefni á vegum frjálsra félagasamtaka, störf Matvælaáætlunar SÞ
(WFP), Neyðarsjóð SÞ (CERF) og samræmingarskrifstofu SÞ í mannúðarmálum (OCHA).
Í ráðuneytinu og Þróunarsamvinnustofnun Íslands hefur verið unnið að framkvæmd
áætlunarinnar með ýmsum hætti. Meðal annars hafa verið sett á fót fjögur fagteymi á sviði
jafnréttismála, fiskimála, orkumála og verklags og eftirlits, en fagteymin eru liður í því að
auka skilvirkni og skerpa framkvæmd þróunarsamvinnu Íslands. Meginhlutverk teymanna er
að samræma stefnu Íslands á fyrrnefndum sviðum og auka samlegðaráhrif af verkefnum
Íslands á sviði þróunarsamvinnu. Þá hafa sérstakir vinnuhópar unnið að gerð samstarfs- og
aðgerðaáætlana fyrir áherslulönd Íslands. Gerð fyrstu samstarfsáætlunarinnar, fyrir Malaví, er
að ljúka, en unnið er að gerð áætlana fyrir önnur áherslulönd Íslands.
6.3. Áherslusvið og málaflokkar
Með skilvirkni og árangur að leiðarljósi er lögð áhersla á þrjú meginsvið í þróunarsamvinnu
Íslands, þ.e. auðlindir, mannauð og friðaruppbyggingu, en áætla má að á undanförnum árum
hafi um 75% framlaga Íslands til þróunarsamvinnu fallið innan þess ramma. Undir þeim
sviðum er sérstök áhersla lögð á fiski- og orkumál (auðlindir), menntun og heilbrigði
(mannauður), og stjórnarfar og endurreisn (friður).
6.3.1. Auðlindir: fiskimál og orka
Sjálfbær nýting náttúruauðlinda er ein af grunnforsendum efnahagslegrar uppbyggingar í
þróunarlöndunum og í þróunarsamvinnuáætlun er lögð sérstök áhersla á fiski- og orkumál.
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Fiskimál. Framfarir í fiskimálum eru sérstaklega mikilvægar til að auðvelda íbúum margra
þróunarríkja að hafa lífsviðurværi sitt af þeim. Bætt nýting fiskistofna og bætt meðferð afla,
ásamt auknu framboði fisks úr fiskeldi, eykur fæðuöryggi viðkomandi samfélaga og skapar
grundvöll fyrir auknum útflutningstekjum. Uppbygging og innleiðing fiskveiðistjórnunarkerfa
sem byggjast á vísindaráðgjöf skiptir einnig miklu máli við aðlögun þróunarríkja að áhrifum
loftslagsbreytinga. Í samræmi við þróunarsamvinnuáætlun hefur verið sett á fót fagteymi um
fiskimál en því er ætlað að sameina sjónarmið mismunandi sviða og stofnana utanríkisráðuneytisins sem starfa að fiskimálum. Í teyminu sitja fulltrúar ÞSSÍ og utanríkisráðuneytisins.
Orkumál. Áríðandi er að styðja þróunarríki til að mæta orkuþörf sinni með nýtingu hreinna
og endurnýjanlegra orkuauðlinda þar sem þess er kostur og takmarka þar með áhrif aukinnar
orkuframleiðslu á losun gróðurhúsalofttegunda. Sett hefur verið á fót fagteymi um orkumál
eins og kveðið er á um í þróunarsamvinnuáætlun. Fagteymið hefur það meginhlutverk að
samræma stefnu íslenskra stjórnvalda á sviði orkumála. Í teyminu sitja fimm manns, frá
utanríkisráðuneytinu, ÞSSÍ og Orkustofnun.
Með þróunarsamvinnu Íslands er unnið að framgangi fiski- og orkumála í þróunarlöndum
með tvíhliða samstarfi, stuðningi við alþjóðastofnanir og skóla HSÞ á Íslandi, sjá nánar kafla
6.6 og 6.7.
6.3.2. Mannauður: menntun og heilbrigði
Aukin menntun og betra heilbrigði stuðlar að auknum hagvexti og félagslegum framförum.
Fimm af átta þúsaldarmarkmiðum beinast að menntun og heilbrigði og er rík áhersla lögð á
þessa málaflokka í þróunarsamvinnuáætlun Íslands.
Menntun. Menntun er grundvöllur framfara en þrátt fyrir miklar úrbætur í aðgengi að
menntun undanfarin ár er enn langt í land. Menntun er því áfram lykilþáttur í þróunarsamvinnu Íslands og sérstök áhersla lögð á menntun barna og fullorðinsfræðslu, ásamt
uppbyggingu fagþekkingar í orkumálum, fiskimálum, landgræðslu og jafnrétti.
Heilbrigði. Vanburðug heilbrigðisþjónusta og heilsugæsla er enn helsti vandi fátækustu
landanna. Heilbrigðismál hafa því áfram verið veigamikill þáttur í þróunarsamvinnu Íslands.
Sérstök áhersla hefur verið lögð á grunnþjónustu, hollustuhætti og bætta mæðra- og
ungbarnaheilsu, en aukinn aðgangur að hreinu drykkjarvatni og hreinlætisaðstöðu og bætt
aðstaða og þjónusta við verðandi mæður og börn þeirra er mikilvægur þáttur í starfi Íslands á
þessu sviði
Í gegnum tvíhliða þróunarsamvinnu á vegum ÞSSÍ, samstarf við alþjóðastofnanir á borð
við UN Women, UNICEF og Mannfjöldasjóð SÞ (UNFPA), stuðning við verkefni frjálsra
félagasamtaka og starfsemi skóla HSÞ á Íslandi vinnur Ísland að framgangi mennta- og
heilbrigðismála, sjá nánar kafla 6.5, 6.6 og 6.7.
6.3.3. Friður: stjórnarfar og endurreisn
Grunnforsendur friðar í stríðshrjáðum löndum eru traust stjórnarfar og endurreisn sem
byggist á efnahags- og félagslegri þróun. Starfað hefur verið að friði, góðu stjórnarfari og
endurreisn í samræmi við þróunarsamvinnuáætlun og lög um Íslensku friðargæsluna og
þátttöku hennar í alþjóðlegri friðargæslu. Auk fjárframlaga til alþjóðastofnana felst stuðningur
Íslands í störfum útsendra sérfræðinga sem sendir eru til starfa hjá alþjóðastofnunum á
vettvangi á vegum Íslensku friðargæslunnar.
Síðustu misseri hefur mikill árangur náðst í því að jafna kynjahlutfall á meðal útsendra
starfsmanna Íslensku friðargæslunnar en árið 2011 markar tímamót þetta varðar. Í fyrsta sinn
eru fleiri konur en karlar að störfum á vettvangi. Konur að störfum voru tíu, eða 59% og
karlar sjö, eða 41%.
Ályktanir öryggisráðs SÞ um konur, frið og öryggi gegna lykilhlutverki í að tryggja að
tekið sé tillit til stöðu, sjónarmiða og þátttöku kvenna í friðaruppbyggingu í kjölfar átaka og
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vernd þeirra á átakasvæðum. Að framkvæmd þeirra starfar m.a. útsendur sérfræðingur á
skrifstofu UN Women í Sarajevó, en einn samfelldasti stuðningur utanríkisráðuneytisins við
starf að friði og öryggi hefur verið við UNIFEM, og síðar UN Women, á Balkanskaga, allt frá
1999. Unnið er að nýrri áætlun Íslands um framkvæmd ályktana um konur, frið og öryggi.
Lesa má nánar um starf Íslands í tengslum við ályktanirnar í kafla 5.1.5.
Þá hefur kosningaeftirlit lengi verið veigamikill þáttur í starfi utanríkisráðuneytisins við
eflingu góðs stjórnarfars. Fjöldi fólks hefur farið til eftirlitsstarfa á vegum Skrifstofu Öryggisog samvinnustofnunar Evrópu fyrir lýðræðisstofnanir og mannréttindi (ODIHR). Góður
árangur hefur náðst í að jafna kynjahlutfall í hópi kosningaeftirlitsmanna. Á síðastliðnum 12
mánuðum voru átta konur og fimm karlar sendir til eftirlitsstarfa í sveitarstjórnarkosningum í
Albaníu, þingkosningum í Kasakstan, Kyrgistan, Makedóníu og þingkosningum og
forsetakosningum í Rússlandi.
6.3.4. Friðaruppbygging í Afganistan og Palestínu
Afganistan og Palestína eru skilgreind sem óstöðug ríki og eru tvö af fimm áherslusvæðum
samkvæmt þróunarsamvinnuáætlun Íslands.
Afganistan
Íslensk stjórnvöld hafa, ásamt öðrum NATO-ríkjum, tekið þátt í starfi Alþjóðaliðsins í
Afganistan (International Security Assistance Force – ISAF) en þar hefur verið unnið að því
að koma á friði og stöðugleika, auk þess sem Alþjóðasamfélagið hefur veitt miklu fé og
mannafla hefur verið varið til uppbyggingarstarfs og endurreisnar. Alþjóðaliðið starfar á
grundvelli ályktunar öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1510, þar sem því er veitt umboð til
að aðstoða afgönsk stjórnvöld við að koma á öryggi í landinu. Á fjölþjóðlegri ráðstefnu í
Bonn í desember 2011 var staðfestur áframhaldandi stuðningur við Afgani á sviði lýðræðisþróunar, efnahagsuppbyggingar og velferðarmála. Mikilvægi mannréttinda voru áréttuð, þá
sérstaklega réttindi kvenna.
Á síðustu misserum hafa fimm stöður borgaralegra sérfræðinga verið mannaðar hjá
Alþjóðaliðinu í Kabúl af hálfu Íslensku friðargæslunnar. Í bækistöð liðsins við Kabúl-flugvöll
starfa nú varadeildarstjóri verklegra framkvæmda í bækistöðinni og forstöðumaður starfsmannahalds. Í höfuðstöðvunum í Kabúlborg eru þrjár stöður mannaðar; deildarstjóri stjórnarfarsdeildar, varadeildarstjóri þróunardeildar og sérfræðingur í jafnréttismálum í þróunardeild.
Íslensk stjórnvöld hafa einnig lagt umtalsvert fé til þróunar og uppbyggingar, m.a. með
framlagi til Uppbyggingarsjóðs ISAF og UN Women. Í samræmi við þróunarsamvinnuáætlun
er unnið að gerð aðgerðaáætlunar íslenskra stjórnvalda fyrir Afganistan.
Palestína
Þótt stefnt sé að aukinni þátttöku og eignarhaldi heimamanna í verkefnum sem Ísland styður,
er stuðningur við Palestínumenn einkum í gegnum stofnanir SÞ og ýmis félagasamtök. Utan
Vesturbakkans og Gaza búa um 4,5 milljónir Palestínu-Araba í Jórdaníu, Líbanon og
Sýrlandi, og njóta ýmissar þjónustu, s.s. heilsugæslu og menntunar, hjá Palestínuflóttamannaaðstoð SÞ (UNRWA). Þetta ástand hefur varað í ríflega 60 ár, og eru margir flóttamannanna
án ríkisfangs. Veitt voru almenn framlög til stofnunarinnar ásamt því sem veittur er
stuðningur í formi útsendra sérfræðinga á vegum Íslensku friðargæslunnar. Nú eru starfandi
sérfræðingar hjá UNRWA í Jerúsalem, Líbanon og Jórdaníu. Þá starfar hjúkrunarfræðingur
hjá UNICEF í Jerúsalem en starfsvettvangur hans er á Gaza-svæðinu. Síðla árs 2011 starfaði
sérfræðingur í almannavörnum á skrifstofu OCHA í Jerúsalem, ásamt UNDP og palestínskum
yfirvöldum í Ramallah, að gerð almannavarnaáætlana, enda er talinn möguleiki á öflugum
jarðskjálfta á svæðinu innan fárra ára. Samtökin Women’s Centre for Legal Aid and
Councelling (WCLAC), sem veita lagalega ráðgjöf og stuðning til palestínskra kvenna, voru
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styrkt með framlögum 2011, auk þess sem veitt foru framlög til UN Women og UNICEF í
Palestínu. Í samræmi við þróunarsamvinnuáætlun er unnið að aðgerðaáætlun fyrir Palestínu
og palestínska flóttamenn til tveggja ára. Lesa má nánar um viðurkenningu Íslands á
sjálfstæðu ríki Palestínu í kafla 5.4.4.
6.4. Þverlæg málefni
Jafnrétti kynjanna og umhverfismál eru þverlæg málefni í áætlun um alþjóðlega
þróunarsamvinnu Íslands 2011–2014, og á allt þróunarstarf Íslands að taka tillit til þeirra.
6.4.1. Jafnrétti kynjanna
Í jafnrétti kynjanna felast grundvallarmannréttindi sem mynda grunninn að framförum,
sjálfbærri þróun og framvindu þúsaldarmarkmiða SÞ. Mikilvægt er að bæði kynin hafi jöfn
tækifæri til áhrifa, þátttöku og ábata af verkefnum Íslands á sviði þróunarsamvinnu. Að
kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna er unnið með tvennum hætti. Annarsvegar með því að
samþætta kynja- og jafnréttissjónarmið í þróunarverkefnum og hinsvegar með stuðningi við
sérstök verkefni.
Sérstakt fagteymi í jafnréttismálum sem vinnur á sviði þróunarmála var stofnað á árinu. Í
því sitja fulltrúar þróunarsamvinnusviðs utanríkisráðuneytisins, fulltrúar ÞSSÍ og fulltrúar
alþjóða- og öryggissviðs ráðuneytisins. Hlutverk teymisins er meðal annars að samræma
starfsemi ráðuneytisins og ÞSSÍ á sviði jafnréttismála í þróunarsamvinnu, vinna markvisst að
samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða og fylgja eftir framkvæmdaáætlun Íslands um
ályktun 1325 um konur, frið og öryggi, sjá einnig kafla 5.1.5.
Utanríkisráðuneytið hefur greint framlög sín til þróunarsamvinnu með tilliti til áherslu
þeirra á jafnrétti kynjanna og valdeflingu kvenna. Greiningin er hluti af verkefni ráðuneytisins
í kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð, sjá kafla 6.8.
6.4.2. Umhverfismál
Umhverfismálin flokkast sem þverlægt málefni í þróunarsamvinnuáætlun en leitast er við að
öll þróunarverkefni taki tillit til umhverfissjónarmiða og séu unnin í sátt við umhverfið. Með
slíkri samþættingu eru send skýr skilaboð um að umhverfismál og sjálfbær nýting auðlinda sé
ávallt í forgrunni þegar unnið er að því að tryggja framgang þúsaldarmarkmiðanna. Með því
að koma umhverfissjónarmiðum að í þróunarstarfi má þannig ná betri árangri í allri viðleitni
til að draga úr fátækt.
Unnið er að umhverfisstefnu í þróunarsamvinnu, og mun hún sérstaklega fjalla um
sjálfbærni í tengslum við undirbúning og framkvæmd þróunarverkefna. Hún mun byggjast á
heildarstefnu stjórnvalda í umhverfismálum og taka mið af alþjóðlegum samþykktum er varða
þróunarsamvinnu, þ. á m. niðurstöðum umhverfisráðstefnu SÞ í Ríó de Janeiró 1992 og
ráðstefnunnar um sjálfbæra þróun í Jóhannesarborg 2002.
Íslendingar búa yfir mikilli þekkingu og reynslu af nýtingu jarðhita, endurheimt vistkerfis
og sjálfbærri landnýtingu. Með því að styðja starfsemi skóla HSÞ á Íslandi er hægt að miðla
þessari þekkingu áfram til þróunarlanda og stuðla þannig að framförum í viðkomandi löndum,
sjá nánar kafla 6.6.3.
Skammtímafjármögnun loftslagsverkefna
Í nóvember 2010 var ákveðið að verja einni milljón Bandaríkjadala til loftslagsvænnar
þróunaraðstoðar á árunum 2011–2012. Er þar um að ræða framlag Íslands í þágu þess vilyrðis
sem iðnríki settu fram í Kaupmannahafnarsamkomulaginu, um að verja 30 milljörðum
Bandaríkjadala til skammtímafjármögnunar þróunaraðstoðar til loftslagsmála á tímabilinu
2010–2012. Samþykkt var að fjármunirnir skyldu renna til verkefna þar sem styrkur og
áherslur Íslands væru í fyrirrúmi, svo sem á sviði endurnýjanlegra orkugjafa, jafnréttismála og
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starfsemi HSÞ á Íslandi, auk þess sem hluti framlagsins myndi renna til sjóðs á vegum
Rammasamnings SÞ um loftslagsbreytingar. Sérstök áhersla var lögð á að fjármagnið væri
bæði veitt til verkefna er lúta að aðgerðum til að draga úr loftslagsbreytingum sem og til
verkefna sem miða að því að auðvelda þróunarríkjum að aðlagast breyttum aðstæðum vegna
loftslagsbreytinga. Jafnframt var lögð rík áhersla á að fjármagnið færi til fátækustu
þróunarlandanna sem og smáeyþróunarríkja, í samræmi við þróunarsamvinnuáætlun.
Með ofangreint í huga var ákveðið að verja fjármununum í fimm verkefni og sjóði á árinu
2011. Í fyrsta lagi var veitt framlag í sjóð á vegum Rammasamnings SÞ fyrir fátækustu
þróunarlöndin en sjóðurinn hefur að markmiði að veita fátækustu þróunarlöndunum stuðning
við að undirbúa og framkvæma aðgerðaáætlanir um aðlögun að loftslagsbreytingum. Í öðru
lagi var veitt framlag til samstarfsverkefnis utanríkisráðuneytisins, Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ (FAO), Sjávarútvegsskóla HSÞ, Alþjóðlegs jafnréttisskóla (GEST) og Þróunarsamvinnustofnunar Íslands, sem hefur að markmiði að auka skilning á áhrifum
loftslagsbreytinga á afkomu fólks sem lifir af fiskveiðum úr sjó og vötnum, sem og fiskeldi,
einkanlega með tilliti til jafnréttismála. Verkefnið fléttar þannig saman þrjú af áherslusviðum
Íslands í þróunarsamvinnu: fiski-, jafnréttis- og umhverfismál. Í þriðja lagi var veitt framlag í
sjóð sem hefur að markmiði að auka hlut kvenna í alþjóðlegum viðræðum um loftslagsmál.
Sjóðurinn stendur straum af kostnaði vegna þátttöku kvenna frá þróunarlöndunum til að sækja
loftslagsráðstefnur og fundi Sameinuðu þjóðanna og taka þannig þátt í samningaviðræðunum
fyrir hönd sinna landa. Í fjórða lagi voru veitt framlög til tæknilegrar aðstoðar við stjórnvöld á
sviði jarðhitanýtingar á Dóminíku. Í fimmta lagi var veitt framlag til verkefnis er lýtur að
loftslagsbreytingum og jafnréttismálum og felst í rannsóknum og námskeiðum á sviði
kynbundinna áhrifa loftslagsbreytinga í Úganda ásamt því að sendinefnd Úganda á
aðildarríkjafundi Loftslagssamnings SÞ í Durban í desember sl. hlaut þjálfun sem miðaði að
því að auka færni þeirra og þekkingu á jafnréttismálum með það fyrir augum að horfa
sérstaklega til jafnréttissjónarmiða í loftslagsviðræðunum.
Verkefnið er samstarfsverkefni Þróunarsamvinnustofnunar Íslands, Makarere-háskóla í
Úganda, Alþjóðlegs jafnréttisskóla (GEST), sendiráða Noregs og Danmerkur í Úganda og
utanríkisráðuneytisins. Gert er ráð fyrir framhaldi á samstarfinu, og er unnið að því að
Norræni þróunarsjóðurinn (NDF) standi straum af þeim kostnaði. Nánar má lesa um verkefnið
í kafla 6.6.3.
Þar sem áhersla hefur verið lögð á að framlög til þróunarsamvinnu á sviði loftslagsmála
séu hrein viðbót við núverandi þróunarsamvinnu, var sérstakur fjárlagaliður um umhverfis- og
loftslagsmál í fjárlögum fyrir árið 2012.
6.5. Neyðar- og mannúðaraðstoð
Megintilgangurinn með þátttöku Íslands í neyðar- og mannúðaraðstoð er að bjarga
mannslífum og draga úr þjáningu á neyðarsvæðum með þátttöku í samhæfðum aðgerðum.
Ábyrgð og skilvirkni er höfð í fyrirrúmi og áhersla er lögð á að mannréttindi, mannúðarlög og
lög um flóttamenn séu virt. Miklar náttúruhamfarir á síðustu árum hafa kallað á umtalsverð
framlög til neyðar- og mannúðarmála, einkum í þróunarríkjunum. Framlög fara ýmist til
verkefna sem hljótast af skyndilegri neyð eða til að styðja þá sem búa við langvarandi skort
vegna fátæktar, hungurs og ófriðar. Alþjóðasamfélagið reynir nú að taka höndum saman um
að grípa fyrr inn í og aðstoða ríki sem eru vanbúin til að takast á við afleiðingar þurrka, flóða
eða jarðskjálfta. Mikil þörf er á að búa þróunarríki betur undir viðbrögð við áföllum til að
koma í veg fyrir mikla neyð og stórfellt tjón, sem oft verður þegar áætlanir um viðbrögð og
forvarnir eru ekki fyrir hendi.
Fjárframlög íslenskra stjórnvalda renna annars vegar til fjölþjóðastofnana og hins vegar til
frjálsra félagasamtaka. Framlög til neyðar- og mannúðaraðstoðar árið 2011 námu 198
milljónum kr. Þar af runnu 108 milljónir kr. til verkefna á vegum félagasamtaka.
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6.5.1. Alþjóðastofnanir
Á liðnum árum hafa íslensk stjórnvöld einkanlega veitt fé til verkefna þeirra þriggja stofnana
sem gegna stærstu hlutverki á vettvangi neyðar- og mannúðaraðstoðar innan SÞ og eru þær
lykilstofnanir í Þróunarsamvinnuáætlun. Stofnanirnar eru Matvælaáætlun SÞ (WFP) sem
starfar á öllum helstu neyðarsvæðum í heimi og er ávallt fyrst á vettvang með lyf og matvæli,
Neyðarsjóður SÞ (CERF) sem gerir samtökunum kleift að bregðast við þegar skyndilegar
hamfarir dynja á og Samræmingarskrifstofa SÞ í mannúðarmálum (OCHA) sem samræmir
aðgerðir hinna fjölmörgu stofnana á vettvangi.
Auk þessa hafa íslensk stjórnvöld veitt fé til verkefna Flóttamannastofnunar SÞ (UNHCR)
ásamt því sem gert hefur verið viðbragðssamkomulag við WFP, UNHCR og UNICEF um að
sjá þeim fyrir auknum liðsafla þegar neyð skellur á. Hungursneyðin í Sómalíu sl. haust kallaði
á skjót framlög til hjálparstofnana þegar ljóst var að hundruð þúsunda manna liðu hungur
vegna þurrka í Austur-Afríku. Íslensk stjórnvöld veittu í ágúst sex milljónir kr. til
neyðaraðstoðar WFP á svæðinu. Auk þess var sendur sérfræðingur til starfa hjá UNICEF í
Kenýa en hann vinnur að málefnum barna sem búa við bágan hag í Austur-Afríku. Í vor er
fyrirhugað að sérfræðingur fari til starfa hjá WFP og starfi að skólamáltíðaverkefni í Malaví.
Í maí nk. stendur utanríkisráðuneytið fyrir alþjóðlegu námskeiði um upplýsingastarf á
neyðarsvæðum í samvinnu við OCHA. Fólk á viðbragðslista Friðargæslunnar hefur tekið þátt
í námskeiðum á vegum WFP og OCHA með það í huga að á listanum sé stöðugt til staðar
þjálfað fólk, sem hægt er að senda með skömmum fyrirvara til starfa á ófriðar- og neyðarsvæðum.
6.5.2. Frjáls félagasamtök
Íslensk stjórnvöld telja mikilvægt að styrkja mannúðar- og hjálparstarf frjálsra félagasamtaka.
Félagasamtök vinna oft í nálægð við grasrót þeirra samfélaga sem hljóta aðstoð og eru þau
mikilvægur hlekkur í áætlunum um neyðar- og mannúðaraðstoð, enda komast þau oft að þar
sem alþjóðastofnanir eiga erfiðara með aðgang.
Á árinu 2011 var 104 milljónum kr. úthlutað til neyðar- og mannúðarverkefna íslenskra
félagasamtaka. Sérstakar verklagsreglur utanríkisráðuneytisins og Þróunarsamvinnustofnunar
Íslands kveða á um skilyrði fyrir styrkveitingum og viðmið við mat umsókna. Styrkþegar árið
2011 voru m.a. ABC barnahjálp, Barnaheill, Hjálparstarf kirkjunnar, Rauði kross Íslands og
SOS barnaþorp. Meginhluti styrkjanna rann til verkefna þessara félagasamtaka á neyðarsvæðum í Afríku. Þar af veitti utanríkisráðuneytið fjórum félagasamtökum 12,5 milljóna kr.
styrk til alþjóðlegrar neyðar- og mannúðaraðstoðar vegna þurrka í Austur-Afríku sl. haust og
var það hluti 18,5 milljóna kr. aukaframlags vegna ástandsins þar.
Eins og kveðið er á um í þróunarsamvinnuáætlun er frá og með 2012 sérstakur fjárlagaliður
fyrir framlög til félagasamtaka. Árið 2012 er gert ráð fyrir 174 milljóna króna framlagi til
neyðar- og mannúðaraðstoðar og þróunarsamvinnuverkefna á vegum frjálsra félagasamtaka,
sem úthlutað er tvisvar á ári (að vori og hausti).
Í mars 2012 fór fram námskeið um álitamál í þróunarsamvinnu og hjálparstarfi, þar sem
m.a. var fjallað um neyðaraðstoð, mannúðarstarf og friðaruppbyggingu. Námskeiðið var
haldið í samvinnu Endurmenntunar Háskóla Ísland, utanríkisráðuneytisins, Rauða krossins og
Þróunarsamvinnustofnunar Íslands. Þátttakendur öðluðust þekkingu á starfsemi ýmissa
fjölþjóðastofnana, störfum á vettvangi og þátttöku Íslands í verkefnum á sviði þróunarsamvinnu og friðaruppbyggingar.
Í kjölfar útgáfu skýrslu samtakanna Save the Children um vannæringu barna fór í
marsmánuði fram á Alþingi sérstök umræða um vannæringu barna í heiminum, en athygli
hins alþjóðlega samfélags beinist nú mjög að þessu mikla vandamáli. Utanríkisráðherra lýsti
yfir stuðningi sínum við starf Barnaheilla – Save the Children á Íslandi og meginmarkmið
Sáttmála um að binda enda á viðvarandi hungur á vegum hjálparsamtakanna. Jafnframt gaf
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UNICEF út skýrslu þar sem sjónum er beint að vanda barna, sem búa oft við óviðunandi
aðstæður í fátækrahverfum stórborga. Alþjóðasamband Rauða krossins og Rauða hálfmánans
hafði einnig hungur og vannæringu að viðfangsefni í skýrslu sinni um neyðarástand í
heiminum, sem kynnt var í vetur.
Utanríkisráðuneytið hefur um langt skeið átt samstarf við Slysavarnafélagið Landsbjörg,
einkanlega um starfsemi Íslensku alþjóðabjörgunarsveitarinnar. Gerður hefur verið samningur
um samstarfið og eru liðsmenn björgunarsveitarinnar á viðbragðslista Íslensku friðargæslunnar. Í framhaldi af ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að veita fimm milljónir kr. til eflingar
björgunarstarfs í Færeyjum hefur ráðuneytið átt aðild að gerð samstarfssamnings milli
Landsbjargar og færeyskra björgunarsamtaka.
6.6. Fjölþjóðleg þróunarsamvinna
Stuðningur og samstarf við fjölþjóðlegar stofnanir er veigamikill hluti af þróunarstarfi Íslands.
Í samræmi við skýrari forgangsröðun í þróunarsamvinnu Íslands leggja íslensk stjórnvöld
sérstaka áherslu á stuðning við fjórar stofnanir, þ.e. Stofnun Sameinuðu þjóðanna um
kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna (UN Women), Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna
(UNICEF), Háskóla Sameinuðu þjóðanna (UNU) og Alþjóðabankann (World Bank).
Stuðningur við aðrar stofnanir sem gegna lykilhlutverki í alþjóðlegri þróunarsamvinnu,
eins og Þróunaráætlun SÞ (UNDP) og Mannfjöldasjóð SÞ (UNFPA) heldur þó áfram, þó í
minni mæli sé.
6.6.1. UN Women
UN Women hefur nú lokið fyrsta starfsári sínu og hefur Ísland fylgst vandlega með starfseminni. Fastanefnd Íslands í New York hefur tekið þátt í framkvæmdastjórn stofnunarinnar
sem áheyrnarfulltrúi og á stjórnarfundi í júní 2011 flutti Ísland ávarp þar sem lýst var yfir
eindregnum stuðningi við stofnunina sem endurspeglaðist í þá nýsamþykktri þingsályktun um
áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2011–2014.
Á árinu 2011 voru almenn, óeyrnamerkt framlög til UN Women nærri tvöfalt hærri en árið
á undan, en almenn framlög eru afar mikilvægur þáttur í að veita stofnunum svigrúm til að
veita fé til þeirra svæða er mest þurfa á aðstoð að halda og þegar bregðast þarf skjótt við.
Framlög voru jafnframt veitt til styrktarsjóðs gegn kynbundnu ofbeldi auk þess sem sérstök
framlög voru veitt til starfsemi UN Women í Afganistan og Palestínu. Framlag Íslands til UN
Women í Afganistan hefur farið til verkefnis sem hefur efnahagslega valdeflingu kvenna í
dreifðari byggðum landsins að markmiði. Í Palestínu hefur framlagið verið nýtt til að stuðla að
samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða innan stjórnsýslunnar. Eins og undanfarin ár
fjármögnuðu Íslendingar stöðu jafnréttisfulltrúa á skrifstofu UN Women í Sarajevo en
meginverkefni starfsmannsins lúta að framkvæmd ályktunar SÞ nr. 1325.
Gott samstarf landsnefndar UN Women og utanríkisráðuneytisins hélt áfram og skrifað var
undir aðgerðaáætlun um samstarfið fyrir árin 2011 og 2012. Meðal verkefna landsnefndarinnar hefur verið að veita fræðslu til útsendra starfsmanna á vegum Íslensku
friðargæslunnar um jafnréttismál, þar á meðal um ályktun nr. 1325. Nánar má lesa um
samstarf við UN Women í kafla 5.1.5.
6.6.2. UNICEF
Fastanefnd Íslands í New York tók þátt í framkvæmdastjórn UNICEF sem áheyrnarfulltrúi en
stuðningur Íslands við UNICEF á síðastliðnu ári fólst í almennum framlögum og eyrnamerktum, ásamt því að íslenskir sérfræðingar störfuðu hjá UNICEF á vettvangi á vegum
Íslensku friðargæslunnar. Íslenskur sérfræðingur starfaði t.a.m. hjá UNICEF í Palestínu við
mæðra- og ungbarnavernd og í lok árs fór sérfræðingur til starfa hjá Sómalíuskrifstofu
UNICEF í Kenía. Almenn framlög jukust um tæp 75% milli ára, og sýndi Ísland með þeim
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hætti eindreginn stuðning við starfsemi UNICEF. Framlögum Íslands í Palestínu var m.a.
varið til bólusetninga, fræðslu um næringu og hreinlæti, menntun og sálgæslu. Framlag var
enn fremur veitt til sameiginlegs verkefnis UNICEF og UNFPA sem hefur það að markmiði
að sporna gegn limlestingum á kynfærum kvenna og stúlkna.
Utanríkisráðuneytið og landsnefnd UNICEF á Íslandi gerðu með sér samstarfssamning til
þriggja ára í nóvember 2011. Samningurinn er sambærilegur þeim samningum sem eru í gildi
við landsnefnd UN Women og Félag Sameinuðu þjóðanna. Markmið samningsins er að skapa
grundvöll fyrir samráð og samvinnu ráðuneytisins og landsnefndarinnar, að stuðla að
umfjöllun um alþjóðamál með hugsjónir og markmið UNICEF að leiðarljósi, að fjalla um
þátttöku Íslands hvað varðar málefni barna á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og að efla þátt
Íslands í málefnastarfi UNICEF.
6.6.3. Háskóli Sameinuðu þjóðanna á Íslandi
Á Íslandi starfa þrír skólar innan vébanda Háskóla Sameinuðu þjóðanna (HSÞ): Jarðhitaskólinn, Sjávarútvegsskólinn og Landgræðsluskólinn. Samtals hefur 731 nemandi útskrifast
frá skólunum þremur frá því að elsti skólinn, Jarðhitaskólinn, hóf starfsemi árið 1979.
Sjávarútvegskóli HSÞ bættist í hópinn 1998 og Landgræðsluskóli HSÞ árið 2010. Jafnframt
hófst árið 2009 tilraunaverkefni um jafnréttisskóla og er stefnt að því að hann verði hluti af
neti HSÞ í framtíðinni en sjö nemendur voru útskrifaðir frá honum árið 2011.
Jarðhitaskólinn er elstur skóla HSÞ á Íslandi en hann veitir sérfræðingum frá þróunarlöndum sérhæfða þjálfun í rannsóknum og nýtingu jarðhita. Alls luku 30 sérfræðingar frá 16
þróunarlöndum sex mánaða námi við skólann á síðasta ári. Jafnframt stóð jarðhitaskólinn fyrir
námskeiðum í Kenía og El Salvador. Utanríkisráðherra, orkumálastjóri og dr. Konrad
Osterwalder, rektor Háskóla Sameinuðu þjóðanna (HSÞ), skrifuðu jafnframt í nóvember 2011
undir framlengingu á samningi um Jarðhitaskóla HSÞ til ársins 2014.
Sjávarútvegsskólinn starfar að því að efla sérfræðiþekkingu í sjávarútvegi og fiskveiðum.
Hafrannsóknastofnun ber ábyrgð á rekstri skólans en starfsemi hans byggist m.a. á samstarfi
við Matís, Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri, auk fjölda fyrirtækja, stofnana og
einstaklinga. Á árinu útskrifuðust 20 nemendur frá 13 löndum eftir sex mánaða nám en yfir
220 sérfræðingar hafa lokið námi við skólann frá 1998. Þá stendur skólinn fyrir styttri
námskeiðum í þróunarlöndum og voru árið 2011 slík námskeið haldin í Úganda, Namibíu,
Mósambík, Malasíu og Sankti Vincent og Grenadíneyjum.
Markmið Landgræðsluskólans er að þjálfa sérfræðinga frá þróunarlöndum þar sem glímt er
við jarðvegseyðingu, eyðimerkurmyndun og neikvæð áhrif loftslagsbreytinga, í landgræðslu
og sjálfbærri nýtingu lands. Árið 2011 útskrifuðust átta nemar frá fimm löndum eftir hálfs árs
þjálfun við skólann en 31 sérfræðingur frá þróunarlöndum hefur stundað nám við skólann frá
upphafi.
Rektor HSÞ sótti Ísland heim í nóvember 2011 til þess að kynna sér nánar starf skólanna á
Íslandi og jafnframt skoða möguleika tengda framtíðarskipulagi skóla HSÞ á Íslandi.
Stofnaður var sameiginlegur vinnuhópur HSÞ, utanríkisráðuneytisins og skóla HSÞ á Íslandi í
þessum tilgangi og hefur sá hópur hafið störf. Samkvæmt þróunarsamvinnuáætlun skal vinna
að undirbúningi að framtíðarfyrirkomulagi starfsemi Háskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi á
gildistíma áætlunarinnar.
6.6.4. Alþjóðabankinn
Á undanförnum árum hefur Alþjóðabankinn lagt aukna áherslu á orku- og fiskimál, auk
samþættingar jafnréttismála á öllum sviðum starfseminnar. Þess má geta að ein helsta skýrsla
bankans um álitamál á sviði þróunarmála árið 2012 laut að kynjajafnrétti og valdeflingu
kvenna sem forsendum fyrir framþróun og aukinni hagsæld. Ísland hefur lagt mikla áherslu á
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jafnréttismál í starfi sínu innan bankans og beittu fulltrúar Norðurlanda og Eystrasaltsríkja sér
fyrir því að jafnrétti yrði umfjöllunarefni skýrslunnar.
Áherslumál Alþjóðabankans á árinu 2011 lutu meðal annars að viðbrögðum við arabíska
vorinu og stuðningi við þau ríki sem gengið hafa í gegnum hvað mestar breytingar. Samfara
því færðist áhersla á ungt fólk og konur og mikilvægi þeirra í uppbyggingu samfélaga. Undir
lok ársins færðist aukin áhersla á umhverfismál, með vísan í Ríó+20. Átaki var hrint af stað í
málefnum hafsins, sem og málefnum er varða endurnýjanlega orku.
Á undanförnum árum hefur Ísland veitt framlög til PROFISH, verkefnis sem varðar
stuðning við fiskimál í þróunarlöndum. Árið 2011 fóru fram tveir stjórnarfundir þar sem
Ísland áréttaði að aðalhlutverk PROFISH ætti að vera að auka við áþreifanleg verkefni í
þróunarlöndum. Innan Alþjóðabankans hefur PROFISH unnið að nýjum samráðsvettvangi um
málefni hafsins, Global Partership for Oceans, og mun Ísland fylgjast grannt með á þeim
vettvangi.
Kjörtímabili Roberts Zoellick, framkvæmdastjóra Alþjóðabankans, lýkur sumarið 2012 og
var Jim Yong Kim, Bandaríkjamaður af suður-kóreskum uppruna, nýverið kjörinn í hans stað.
Samstarf á sviði jarðhitamála
Ísland hefur um nokkurra ára skeið stutt starf ESMAP, sérstakrar deildar innan Alþjóðabankans sem vinnur að málefnum varðandi endurnýjanlega orku, bæði með framlögum og
með því að kosta jarðhitasérfræðing til deildarinnar. Í kjölfar aukinnar áherslu á endurnýjanlega orkugjafa á alþjóðagrundvelli hefur samstarf Íslands og Alþjóðabankans á sviði
jarðhitanýtingar styrkst og fyrirhugað er að bæta við sérfræðingi á sviði endurnýjanlegrar
orku. Það er liður í því að byggja enn frekar upp samstarf Íslands við bankann með sérstaka
áherslu á Austur-Afríku.
Eitt helsta viðfangsefni alþjóðasamfélagsins er vaxandi loftslagsvandi og nauðsynleg
úrlausn þeirra vandamála sem honum tengjast. Orkumál eru þar hvað mest áberandi, enda
blasir við nauðsyn þess að orkuskipti verði í heiminum og að horfið verði frá jarðefnaorkugjöfum og endurnýjanlegir orkugjafar notaðir í staðinn. Jafnframt er talið mikilvægt að
þau ríki sem búa við hvað mesta orkufátækt byggi upp sjálfbærar orkuauðlindir sínar til
framtíðar og forðist notkun jarðefnaorkugjafa eins og kostur er.
Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Ban Ki-moon, setti fram á árinu áætlun um átak í
orkumálum sem hefur þrjú meginmarkmið: að allir jarðarbúar hafi aðgang að sjálfbærri orku
árið 2030, að orkunýtni hafi tvöfaldast á þeim tíma og sömuleiðis hlutdeild endurnýjanlegra
orkugjafa. Í framhaldi af þessu ákvað allsherjarþing SÞ að árið 2012 yrði alþjóðlegt ár í
baráttunni fyrir sjálfbærri orku fyrir alla jarðarbúa.
Alþjóðabankinn brást við áskorun framkvæmdastjóra SÞ um sjálfbæra orku fyrir alla, m.a.
með gerð samkomulags við Íslendinga um samstarf við uppbyggingu jarðhita í Austur-Afríku.
Utanríkisráðuneytið átti frumkvæði að samstarfinu en með samstarfssamningum er Ísland
orðið helsti ráðgjafi Alþjóðabankans á sviði jarðhitanýtingar.
Í lok október 2011 kom sendinefnd frá Alþjóðabankanum til Íslands undir forystu
framkvæmdastjóra orkusviðs bankans ásamt öðrum embættismönnum og orkusérfræðingum
hans frá Austur-Afríku. Sendinefndin kynnti sér nýtingu jarðhita til raforkuframleiðslu og í
lok heimsóknarinnar var undirritaður samstarfssamningur um stóraukið samstarf Íslands og
Alþjóðabankans á sviði jarðhita á næstu árum. Um er að ræða svæðisbundið samstarf sem nær
til sigdalsins í Austur-Afríku en þar liggja þrettán ríki: Erítrea, Djíbútí, Eþíópía, Sómalía,
Suður-Súdan, Kenía, Úganda, Rúanda, Búrúndí, Tansanía, Sambía, Malaví og Mósambík.
Flest þessara ríkja búa við mikla orkufátækt, þótt umtalsverðir möguleikar séu á nýtingu
endurnýjanlegra orkugjafa eins og vatnsafls, jarðhita, vinds og sólarorku.
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Í ríkjum Afríku sunnan Sahara-eyðimerkurinnar hafa 585 milljónir íbúa ekki aðgang að
rafmagni og 653 milljónir ekki aðgang að hreinni eldunaraðstöðu.5 Talið er að mögulegt sé að
virkja allt að 14.000 MW af rafmagni úr jarðhita í sigdalnum og veita allt að 150 milljón
íbúum aðgang að hreinni, endurnýjanlegri og stöðugri raforku. Þetta er mikið hagsmunamál
fyrir íbúa þessa fátækasta hluta Afríku, enda ekki talið að þeir komist úr örbirgð án aðgengis
að orku og hreinni eldunaraðstöðu.
Í grunninn er samstarfið tvíþætt. Annars vegar er kveðið á um að Íslendingar aðstoði
löndin, eftir þörfum, við að gera grunnrannsóknir á jarðhitasvæðum einstakra ríkja, þ.e.
kortleggja þau og meta og framkvæma fyrstu hagkvæmniathuganir. Þannig megi koma þeim á
það stig að áreiðanlegar áætlanir um tilraunaboranir liggi fyrir. Samtímis þessu munu báðir
aðilar, undir forystu Alþjóðabankans, leitast við að afla fjármagns til að framkvæma
nauðsynlegar tilraunaboranir. Þessi þáttur jarðhitavirkjana er jafnan sá sem ber með sér hvað
mesta áhættu og hefur reynst flöskuháls í þróun nýtingar á jarðhita í fátækum ríkjum.
Samstarfið er opið öðrum þjóðum og fjármögnunarsjóðum sem vilja koma að því með
fjárframlögum. Í þessu sambandi hafa utanríkisráðherra og embættismenn utanríkisþjónustunnar þegar rætt við ýmsar þjóðir um hugsanlega aðkomu, s.s. Noreg, Bretland, Bandaríkin,
Kína og Rússland. Þá hefur einnig verið rætt við þróunarsjóð OPEC ríkja (OFID). Fyrirhugað
er að ræða við aðra aðila, t.d. þýska þróunarbankann (KfW) og Evrópusambandið, auk þess
sem sérstakt átak verður gert í því að laða að alþjóðlega loftslagssjóði.
Þróunarsamvinnustofnun Íslands verður framkvæmdaraðili þess hluta samningsins sem
lýtur að gerð frumrannsókna og hagkvæmniathugana. Jafnframt hefur verið fundað með
fulltrúum Norræna þróunarsjóðsins (NDF) og hefur fulltrúi sjóðsins lýst yfir áhuga á því að
fjármagna þennan hluta samningsins til móts við Íslendinga.
Hins vegar kveður samkomulagið á um að efla þekkingu starfsmanna Alþjóðabankans á
jarðhita og fá til þess aðstoð Íslands. Jafnframt mun Alþjóðabankinn byggja upp alþjóðlegt
þekkingarnet, sem m.a. er ráðgert að tengja Jarðhitaskóla HSÞ og Íslenskum orkurannsóknum
(ÍSOR). Þarna mun skapast vettvangur sem gæti gert íslenskum sérfræðingum kleift að verða
leiðandi í umræðunni um nýtingu jarðhita. Einnig er fjallað um orkumál og jarðhitasamstarf í
kafla 5.2.3.
6.7. Tvíhliða þróunarsamvinna á vegum Þróunarsamvinnustofnunar Íslands
Þróunarsamvinnustofnun Íslands starfar nú í þremur löndum í Afríku sunnan Sahara, Malaví,
Mósambík og Úganda, og eru þau skilgreind sem áherslulönd Íslands í áætlun um alþjóðlega
þróunarsamvinnu Íslands 2011–2014. Auk þess er unnið að einu jarðhitaverkefni í Níkaragva,
sem gert er ráð fyrir að ljúki á árinu 2012. Jafnframt er unnið að undirbúningi svæðissamstarfs
í austanverðri Afríku á sviði jarðhitamála en um það var fjallað í kafla 6.6.4. Samstarfslöndum
hefur fækkað um helming og starfsemin dregist mikið saman á undanförnum árum vegna
niðurskurðar í framlögum til stofnunarinnar í kjölfar efnahagshrunsins. Á árinu 2012 urðu þó
ákveðin straumhvörf þegar framlög hækkuðu lítillega miðað við fyrra ár og er það í samræmi
við þróunarsamvinnuáætlun.
Eins og fram kemur í þróunarsamvinnulögum frá 2008 og í þróunarsamvinnuáætlun 2011–
2014 eru meginmarkmið með þróunarsamvinnu að styðja viðleitni stjórnvalda í þróunarríkjum
til að draga úr fátækt og stuðla að efnahags- og félagslegri þróun, jafnrétti og virðingu fyrir
mannréttindum.
Verklag í þróunarsamvinnu er í stöðugri endurskoðun. Á undanförnu ári hefur markvisst
starf verið unnið við að endurskoða verklag og starfshætti og þróa nýjar leiðir til samstarfs.
Einkum er haft að leiðarljósi að starfa á forsendum samstarfslanda stofnunarinnar, eins og
alþjóðleg viðmið kveða á um, og að einbeita sér að stuðningi við áætlanir og áherslur þeirra.
Stór hluti af stuðningi stofnunarinnar beinist nú að ákveðnum héruðum í samstarfslöndunum.
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Heimild: Alþjóðaorkumálastofnunin: “Energy for All: Financing for the Poor”, október 2011.
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Rík áhersla er lögð á að heimamenn sjái um og beri ábyrgð á framkvæmd verkefna til að
tryggja sem mest eignarhald þeirra á öllum aðgerðum. Hlutverk ÞSSÍ hefur á sama tíma tekið
breytingum og lýtur í vaxandi mæli að þátttöku í undirbúningi og eftirliti. Jafnframt er rík
áhersla lögð á góða stjórnsýslu og sem best aðgengi almennings að upplýsingum um starfsemi
stofnunarinnar.
6.7.1. Malaví
Malaví er það land sem ÞSSÍ hefur starfað lengst með eða frá árinu 1989. Þáttaskil urðu í
samstarfinu á árinu 2011. Öllum helstu verkefnum stofnunarinnar til margra ára er lokið eða
um það bil að ljúka. Um miðbik ársins lauk verkefni á sviði vatns og hreinlætis sem staðið
hafði yfir um árabil og sömuleiðis lauk aðkomu ÞSSÍ að fullorðinsfræðslu í þorpum við
Apaflóa. Þá lauk á árinu einu stærsta einstaka samstarfsverkefni sem stofnunin hefur komið
að, en það er uppbygging heilbrigðisþjónustu á Apaflóasvæðinu í Mangochi-héraði. Því var
formlega lokið þegar utanríkisráðherra afhenti sjúkrahús Apaflóa, sem þjónar um 130 þúsund
manna byggð við hátíðlega athöfn í mars 2012, að viðstaddri forsetafrú Malaví, Callista
Mutharika.
Samhliða verklokum á eldri verkefnum var árið nýtt til að vinna að gerð samstarfsáætlunar
með héraðsyfirvöldum í Mangochi-héraði og er undirbúningur að henni langt komin.
Höfuðáhersla er lögð á bætta heilbrigðisþjónustu í héraðinu öllu, aukið aðgengi fátækra íbúa í
héraðinu að hreinu vatni og umbætur á sviði menntamála. Miðað er við að ÞSSÍ styðji við
áætlanir heimamanna í þessum málaflokkum og að framkvæmdir séu allar á þeirra vegum. Þá
hefur sérstök stefnumarkandi áætlun um þróunarsamvinnu við Malaví til næstu fjögurra ára
verið í vinnslu allt árið og er einnig á lokastigi. Er hún sú fyrsta sinnar tegundar í þróunarsamvinnu íslenskra stjórnvalda við einstakt samstarfsland.
6.7.2. Mósambík
Í Mósambík styður ÞSSÍ við verkefni á tveimur sviðum, fullorðinsfræðslu og fiskimálum. Á
árinu var lögð sérstök áhersla á aðgerðir sem bæta gæði fullorðinsfræðslunnar í Inhambanefylki sem hefur um 30 þúsund skráða nemendur. Hafist var handa við þjálfun leiðbeinenda,
sem oft hafa ekki mikla formlega menntun, og grunnskólakennara sem eru þeim til halds og
trausts. Einnig var gert átak í því að bæta úr skorti á kennslubókum. Með stuðningi ÞSSÍ gáfu
stjórnvöld út nýja áætlun fyrir fullorðinsfræðslu þar sem miðað er við að námsefnið sé hagnýtt
og hvatt er til samræmingar við aðra aðila sem styðja við fræðslu fyrir fullorðna.
ÞSSÍ hefur um nokkurra ára bil stutt samstarfsáætlun mósambískra stjórnvalda á sviði
fiskimála í samvinnu við Noreg. Stuðningurinn beinist að verkefnum stjórnvalda í
fiskimálageiranum og eru allar framkvæmdir á þeirra vegum. Megináherslur Mósambík á
sviði fiskimála lúta annars vegar að uppbyggingu fiskveiðieftirlits og landhelgisgæslu og hins
vegar að framgangi fiskeldis í landinu. Nú hefur Mósambík eignast sitt eigið varðskip en
hefur hingað til þurft að notast við leiguskip. Miklar væntingar eru bundnar við starfsemi
rannsóknastöðvar í fiskeldi sem er í undirbúningi þar sem vísindamenn munu geta valið
hentugustu fiskafbrigðin til ræktunar. Horft er til fiskeldis í smáum stíl sem hluta af áætlunum
stjórnvalda um fæðuöryggi landsmanna jafnt sem iðnaðarframleiðslu til útflutnings.
6.7.3. Úganda
Í Úganda er samstarfið að færast í sömu átt og hinum samstarfslöndunum með aukinni áherslu
á að heimamenn sjái um og beri ábyrgð á framkvæmd verkefna. Stærsta verkefnið sem
stofnunin styður þar í landi er byggðaþróunarverkefni í Kalangala-héraði sem einkum beinist
að umbótum á sviði fiskimála, menntunar og bættrar stjórnsýslu. Á árinu 2011 var unnið að
því að færa sem mesta ábyrgð á herðar héraðsstjórnarinnar í Kalangala og ber hún nú þorra
framkvæmdarlegrar og fjárhagslegrar ábyrgðar á samstarfsverkefninu. Í samræmi við þessa
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þróun var lögð áhersla á að ÞSSÍ aðlagaðist breyttu hlutverki sínu sem nú felst aðallega í
árangursmati og reglubundnu eftirliti.
Annað verkefni sem ÞSSÍ styður í Úganda er uppbygging gæðaeftirlits með fiskafurðum
og endurbætur á aðstöðu á mörkuðum þar sem fiski er landað. Stuðningurinn beinist að
fiskimannasamfélögunum við Albertsvatn og Kyoga-vatn og miðar að því að auka magn,
gæði og nýtingu þess afla sem dreginn er á land úr vötnunum. Á árinu 2011 var lokið við
ýmsar verklegar framkvæmdir, auk þess sem áhersla var lögð á þjálfun heimamanna, m.a. í
samstarfi við Sjávarútvegsskóla Sameinuðu þjóðanna.
Samvinnuhópi Noregs, Danmerkur og Íslands um kynbundin áhrif loftslagsbreytinga var
komið á fót á árinu og nýtt verkefni hafið í samvinnu við stjórnvöld í Úganda. Ísland styrkti
rannsókn á kynbundnum áhrifum loftslagsbreytinga sem unnin var af Makarere-háskóla í
Úganda og eru ákveðnir þættir verkefnisins m.a. byggðir á niðurstöðum rannsóknarinnar. Þar
á meðal er skipulagning námskeiðs um kynbundin áhrif loftslagsbreytinga sem
samstarfshópurinn, innlend stjórnvöld og Jafnréttisskóli Háskóla Íslands unnu og á að halda í
þremur héruðum í Úganda árið 2012.
Auk þessa studdi stofnunin við gerð aðgerðaáætlunar á vegum stjórnvalda fyrir
lestrarkunnáttu fullorðinna og var hún gefin út á árinu.
6.8.

Tilraunaverkefni í kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð: greining á framlögum til
þróunarsamvinnu
Sem liður í innleiðingu ríkisstjórnarinnar á kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð tóku öll
ráðuneyti að sér framkvæmd tilraunaverkefnis. Tilraunaverkefni utanríkisráðuneytisins laut að
greiningu á framlögum ráðuneytisins til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu fyrir árið 2009 og var
lokaskýrslu um verkefnið skilað í júní 2011.
Þar sem jafnrétti kynjanna og valdefling kvenna eru bæði þverlægt og sértækt markmið í
stefnu Íslands í málaflokknum var greiningin bæði leið til að meta og efla afrakstur
þróunarsamvinnu Íslands.
Verkefnið fólst í greiningu á þeim hluta málaflokksins sem utanríkisráðuneytið sjálft fer
með (um 60% af heildarframlögum). Framlög utanríkisráðuneytisins til þróunarsamvinnu eru
mjög ólík innbyrðis og eru bæði almenn eða eyrnamerkt og fara ýmist í gegnum alþjóðastofnanir eða félagasamtök. Þar sem ekki er hægt að rekja öll framlög, var notast við þrjár
ólíkar aðferðir við greininguna. Í fyrsta lagi voru eyrnamerkt framlög skoðuð með tilliti til
þess hvort og hversu mikil áhrif verkefnin hafa á jafnrétti kynjanna. Í öðru lagi voru almenn
framlög til alþjóðastofnana skoðuð með það í huga hvort viðkomandi stofnun byggði
starfsemi sína á samþættingu kynjasjónarmiða og hvort hún hefði sett sér jafnréttisstefnu og í
þriðja lagi voru skólar Sameinuðu þjóðanna á Íslandi skoðaðir sérstaklega. Greiningin leiddi í
ljós að 73,9% eyrnamerktra framlaga fara til verkefna sem stuðla að jafnrétti kynjanna og/eða
valdeflingu kvenna, þar af hafa 19,9% jafnrétti kynjanna að meginmarkmiði, og 54% stuðla á
marktækan hátt að jafnrétti. Greiningin leiddi einnig í ljós að 26,1% framlaga rennur til
verkefna sem ekki tengjast markmiðum um kynjajafnrétti og gefur það tilefni til nánari
skoðunar. Greining á þeim alþjóðastofnunum sem Ísland veitir almenn (óeyrnamerkt) framlög
sýndi að af þeim sautján stofnunum sem hlutu stuðning höfðu sextán þeirra bæði sett sér
jafnréttisstefnu og gert jafnréttisáætlun og stuðst við samþættingu kynjasjónarmiða í starfsemi
sinni. Skólar Háskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi voru skoðaðir sérstaklega, og kom í ljós
að allir skólarnir reyna eftir fremsta megni að hafa kynjaskiptingu nemenda sem jafnasta.
Enginn skólanna þriggja hefur þó sett sér formlega stefnu í jafnréttismálum en
Landgræðsluskólinn hefur markvisst fléttað jafnréttismál inn í námsefni skólans. Mikilvægt
var talið að skólarnir ráðist í gerð stefnu og áætlunar um jafnréttismál og samþættingu sjónarmiða í starfsemi sinni, þar með talið hvernig flétta skuli kynjasjónarmið inn í námsefni
skólanna.
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Eftir að tilraunaverkefninu lauk, voru framlög ráðuneytisins árið 2010 skoðuð og leiddi
greiningin í ljós að 69,9% eyrnamerktra framlaga fóru til verkefna sem stuðla að jafnrétti
og/eða valdeflingu kvenna. Það er lækkun frá fyrra ári, sem skýrist alfarið af því að í janúar
2010 veitti ráðuneytið framlög til rústabjörgunar á Haítí, í kjölfar jarðskjálftans risavaxna sem
varð þar, sem eðli málsins samkvæmt lagði ekki sérstaka áherslu á jafnrétti kynjanna. Að baki
lækkuninni eru því taldar liggja málefnalegar ástæður.
Greiningu á framlögum til þróunarsamvinnu verður haldið áfram, meðal annars sem hluta
af verkefni ríkisstjórnarinnar í kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð til ársins 2014, en lesa má
nánar um það verkefni í kafla 9.
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7.
FJÖLÞJÓÐLEGT VIÐSKIPTASAMSTARF
Utanríkisþjónustan sinnir ýmiss konar aðstoð við íslensk fyrirtæki á erlendri grundu, í
samræmi við lögbundnar skyldur sínar. Felur þetta í sér margháttað samstarf og samningagerð
við erlend ríki, en þannig er reynt að skapa almenna umgjörð sem gagnast íslenskum
fyrirtækjum vel. Jafnframt er reynt að greiða götu íslenskra fyrirtækja með beinum hætti.
Margir koma að þessum verkefnum, sendiráð Íslands og fastanefndir hjá alþjóðastofnunum,
starfsfólk Íslandsstofu og fleiri.
7.1. Alþjóðaviðskiptastofnunin
Umtalsverð tíðindi urðu á vettvangi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) á undanförnu ári
þegar samningur um aðild Rússlands að stofnuninni var samþykkt á áttunda ráðherrafundi
WTO í Genf í desember 2011.
Rússland hefur fram til þessa verið mikilvægasta efnahagsveldi heims utan WTO og mun
aðild þess að stofnuninni því marka mikilvæg tímamót þegar hún verður að veruleika.
Rússland þarf að ljúka við fullgildingu aðildarsamningsins fyrir 15. júní 2012 og mun aðildin
taka gildi 30 dögum eftir fullgildingu. Viðræður um aðild Rússlands að WTO stóðu yfir í alls
átján ár, en Stefán Haukur Jóhannesson, sendiherra og aðalsamningamaður Íslands vegna
viðræðna um aðild Íslands að ESB, var formaður vinnuhóps Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar
um aðild Rússlands að stofnuninni frá 2003 þar til að viðræðunum lauk. Aðild Rússlands að
WTO mun hafa umtalsverða þýðingu fyrir viðskipti við landið, enda gengst Rússland við
aðildina undir allt regluverk stofnunarinnar sem m.a. setur skorður við álagningu tolla og
beitingu tæknilegra viðskiptahindrana.
Fyrir Ísland er aðild Rússlands mikilvæg. Ef litið er til helstu útflutningsafurða Íslands til
Rússlands þá mun tollur á heilfrystum makríl lækka úr 10% í 3%, tollur á heilfrystum karfa úr
10% í 6%, og tollar á heilfrystri síld, frystum síldarflökum og samflökum úr 10% í 3%. Tollar
á aðrar sjávarafurðir munu í flestum tilfellum verða á bilinu 3–8%. Munu Rússar fá tveggja til
fjögurra ára aðlögunartímabil til að framkvæma þessar tollalækkanir. Enn fremur mun
Rússland gangast undir lækkun á tollum á landbúnaðarvörur og ber þar helst að nefna að tollar
á lambakjöt munu að loknum aðlögunartíma lækka úr 25% í 15%. Þá munu tollar á
innflutningi á iðnaðarvörum til Rússlands lækka verulega. Má þar nefna að tollar á fiskikerum
munu lækka úr 20% niður í 6,5% og tollar á lyfjum munu lækka frá því að vera á bilinu 10–
15% niður í 3–6,5% að loknu tveggja til fjögurra ára aðlögunartímabili.
Staðan í Doha-viðræðunum var einnig rædd á ráðherrafundinum en lítið hefur þokast í
þeim á undanförnum misserum. Er það til marks um þann djúpstæða ágreining sem ríkir á
milli aðildarríkja Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um áframhald Doha-lotunnar að ekki náðist
samkomulag um texta lokayfirlýsingar fundarins. Í staðinn var látið nægja að formaður
ráðherrafundarins gæfi út samantekt sína á helstu niðurstöðum fundarins. Þar segir að
aðildarríkin þurfi að skoða hvort frekari árangur geti náðst með því að nálgast
samningaviðræðurnar með öðrum hætti en hingað til, s.s. hvort flýta megi samkomulagi um
einstaka þætti í viðræðunum, þó að enn verði bið á heildarsamkomulagi. Þess ber að geta að
sum af áhrifameiri aðildarríkjum WTO hafa haft fyrirvara um þessa nálgun.
Á ráðherrafundinum tókst hins vegar að ljúka samningaviðræðum um endurskoðun
samnings WTO um opinber innkaup. Ísland er á meðal þeirra 42 aðildarríkja WTO sem eiga
aðild að þeim samningi. Þá eiga níu önnur aðildarríki WTO í viðræðum um aðild að
samningnum, þ. á m. Kína. Með endurskoðun samningsins er stefnt að því að auka aðgang
fyrirtækja í aðildarríkjum samningsins að opinberum útboðum í öðrum aðildarríkjum og
stuðla um leið að betri kjörum við innkaup opinberra aðila.
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Málarekstur um bann ESB um innflutning og viðskipti með selafurðir
Árið 2010 tók gildi bann ESB við innflutningi og viðskiptum með selaafurðir. Noregur og
Kanada hafa vísað banninu til kærunefndar á vegum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Ísland
hefur stutt málatilbúnað Noregs og Kanada, en bannið snertir m.a. grundvallarsjónarmið
Íslands um sjálfbæra nýtingu lifandi auðlinda sjávar. Ísland hefur stöðu þriðja aðila í máli
Noregs og Kanada, en gert er ráð fyrir að það komi til efnislegrar meðferðar kærunefndarinnar
á árinu.
7.2. Fríverslunarsamtök Evrópu
Starfsemi Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) beinist einkum annars vegar að rekstri EESsamningsins og hins vegar að sameiginlegum fríverslunarviðræðum EFTA-ríkjanna við þriðju
ríki og rekstur fyrirliggjandi fríverslunarsamninga, sjá umfjöllun í kafla 7.5.1. Ísland tekur
virkan þátt í starfsemi EFTA á báðum sviðum. Tveir ráðherrafundir EFTA voru haldnir á
árinu 2011. Sá fyrri var haldinn í júní í bænum Schaan í Liechtenstein og sá síðari var haldinn
í nóvember í Genf. Á síðari fundinum var ákveðið að skipa Kristin F. Árnason, sendiherra og
fastafulltrúa Íslands hjá EFTA, í stöðu framkvæmdastjóra EFTA frá og með 1. september
2012. Ísland fer með formennsku í EFTA á síðari hluta ársins 2012.
7.3. Efnahags- og framfarastofnun Evrópu
Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) fagnaði 50 ára afmæli sínu á árinu 2011. Stofnunin
var sett á laggirnar árið 1961 til að stuðla að endurreisn Evrópu eftir seinni heimsstyrjöldina.
Markmið stofnunarinnar er að bæta efnahagslega og félagslega velferð almennings og styðja
mótun efnahagsstefnu sem hafi að markmiði að auka hagvöxt og fjölga atvinnutækifærum.
OECD er leiðandi í tölfræðiúttektum, samanburðarrannsóknum og samræmingu stefnumiða á
ýmsum sviðum milli aðildarríkjanna.
Aðildarríki OECD eru þrjátíu og fjögur. Viðræður um aðild Rússlands að stofnuninni hafa
staðið yfir frá árinu 2007 og eru langt á veg komnar. Í maí 2011 fékk Rússland aðild að
vinnuhópi OECD um mútugreiðslur í alþjóðlegum viðskiptum en aðild að vinnuhópnum er
eitt grundvallarskilyrða fyrir aðild að stofnuninni. Jafnframt er OECD virkt í samstarfi við
G20 ríkjahópinn og hefur aukið samstarf við ríki utan stofnunarinnar, s.s. Brasilíu, Kína,
Indland, Indónesíu og Suður-Afríku, með það að markmiði að laga þessi mikilvægu markaðssvæði að starfsháttum OECD-ríkja á sem flestum sviðum.
Íslensk stjórnsýsla hefur notið góðs af starfi OECD. Sérstaklega má þar nefna efnahags- og
fjármál, fiskimál, mennta-, vísinda-, félags- og atvinnumál og stjórnsýslu-, umhverfis- og
þróunarmál. Þá hefur OECD haft frumkvæði að gagnsæi og upplýsingaskiptum í skattamálum
og lagt ríka áherslu á að aðildarríkin fjölgi upplýsingaskiptasamningum við lágskatta- og
bankaleyndarríki til þess að berjast gegn skattasniðgöngu. Norræn samvinna um gerð
upplýsingaskiptasamninga byggist á fyrirmynd slíkra samninga frá OECD.
7.4. Samstarf við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og útskrift
Þriggja ára efnahagsáætlun íslenskra stjórnvalda og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) lauk í
ágúst 2011. Var Ísland fyrsta ríkið til að útskrifast úr slíkri áætlun í yfirstandandi alþjóðafjármálakreppu.
Efnahagsáætlunin kom til framkvæmda í nóvember 2008. Námu lánveitingar í tengslum
við hana um 560 milljörðum króna frá sjóðnum, Norðurlöndunum og Póllandi. Helstu
markmið áætlunarinnar voru að koma á stöðugleika á gjaldeyrismarkaði, hrinda í framkvæmd
stefnu í ríkisfjármálum sem tryggði sjálfbæra skuldastöðu og að endurreisa fjármálakerfi sem
þjónaði íslensku efnahagslífi. Öllum þessum markmiðum hefur verið náð.
Nú þegar efnahagsáætluninni er lokið mun sendinefnd á vegum AGS koma til Íslands
tvisvar á ári til eftirlits með efnahagsstefnu stjórnvalda, á meðan skuldir Íslands við sjóðinn
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eru meiri en sem nemur 200% af kvóta Íslands hjá AGS. Síðasta heimsókn af því tagi var í
febrúar og mars á þessu ári og næsta heimsókn er fyrirhuguð í september nk.
Í mars sl. hóf ríkissjóður og Seðlabanki Íslands að endurgreiða um fimmtung af lánunum
frá AGS og Norðurlöndunum. Nemur endurgreiðslan um 116 milljörðum króna og skiptist
þannig að um 56 milljarðar króna verða endurgreiddir til AGS og um 60 milljarðar króna til
Norðurlandanna. Endurgreiðslan er liður í því að greiða niður skammtímalán ríkissjóðs hraðar
en áætlað var og draga þannig úr kostnaði við gjaldeyrisforðahald.
7.5. Viðskiptasamningar
7.5.1. Fríverslunarsamningar
EFTA-samningar
EFTA-ríkin hafa undirritað 24 fríverslunarsamninga við ríki og ríkjahópa utan ESB.6 Nú
þegar eru í gildi 19 fríverslunarsamningar en samningarnir við Kólumbíu, Svartfjallaland,
Hong Kong, Úkraínu og aðildarríki Samstarfsráðs Arabaríkjanna við Persaflóa hafa enn ekki
tekið gildi. Fríverslunarsamningurinn við Úkraínu hefur verið fullgiltur af EFTA-ríkjunum og
er fullgilding hans sögð langt komin hjá Úkraínu. Þá voru lagðar fram á yfirstandandi þingi
tillögur til þingsályktunar um fullgildingu fríverslunarsamninganna við aðildarríki
Samstarfsráðs Arabaríkjanna við Persaflóa, Hong Kong og Svartfjallaland.
EFTA á nú í fríverslunarviðræðum við tíu ríki. Er þar fyrst að nefna fríverslunarviðræður
EFTA við tollabandalag Rússlands, Belarús (Hvíta-Rússlands) og Kasakstan. Ákveðið var að
hefja þær viðræður á ráðherrafundi EFTA í nóvember 2010 og hafa þegar verið haldnar fjórar
samningalotur. Tollabandalag þessara ríkja var stofnað árið 2010 og því semja EFTA-ríkin
við öll ríkin þrjú samtímis. Viðskipti Íslands við aðildarríki tollabandalagsins eru töluverð.
Vega þar augljóslega þyngst viðskiptin við Rússland en Rússland er meðal mikilvægustu
útflutningsmarkaða Íslands, einkum fyrir sjávarafurðir. Ef horft er til íslenskra hagsmuna eru
þessar viðræður á meðal mikilvægustu fríverslunarviðræðna sem EFTA hefur staðið að.
Þá hefur EFTA átt í fríverslunarviðræðum við Indland frá árinu 2008 og hafa þegar verið
haldnar ellefu samningalotur í þeim viðræðum. Viðræðurnar við Indland eru því komnar á
nokkurn rekspöl en eigi að síður er erfitt að fullyrða hvenær megi ljúka þeim. Viðskipti
Íslands við Indland hafa ekki verið mikil á undanförnum árum. Hins vegar er hér um að ræða
ört vaxandi markað og því umtalsverðir framtíðarhagsmunir í húfi. EFTA hóf einnig
fríverslunarviðræður við Indónesíu í janúar 2011, við Mið-Ameríkuríkin Gvatemala,
Hondúras, Kosta Ríka og Panama í febrúar sl., og stefnt er að því að hefja fríverslunarviðræður við Víetnam í maí á þessu ári. Enn fremur hóf EFTA fríverslunarviðræður
við Bosníu-Herzegóvínu á síðasta ári og eru þær viðræður langt komar. Þá hafa staðið yfir
þreifingar á milli EFTA-ríkjanna og Malasíu um hugsanlegar fríverslunarviðræður.
Hoyvíkur-samningurinn
Með fríverslunarsamningi Íslands og Færeyja (Hoyvíkur-samningnum), sem tók gildi 1.
nóvember 2006, var komið á fót sameiginlegu efnahagssvæði á yfirráðasvæðum Íslands og
Færeyja. Samningurinn tekur meðal annars til vöruviðskipta, þjónustuviðskipta, frjálsrar farar
fólks og búseturéttar, stofnsetningarréttar, fjármagnsflutninga og fjárfestinga, auk þess sem
hann leggur einnig bann við mismunun af öllu tagi. Með samningnum var fríverslun komið á
með allar vörur sem upprunnar eru í löndum samningsaðilanna, en Færeyjar eru mikilvægur
markaður fyrir ýmsar íslenskar vörur og íslensk fyrirtæki.
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Um er að ræða samninga við Albaníu, Egyptaland, Hong Kong, Ísrael, Jórdaníu, Kanada, Kólumbíu, Króatíu, Líbanon, Makedóníu,
Mexíkó, Marokkó, Palestínu (PLO), Perú, aðildarríki Samstarfsráð Arabaríkjanna við Persaflóa (Barein, Katar, Kúveit, Óman, Sameinuðu
arabísku furstadæmin og Sádi Arabía), Serbíu, Singapúr, Chile, Suður-Kóreu, Svartfjallaland, Túnis, Tyrkland, Úkraínu og ríki í
tollabandalaginu SACU (Botsvana, Lesótó, Namibía, Suður-Afríka og Svasíland).

98

Í byrjun febrúar 2012 var haldinn fundur í Hoyvíkur-ráðinu sem komið var á fót með
samningnum og skipað er utanríkisráðherrum landanna. Meðal umræðuefna á fundinum voru
möguleikar á auknum viðskiptum á milli landanna, heimildir Færeyinga til nýtingar á loðnu
sem veidd er á Íslandsmiðum, staðan í makrílviðræðum þjóðanna tveggja, Evrópusambandsins og Noregs, auk þess sem rætt var um skipti á starfsmönnum milli utanríkisþjónusta
Íslands og Færeyja. Til viðbótar var haldinn fundur í sameiginlegu Hoyvíkur-nefndinni í
desember á síðasta ári.
Íslensk stjórnvöld skoða nú hvernig hægt væri að stuðla að sem virkastri framkvæmd
fríverslunarsamningsins og jafnframt hvort hægt verði að koma til móts við óskir Færeyinga
um betri aðgang að Íslandsmarkaði, en þær hafa verið settar fram á fundum íslenskra og
færeyskra embættismanna undanfarin misseri. Um samstarf við vestnorrænu grannlöndin er
fjallað í kafla 2.1.2.
Fríverslunarviðræður við Kína
Á fundi aðalsamningamanna Íslands og Kína sem haldinn var í Peking í ágúst 2011 var m.a.
farið yfir stöðu mála í fríverslunarviðræðunum á sviði vöru- og þjónustuviðskipta og tvíhliða
viðskipti ríkjanna. Enn fremur var almennt rætt um samningaviðræðurnar um aðild Íslands að
Evrópusambandinu og stöðu mála í fríverslunarviðræðum Íslands og Kína við þriðju ríki. Mál
þessi komu til tals á fundi forsætisráðherra Íslands og Kína annars vegar og utanríkisráðherra
Íslands og viðskiptaráðherra Kína hins vegar, sem báðir fóru fram í Reykjavík fyrr í þessum
mánuði. Af hálfu Íslands var þess óskað að næsta lota í viðræðunum færi fram sem fyrst og
ennfremur að tollar á mikilvægustu sjávarafurðir yrðu felldir niður þegar við gildistöku
samningsins, en Kínverjar hafa krafist allt að tíu ára aðlögunartíma.
7.5.2. Loftferðasamningar
Vaxandi umsvif íslenskra flugrekenda hafa kallað á aukna áherslu á gerð tvíhliða
loftferðasamninga við sem flest ríki. Misjafnt er hversu víðtæk réttindi tekst að semja um í
hverju tilviki en oftast er um að ræða gagnkvæmar heimildir til farþega- og farmflugs milli
samningsríkja, stundum einnig til og frá þriðju ríkjum. Í flestum samninganna hefur náðst
árangur í þágu aukins aðgangs íslenskra flugrekenda að erlendum mörkuðum.
Samningagerð er í höndum utanríkisráðuneytis í samvinnu við innanríkisráðuneytið og
Flugmálastjórn og í nánu samráði við flugrekendur. Á því tímabili sem skýrslan tekur til hafa
verið gerðir samningar við Ástralíu, Gana, Grænland, Jórdaníu, Laos, Paragvæ, Rúanda, SádiArabíu, Sambíu og Suður-Afríku.
Samtals hafa verið gerðir á sjötta tug loftferðasamninga við önnur ríki. Auk þess var á
síðasta ári samið um aðild að öðrum áfanga loftferðasamnings Evrópusambandsins og
Bandaríkjanna, eða samnings um opna lofthelgi en Ísland öðlaðist aðild að fyrsta áfanga þessa
samstarfs í desember 2009. Íslenskir flugrekendur standa með þessu móti jafnfætis öðrum
flugrekendum í Evrópu og er því um mikið hagsmunamál fyrir þá að ræða. Á síðasta ári var
auk þess samið um aukin réttindi við Mexíkó og undirritaðar viljayfirlýsingar um gerð
loftferðasamninga við Eþíópíu, Írak, Pakistan og Sri Lanka. Enn fremur var á síðasta ári
fundað með fulltrúum Bretlands, Indlands og Kanada um framkvæmd gildandi samninga.
Af þeim loftferðasamningum sem gerðir voru á síðasta ári er ástæða til að gera sérstaka
grein fyrir samningnum við Grænland, en flugsamgöngur milli Íslands og Grænlands eru
töluverðar og hafa farið vaxandi á síðustu árum. Af hálfu stjórnvalda hefur verið lögð áhersla
á að aukið umfang flugsamgangna milli Íslands og Grænlands geri þá kröfu að flugrekendum
sé skapað aukið öryggi í rekstri og fjárfestingum í þjónustu á þessum leiðum. Viðleitni til að
taka upp viðræður um gerð nýs samnings hafði staðið yfir lengi en bar ekki árangur fyrr en
utanríkisráðherra leitaði eftir því við formann landsstjórnar Grænlands í byrjun síðasta árs að
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þeir tækju höndum saman um að hrinda þeim af stað. Samningaumleitunum sem fylgdu í
kjölfarið lauk með gerð nýs samnings innan við ári eftir að þær hófust.
Nýi samningurinn heimilar áætlunar- og fraktflug milli tíu áfangastaða á Íslandi og
Grænlandi. Hann gerir enn fremur ráð fyrir að flugmálayfirvöld á hvorum stað um sig geti
heimilað áætlunarflug til og frá fleiri áfangastöðum, til og frá þriðja ríki, leiguflug,
innanlandsflug o.fl. Með nýja samningnum hefur skapast farvegur fyrir bættar flugsamgöngur
milli þessara nágrannaþjóða sem geta þróast í takt við tæknilegar framfarir og breytilegar
markaðsaðstæður á hverjum tíma.
7.5.3. Fjárfestingasamningar
Hinn 16. mars 2011 samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu þar sem utanríkisráðherra er
falið að hefja stefnumótun um gerð samninga við önnur ríki um gagnkvæma vernd fjárfestinga. Stefnt skuli að því að fjölga gerð slíkra samninga til þess að efla traust og skapa
hagfelld skilyrði fyrir beina erlenda fjárfestingu hér á landi, sem og fjárfestingar íslenskra
aðila erlendis. Jafnframt segir að gerð slíkra samninga stuðli að aukinni milliríkjaverslun og
veiti fjárfestum aukna vernd. Einnig segir í þingsályktuninni að stefnt skuli að því að gera
samninga af þessu tagi við þau ríki þar sem Íslendingar hafa mesta viðskiptahagsmuni.
Stefna íslenskra stjórnvalda
Erlend fjárfesting er hluti af stefnumörkun núverandi ríkisstjórnar. Í samstarfsyfirlýsingu
Samfylkingarinnar og Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs frá 9. maí 2009 segir m.a. að
til að ná góðum og jöfnum hagvexti, sem sé forsenda fyrir nýjum efnahagslegum og
félagslegum stöðugleika, þurfi að stuðla að beinum erlendum fjárfestingum. Þá segir í stefnumörkun stjórnvalda varðandi Ísland 2020 sóknaráætlunina, og í yfirlýsingu í tengslum við
gerð kjarasamninga frá 5. maí 2011, að stjórnvöld telji að nauðsynlegt sé að auka beina
erlenda fjárfestingu hér á landi og ryðja burt hindrunum sem helst standa í vegi hennar.
Hlutverk fjárfestingasamninga
Fjárfestingasamningar gegna almennt því hlutverki að veita erlendum fjárfestum réttarvernd
þannig að þeir njóti lögbundinna réttinda í því ríki sem þeir fjárfesta í og geti gætt hagsmuna
sinna fyrir dómstólum. Því má segja að fjárfestingasamningar auðveldi og hvetji til erlendra
fjárfestinga milli viðkomandi ríkja. Alla jafna eru fjárfestingasamningar gerðir milli þróaðra
ríkja annars vegar og vanþróaðri ríkja hins vegar, þar sem viðskiptaumhverfi er talið ótryggt
og réttarkerfi ekki alþjóðlega viðurkennt. Fjárfestingasamningar koma því fyrst og fremst
íslenskum fjárfestum á erlendri grund til góða, þar sem sú réttarvernd sem fjárfestingasamningar veita erlendum fjárfestum hér á landi á grunni fjárfestingasamninga, gildir að
langmestu leyti almennt gagnvart öllum erlendum fjárfestum hérlendis. Af þessum sökum eru
fjárfestingasamningar á milli ríkja innan EES-svæðisins óþarfir, þar sem þær réttarreglur sem
gilda á innri markaðnum veita betri réttarvernd en fjárfestingasamningar.
Fjárfestingasamningar Íslands
Ísland hefur gert tólf fjárfestingasamninga við önnur ríki. Um er að ræða tíu tvíhliða samninga
við Chile, Egyptaland, Indland, Kína, Lettland, Litháen, Líbanon, Mexíkó, Víetnam og
Úganda en samningarnir við Lettland og Litháen öðluðust gildi fyrir inngöngu ríkjanna í ESB.
Elsti samningurinn er við Kína frá árinu 1997 og nýjasti samningurinn er við Indland frá árinu
2008.
Samningurinn við Egyptaland hefur ekki verið fullgiltur af hálfu Íslands og þá hefur
samningurinn við Líbanon ekki verið fullgiltur af hálfu stjórnvalda í Líbanon. Samningurinn
við Úganda er einungis áritaður en ekki undirritaður.
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Enn fremur er Ísland aðili að fríverslunarsamningi EFTA-ríkjanna fjögurra og Singapúr, en
í honum er sérstakur kafli um vernd fjárfestinga. Þá gerðu þrjú EFTA-ríki, þ.e. Ísland, Sviss
og Liechtenstein, sérstakan fjárfestingasamning við Suður-Kóreu í tengslum við fríverslunarsamning milli þessara aðila.
Ákvæði um fjárfestingar í fríverslunarsamningum
Auk fríverslunarsamninganna við Singapúr og Suður-Kóreu hafa EFTA-ríkin gert 22 aðra
fríverslunarsamninga við ýmis ríki. Í nokkrum þeirra er að finna ákvæði um fjárfestingar þó
þau veiti ekki eins ríka vernd og fjárfestingasamningar. Þessi ákvæði eru breytileg milli
samninga en flest þeirra kveða á um svokallaðan staðfesturétt, þ.e. rétt fyrirtækja til að setja á
fót starfsemi í öðrum löndum og stunda þar fjárfestingar. Jafnframt fylgir þessum samningum
oftast listi yfir þá fyrirvara sem eru í gildi í hverju ríki fyrir sig um fjárfestingar útlendinga. Í
þessum samningum eru hins vegar ekki ákvæði um vernd fjárfesta, og því kjósa ríki sem vilja
semja um frekari vernd fjárfestinga að gera sérstaka fjárfestingasamninga við önnur ríki.
Viðræður framundan
Ísland hefur fylgt þeirri stefnu undanfarið að óska eftir viðræðum um gerð
fjárfestingasamnings við ríki sem teljast vera nærmarkaður EES-svæðisins. Jafnframt hefur
verið haft til hliðsjónar að gera slíka samninga við ríki þar sem fjárfestingatækifæri eru talin
vera til staðar og við ríki sem EFTA-ríkin hafa þegar gert fríverslunarsamninga við eða standa
í viðræðum við.
Í janúar sl. hófust viðræður íslenskra og tyrkneskra stjórnvalda um gerð fjárfestingasamnings og er vonast til þess að þeim ljúki í maí nk. Ísland á aðild að fríverslunarsamningi
EFTA-ríkjanna og Tyrklands. Jafnframt er fyrirhugað að hefja viðræður um gerð fjárfestingasamnings við Úkraínu á næsta ári. Ísland og Úkraína hafa gert fríverslunarsamning og tvísköttunarsamning sín á milli.
Rússnesk stjórnvöld lýstu yfir vilja til þess haustið 2010 að hefja á ný viðræður um gerð
fjárfestingasamnings við Ísland, en samningur milli ríkjanna um fjárfestingar var áritaður árið
2002 en var aldrei staðfestur af rússneskum stjórnvöldum. Síðar drógu rússnesk stjórnvöld til
baka þessa beiðni og sögðu ekki tímabært að hefja tvíhliða viðræður um gerð fjárfestingasamnings meðan á viðræðum EFTA-ríkjanna og Rússlands um gerð fríverslunarsamnings
stæðu yfir en þær viðræður hófust í byrjun þessa árs. Í þeim viðræðum er m.a. gert ráð fyrir að
sérstakur kafli verði um fjárfestingar.
Í byrjun síðasta áratugar áttu sér stað viðræður milli íslenskra og bandarískra stjórnvalda
um gerð fjárfestingasamnings. Eftir hryðjuverkaárásina hinn 11. september 2001, settu
bandarísk stjórnvöld áform um gerð slíkra samninga hins vegar í bið. Helsti ávinningur
íslenskra fjárfesta af gerð slíks samnings fælist í bættum dvalar- og atvinnuréttindum íslenskra
fjárfesta í Bandaríkjunum en á undanförnum árum hafa borist all nokkrar kvartanir til
utanríkisráðuneytisins vegna skorts á samningi sem fælu slík réttindi í för með sér. Hefur
málið verið tekið upp við ráðherra í Bandaríkjunum og við bandaríska þingið. Bandarísk
stjórnvöld hafa þrátt fyrir það engan áhuga sýnt á gerð samnings af þessu tagi, þrátt fyrir að
hin Norðurlöndin hafi samninga sem tryggi ríkan rétt fjárfesta til dvalar og atvinnu í Bandaríkjunum.
Einnig má geta þess að íslensk stjórnvöld lýstu yfir áhuga á gerð fjárfestingasamnings við
Kanada, við litlar undirtektir þarlendra yfirvalda. Hins vegar hafa viðræður átt sér stað milli
EFTA-ríkjanna og Kanada um möguleika þess að útvíkka gildandi fríverslunarsamning
þannig að hann nái einnig til þjónustuviðskipta og fjárfestinga, auk vöruviðskipta. Takist slíkt
myndi það liðka fyrir gerð fjárfestingasamnings.
Beiðnir liggja fyrir um viðræður um gerð fjárfestingasamnings frá stjórnvöldum í Albaníu,
Benín, Makedóníu og Úsbekistan. Ekki hefur verið tekin afstaða til þessara beiðna.
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Utanríkisráðuneytið leggur áherslu á náið samráð við stjórnsýsluna og atvinnulífið við gerð
fjárfestingasamninga. Eins mun utanríkisráðuneytið halda áfram að fylgjast með alþjóðlegri
þróun við gerð fjárfestingasamninga, en umræður um þau mál hafa einkum farið fram á
vettvangi OECD. Að lokum er rétt að geta þess að langtímagjaldeyrishöft kunna að setja gerð
fjárfestingasamninga skorður enda byggjast þeir m.a. á því að fjárfestum sé heimilt að flytja
fjármagn milli landa án takmarkana og án tafar, í þágu fjárfestingarinnar.
7.5.4. Tvísköttunarsamningar og upplýsingaskiptasamningar á sviði skattamála
Markmið tvísköttunarsamninga er að koma í veg fyrir tvískattlagningu sömu tekna og eigna
en einnig að koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu, m.a. með skiptum á upplýsingum.
Samninganefnd um gerð tvísköttunarsamninga lauk á árinu 2011 við gerð nýs tvísköttunarsamnings við Þýskaland sem mun koma í stað eldri samnings. Viðræður við Bretland vegna
endurskoðunar á eldri samningi hófust á árinu en gert er ráð fyrir að gerður verði nýr
samningur í stað núgildandi samnings sem er frá árinu 1991. Árituð var bókun um breytingu á
gildandi tvísköttunarsamningi við Pólland og samningur við Króatíu var fullgiltur og kom til
framkvæmda 1. janúar 2012. Þá voru tvísköttunarsamningar við Slóveníu og Barbados undirritaðir á árinu 2011. Einnig var bókun um breytingu á samningi OECD og Evrópuráðsins um
gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum fullgilt á árinu. Um þessar mundir bíða fjórir
tvísköttunarsamningar undirritunar og er frágangur þeirra misjafnlega langt á veg komið.
Stýrihópur á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar hélt áfram að gera samninga um upplýsingaskipti á sviði skattamála en markmið hópsins er að ná samningum við yfir 40 skilgreind lágskatta-/bankaleyndarríki. Upplýsingaskiptasamningar eru mikilvæg verkfæri fyrir
skattyfirvöld en á grundvelli þeirra geta skattyfirvöld óskað eftir upplýsingum um skattskyldar
tekjur og eignir íslenskra aðila. Undirritaðir voru sex nýir upplýsingaskiptasamningar við
lágskatta-/bankaleyndarríki á árinu 2011 og hafa Norðurlöndin í sameiningu undirritað tvíhliða upplýsingaskiptasamninga við alls 36 ríki á síðustu fjórum árum. Vinnu stýrihópsins á
að ljúka á árinu 2012.
7.6. Aðstoð við atvinnulífið á erlendri grundu
Utanríkisráðuneytið leggur sig fram um að greiða götu íslenskra fyrirtækja þar sem því verður
við komið, enda eitt af lögbundnum hlutverkum utanríkisþjónustunnar. Sérstök áhersla er lögð
á að tryggja markaðsaðgang og að takast á við tæknilegar markaðshindranir. Í grófum dráttum
á slíkt liðsinni sér stað með tvennum hætti. Annars vegar með samningagerð, sem að mestu
leyti er gerð skil fyrr í þessum kafla, og hins vegar með sértækri aðstoð af ýmsu tagi, s.s. í
samskiptum við erlend stjórnvöld til þess að opna dyr og koma á tengslum, og við kynningar
af ýmsu tagi.
Tengslum á milli stjórnvalda Íslands og mikilvægustu viðskiptaríkja er komið á og viðhaldið á reglulegum samráðsfundum. Í þessu skyni eru haldnir reglulegir fundir með Bandaríkjunum, Japan, Kína, Þýskalandi, Rússlandi og Póllandi. Frá því að síðasta skýrsla var lögð
fram hafa fundir átt sér stað með Bandaríkjunum og Rússlandi og fundir með Þýskalandi,
Kína og annar fundur með Rússlandi eru fyrirhugaðir á næstunni. Á þessum fundum er farið
yfir viðskipti ríkjanna og reynt að liðka fyrir úrlausn athugasemda sem kunna að hafa borist.
Rússlandsmarkaður opnast fyrir landbúnaðarvörur
Afrakstur þessa reglulega samráðs er sá að á síðastliðnum tveimur árum hafa verið undirritaðir tveir samningar um einföldun á dýraheilbrigðiseftirliti við innflutning til Rússlands á
landbúnaðarvörum, annars vegar á mjólkurvörum og hins vegar á kjötafurðum, sem gerir að
verkum að útflutningur er bæði greiðari og ódýrari. Síðarnefnda samkomulagið var undirritað
í heimsókn utanríkisráðherra til Moskvu í nóvemberlok sl. Sendiráð Íslands í Moskvu stóð
fyrir kynningu fyrir fjölmiðla og fagaðila í samstarfi við íslenska kjötútflytjendur í febrúar sl.
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til þess að fylgja auknum tækifærum eftir. Í kjölfarið hefur sala á lambakjöti og hrossakjöti
aukist og eru vonir bundnar við að útflutningur á lambakjöti muni margfaldast. Rússlandsmarkaður hefur þá sérstöðu umfram marga aðra markaði að þar ríkir bæði spurn eftir
verðminnstu og verðmestu hlutum skepnunnar. Þá eru bundnar vonir við aukinn útflutning á
mjólkurafurðum, einkum skyri, smjöri og mjólkurdufti.
Viðræður um aukinn markaðsaðgang ESB og EFTA-ríkja fyrir landbúnaðarvörur
Á vormánuðum 2011 óskuðu íslensk stjórnvöld eftir því við ESB að hafin yrði endurskoðun á
samningi Íslands og ESB um viðskipti með óunnar landbúnaðarvörur, sem gerður var á
grundvelli 19. gr. EES-samningsins. Óskin var sett fram vegna tilmæla frá útflutningsaðilum
og samtökum bænda en nokkur sóknarfæri hafa skapast, m.a. í útflutningi lambakjöts og
mjólkurafurða, einkum skyrs, vegna gengisþróunar og hás heimsmarkaðsverðs, auk þess sem
gæði framleiðslunnar er vel þekkt. Þó er ljóst að viðræðurnar munu fara fram á breiðari
grunni.
ESB hefur tekið jákvætt í viðræðurnar og er vonast til þess að viðræður hefjist fljótlega.
Samhliða viðræðunum um óunnar vörur verður samið um markaðsaðgang fyrir unnar
landbúnaðarvörur, auk þess sem ESB hefur óskað eftir að ræða verndun landfræðilegra
merkinga á landbúnaðarvörum. Í samningaviðræðum um markaðsaðgang er yfirleitt samið um
gagnkvæmar ívilnanir og því ljóst að Ísland mun þurfa að veita einhvern aðgang að sínum
markaði í skiptum fyrir aðgang að markaði ESB. Að viðræðunum verður unnið í nánu
samstarfi við fagráðuneyti landbúnaðarmála og góðu samráði við hagsmunaaðila.
Á ráðherrafundi EFTA-ríkjanna í desember 2010 var ákveðið að hefja viðræður milli
ríkjanna um endurskoðun landbúnaðarhluta stofnsáttmála EFTA. Markmið viðræðnanna var
að yfirfara og bæta markaðsaðgang EFTA-ríkjanna hvert til annars en í mörgum tilvikum
höfðu ríkin samið um betri aðgang við þriðju ríki í fríverslunarsamningum. Í grundvallaratriðum miðuðu viðræðurnar að því að ríkin myndu veita hvert öðru sambærilegan
aðgang við þann sem ESB er veittur, að teknu tilliti til sérstakra hagsmuna hvers og eins.
Viðræðurnar eru á lokastigi og standa vonir til þess að hægt verði að bæta aðgang fyrir
íslenskar útflutningsafurðir til hinna EFTA-ríkjanna, m.a. fyrir lambakjöt, hrossakjöt og skyr.
Tollflokkun loðnuhrogna
Undanfarin ár hefur ráðuneytið unnið með hagsmunaaðilum að því að tryggja eðlilega
tollflokkun loðnuhrogna á heimsvísu. Ísland er langstærsti útflytjandi vörunnar á
heimsmarkaði með u.þ.b. 90% markaðshlutdeild en langstærstur hluti hrognanna fer utan til
frekari vinnslu eftir hreinsun og frystingu hérlendis. Unnið hefur verið ötullega í málinu
gagnvart einstökum stjórnvöldum en jafnframt hefur málið verið tekið upp á vettvangi
Alþjóðatollasamvinnuráðsins (WCO).
Upphaf málsins má rekja til þess að komið höfðu upp tilvik þar sem tollayfirvöld einstakra
ríkja höfðu tekið til endurskoðunar tollflokkun hrognanna á grundvelli óljósra skýringargagna
WCO. Gögnin mátti mistúlka á þann hátt að fryst hrogn ætluð til frekari vinnslu ættu að
flokkast sem kavíarlíki, sem ber almennt miklu hærri toll. Sérstaklega skapaðist vandamál
vegna endurflokkunar tollayfirvalda í Litháen við áframflutning til Austur-Evrópu árið 2008.
Ef sú ákvörðun hefði staðið hefði það getað haft mjög alvarleg áhrif á útflutning til Rússlands
og nágrannaríkja þess utan ESB. Endurflokkuninni var hins vegar hnekkt fyrir litháískum
dómstólum.
Í kjölfarið var málið tekið upp á vettvangi WCO, þar sem Ísland hefur leitt umræðuna um
málið. Nú er útlit fyrir að umræddum skýringargögnum WCO verði breytt til þess að koma í
veg fyrir sambærileg mál og upp kom í Litháen.
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Tillaga að reglugerð um ráðstafanir í garð ríkja sem leyfa ósjálfbærar veiðar
Hinn 14. desember sl. lagði framkvæmdastjórn ESB fram tillögur til Evrópuþingsins og
ráðsins sem gera ráð fyrir að framkvæmdastjórninni verði heimilað að grípa til refsiaðgerða í
formi viðskiptahindrana gegn ríkjum til að vinna gegn ósjálfbærum veiðum. Af undirbúningsgögnum málsins má ráða að reglurnar eru m.a. ætlaðar til að knýja fram samninga um
veiðar úr deilistofnum þar sem ESB á hagsmuna að gæta, þ.m.t. makrílstofninum í Norðaustur-Atlantshafi.
Tillögurnar gera ráð fyrir að framkvæmdastjórnin geti, að höfðu samráði við aðildarríkin,
sett sérstakar reglugerðir um viðskiptahindranir gegn einstökum ríkjum. Þær refsiaðgerðir
geta tekið á sig ýmsar myndir en helst má nefna innflutningsbann á viðkomandi fisktegund
eða meðafla, hafnbann á fiskiskip sem stunda veiðar úr hinum umdeilda stofni, takmarkanir á
viðskipti með fiskiskip og gerð leigusamninga um skip og aflaheimildir. Skýr áskilnaður er
um að einungis megi grípa til aðgerða ef þær tengjast vernd sameiginlegs stofns. Þá verður að
framkvæma þær í tengslum við takmarkanir á veiðum skipa innan ESB úr sama stofni eða
framleiðslu og neyslu innan sambandsins, vegna þeirrar tegundar sem um er deilt. Auk þess
verða einstakar ráðstafanir að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar sambandsins. Áður en
gripið er til aðgerða ber að tilkynna viðkomandi ríki um málsmeðferðina og veita því tækifæri
til andmæla.
Tillögurnar eru nú til umfjöllunar innan Evrópuþingsins og ráðsins, sem þurfa að samþykkja þær til að þær verði að lögum innan ESB. Líklegt verður að telja að tillögurnar muni
taka breytingum í lagasetningarferlinu. Verði tillögurnar samþykktar mun framkvæmdastjórnin, eins og áður segir, leggja tillögur að sértækum aðgerðum fyrir aðildarríkin. Því er
enn nokkuð í að slíkar aðgerðir komi til framkvæmda.
Íslensk stjórnvöld fylgjast gaumgæfilega með umræddri tillögu og hafa mótmælt efni
hennar. Er það afstaða stjórnvalda að ýmislegt í tillögunum brjóti í bága við EES-samninginn
og reglur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Komi til þess að ESB setji umræddar reglur og
beiti þeim gegn íslenskum hagsmunum mun Ísland leita réttar síns á viðeigandi vettvangi.
7.7. Íslandsstofa, Iceland Naturally og árangur af EXPO 2010
Íslandsstofa
Hlutverk Íslandsstofu er að efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja samkeppnisstöðu íslensks
atvinnulífs á erlendum mörkuðum og laða erlenda ferðamenn og fjárfestingu til landsins.
Jafnframt veitir Íslandsstofa fyrirtækjum faglega aðstoð við sölu á vörum, þjónustu og
þekkingu erlendis og styður við kynningu á íslenskri menningu ytra. Íslandsstofa er aðili að
Enterprise Europe Network, sem er stuðningsnet ESB fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki.
Íslandsstofu var strax í upphafi markað annað og meira hlutverk en Útflutningsráði, en
stofan var stofnuð á grunni þess. Af þeim sökum hefur Íslandsstofa jafnframt tekið við
hlutverki Ferðamálastofu á erlendri grundu. Enn fremur hafa verið undirritaðar viljayfirlýsingar um samstarfssamninga við Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar (ÚTÓN),
Samtök tölvuleikjaframleiðenda og Markaðsnefnd upprunamerkis í sjávarútvegi. Starfsemin
grundvallast á þremur meginþáttum:
 Almennu kynningarstarfi sem beinist að því að efla orðspor og ímynd Íslands
erlendis, skapa áhuga á landinu sem áfangastað og auka spurn eftir því sem íslenskt
er.
 Upplýsingamiðlun, ráðgjöf og fræðslu við samtök, fyrirtæki og einstaklinga sem
miðar að því að efla færni þeirra og árangur í alþjóðaviðskiptum.
 Markvissum aðgerðum í því skyni að laða að erlenda fjárfesta til beinna fjárfestinga í
atvinnustarfsemi og nýsköpun í samræmi við stefnu stjórnvalda.
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Skipulagning þátttöku íslenskra aðila í vörusýningum erlendis hefur verið snar þáttur í
starfsemi Íslandsstofu og forvera hennar. Árlega taka íslensk fyrirtæki þátt í 15–20
alþjóðlegum sýningum, þar sem áhersla er lögð á margvísleg umfjöllunarefni á borð við
sjávarafurðir, vatn og orku, ferðaþjónustu, tísku og hönnun og hesta og bækur, svo dæmi séu
nefnd.
Íslandsstofa átti stóran þátt í samstarfsverkefninu Inspired by Iceland. Að baki því stóðu
margir aðilar sem höfðu það sameiginlega markmið að efla ferðaþjónustu á Íslandi og styrkja
ímynd landsins í kjölfar eldgoss í Eyjafjallajökli vorið 2010, sem ógnaði afkomu ferðaþjónustunnar. Verkefnið, sem upphaflega átti að standa til loka ársins, þótti takast svo vel að
ákveðið var að framlengja það um fimm mánuði, eða fram á vor 2011. Þá var ákveðið að ýta
úr vör framhaldsverkefni undir heitinu Ísland allt árið, sem hefur það að megin markmiði að
fjölga erlendum gestum hér á landi utan háannatíma.
Iceland Naturally
Ferðamönnum frá Bandaríkjunum til Íslands hefur fjölgað úr 45 þúsund árið 2003 í rúm 77
þúsund í lok árs 2011, sem telst rúmlega 70 prósenta fjölgun. Á sama tíma hefur ferðamönnum frá Kanada fjölgað úr 2.500 í tæplega 18 þúsund sem er um 600 prósenta breyting.
Þessa þróun má rekja að hluta til þess að sett var á laggirnar átaksverkefnið Iceland Naturally
árið 2000 til að auka jákvæða vitund um Ísland í Norður-Ameríku. Markaðsstarf íslenskra
aðila hafði áður verið ósamhæft og smátt í sniðum en með Iceland Naturally var leitast við að
samhæfa aðgerðir til að breyta ímynd Íslands til hins betra. Sameinuðu þar krafta sína íslenska
ríkið, með aðkomu þriggja ráðuneyta undir forystu utanríkisráðuneytis, og fimm fyrirtæki
með hagsmuni á Bandaríkjamarkaði, ásamt Ferðamálaráði.
Árangur EXPO 2010
Fyrirliggjandi upplýsingar sýna að tæplega 9 þúsund kínverskir ferðamenn komu til Íslands á
síðasta ári, sem er 70% aukning frá fyrra ári. Þetta er mesta hlutfallslega aukning ferðamanna
frá einu landi, en heildar meðalaukning ferðamanna til Íslands milli ára var um 16%. Ekki er
óeðlilegt að álykta að þátttaka Íslands í heimssýningunni í Sjanghæ (EXPO) hafi átt sinn þátt í
þessari miklu aukningu frá Kína.
Ríflega 2,3 milljónir gesta heimsóttu íslenska sýningarskálann á heimssýningunni í
Sjanghæ. Markmiðið með þátttöku Íslands í heimssýningunni var að kynna land og þjóð,
miðla þekkingu á sviði endurnýjanlegra orkugjafa og aðstoða fyrirtæki sem leita tækifæra á
kínverskum markaði. Fjölmiðlaumfjöllun um Ísland var mjög mikil í kínverskum fjölmiðlum
en m.a. voru gerðir sérstakir sjónvarpsþættir um Ísland.
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8.
UPPLÝSINGASTARF OG MENNINGARMÁL
Miklu skiptir fyrir utanríkishagsmuni ríkja að hafa gott orðspor á alþjóðavettvangi. Þannig
getur jákvæð ásýnd lands og þjóðar greitt fyrir viðskiptum og menningarsamstarfi, aukið
útflutning og laðað að erlenda ferðamenn og fjárfestingu, svo dæmi séu nefnd. Á sama hátt
getur neikvæð umfjöllun og langvarandi laskað orðspor haft margvísleg skaðleg áhrif á
hagsmuni þjóða. Flestar þjóðir heims leggja af þessum sökum ríka áherslu á að byggja upp og
standa vörð um orðspor sitt. Þar skipta verkin sjálf vitaskuld mestu máli. Stefna og aðgerðir
stjórnvalda í alþjóðamálum mynda að mörgu leyti grunninn að uppbyggingu orðspors, auk
þess sem kröftugt menningar- og listalíf hefur mikil áhrif. Virk almannatengsl og ímyndarherferðir geta gert gagn en duga skammt ef ekki er innistæða fyrir þeim. Yfirbragð
málflutnings á alþjóðavettvangi skiptir einnig máli. Ríkjum sem fara fram af sjálfstrausti og
rökfestu, í bland við hófsemd og heiðarleika, farnast venjulega vel í samskiptum við aðra.
8.1. Upplýsingastarf utanríkisþjónustunnar
Á tímum þegar upplýsingamiðlun verður sífellt hraðari og umfjöllun erlendra fjölmiðla getur
haft víðtæk áhrif á augabragði skiptir miklu að upplýsingastarfsemi stjórnvalda sé skjótvirk og
vönduð. Gildir það í senn um almenna miðlun upplýsinga um það sem efst er á baugi í
utanríkismálunum á hverjum tíma og um það þegar bregðast þarf hratt við áföllum eða
óvæntum atburðum.
Auk hefðbundinna diplómatískra samskipta kemur utanríkisráðuneytið upplýsingum á
framfæri innanlands og á alþjóðavettvangi með útsendingu fréttatilkynninga og í gegnum
önnur fjölmiðlasamskipti. Heimasíða ráðuneytisins er í því tilliti eitt helsta verkfærið en hún
hefur á síðustu árum verið uppfærð til þess að framsetning efnis sé eins og best verður á
kosið. Þess má geta að heimasíður stjórnarráðsins, þ.m.t. utanríkisráðuneytisins, komu vel út í
samanburði við aðra flokka varðandi innihald og aðgengi í úttekt á opinberum vefjum ríkis og
sveitarfélaga árið 2011, þar sem alls voru skoðaðir 267 vefir. Enn má þó gera betur, svo sem
hvað varðar aðgengi blindra og fatlaðra, og mun ráðuneytið kappkosta að mæta þörfum þeirra
hópa.
Utanríkisþjónustan heldur úti á þriðja tug heimasíðna að sendiskrifstofum Íslands erlendis
meðtöldum. Allir vefir eru aðgengilegir á ensku, auk þess sem vefir sendiskrifstofa eru einnig
á tungumáli viðkomandi gistiríkis (kínversku, þýsku, frönsku o.s.frv.). Utanríkisþjónustan
leggur áherslu á að upplýsingamiðlun á heimasíðum sé virk og nútímaleg og að þær þjóni
lesendum sínum vel, bæði erlendum notendum og íslenskum ríkisborgurum sem þangað leita,
til dæmis til þess að fá upplýsingar um vegabréf og aðra borgaraþjónustu. Heimasíður
íslenskra sendiskrifstofa hafa tekið gagngerum breytingum á árinu. Þær eru nú samtengdar
vefnum Iceland.is sem Íslandsstofa heldur úti en hann miðar að því að kynna Ísland sem
áfangastað ferðamanna, fjárfestinga og útflutningsviðskipta. Þar má einnig finna fréttir og
upplýsingar um listir og menningu, auk ljósmynda og myndbanda sem tengjast Íslandi á
einhvern hátt. Breytingin á útliti heimasíðna sendiskrifstofa og tengingin við Íslandsstofu
hvað varðar útlit og efni undirstrikar náið samstarf þessara aðila í kynningarmálum og þannig
eru heimasíður sendiráða Íslands nánast framlengdur armur kynningarstarfs Íslandsstofu (og
öfugt). Hinar nýju heimasíður sendiráðanna eru einnig mikilvægur liður í miðlun frétta af
menningarstarfsemi sendiskrifstofa og þar gegnir rafræni gagnabankinn Arts and Culture
mikilvægu hlutverki.
Utanríkisráðuneytið hefur í auknum mæli nýtt sér samfélagsmiðla við upplýsingagjöf til
almennings. Er það í samræmi við almenna strauma og stefnur í upplýsingamiðlun en ríki á
borð við Bandaríkin, Bretland, Svíþjóð og Eistland hafa um árabil nýtt sér til dæmis Facebook, Twitter og YouTube til að koma upplýsingum á framfæri. Facebook-síða utanríkisráðuneytisins7 er í vexti og hefur reynst markviss leið til að koma upplýsingum á framfæri. Þá
7

https://www.facebook.com/utanrikisraduneytid
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nýtir ráðuneytið sér einnig YouTube8 og Flickr9 fyrir myndrænar upplýsingar um störf sín.
Með notkun samfélagsmiðla nær ráðuneytið til stærri og dreifðari hóps en áður. Á sama tíma
greiðir miðillinn fyrir opnari samskiptum við almenning og eykur aðgengi fólks að
upplýsingum. Fjölmiðlar og almenningur, bæði á Íslandi og í öðrum ríkjum, nýta í síauknum
mæli samfélagsmiðla. Því er eðlilegt að stjórnvöld, eins og aðrir, tileinki sér og nýti þá
möguleika sem felast í notkun samfélagsmiðla í upplýsingaskyni, en þó innan þess ramma
sem störfum stjórnarráðsins er markaður.
Utanríkisráðuneytið á óformlegt samstarf við önnur ráðuneyti um þau mál sem eru efst á
baugi í utanríkismálunum og eftir atvikum snerta fleiri en eitt ráðuneyti. Þannig hefur
stjórnarráðið talað einni röddu þegar um stærri mál er að ræða. Nýverið var lagt kapp á um að
sinna upplýsingamálum í málsvörninni fyrir EFTA-dómstólnum í Icesave-málinu, svo dæmi
sé tekið. Sjá frekari umfjöllun um það í kafla 4.2.2. Frá því að efnahagshrunið varð hefur
utanríkisráðuneytið, sem og önnur ráðuneyti, styrkt tengsl sín við erlenda fjölmiðla. Það
tengslanet er víðtækt og nýtist til að koma upplýsingum beint til viðkomandi blaða- og
fréttamanna. Sendiskrifstofum Íslands erlendis er einnig ætlað að koma á tengslum við
fjölmiðla í gisti- og umdæmisríkjum. Eitt af hlutverkum sendiherra og annars starfsfólks er að
tala máli Íslands og veita eftir atvikum fjölmiðlum viðtöl um stefnu stjórnvalda. Umtalsverð
fjölmiðlaathygli hefur beinst að Íslandi vegna endurreisnarstarfsins eftir hrunið og í tengslum
við aðildarviðræðurnar við Evrópusambandið og leggur utanríkisþjónustan sig fram um að
nýta þá athygli til þess að upplýsa um málefni og hagsmuni Íslands. Öll sendiráð hafa auk
þess það hlutverk að fylgjast með erlendri fjölmiðlaumfjöllun um Ísland, leggja mat á hana og
bregðast við henni ef þess þykir þörf.
Um starfsemi Íslandsstofu er fjallað í kafla 7.7. en Íslandsstofa hefur það hlutverk „að efla
ímynd og orðspor Íslands“ eins og fram kemur í lögum nr. 38/2010. Innan vébanda
Íslandsstofu starfa fagráð á mismunandi sviðum atvinnulífsins, sem í eiga sæti fulltrúar allra
helstu hagsmunaaðila og félagasamtaka. Íslandsstofa er þannig kjörinn vettvangur fyrir
samráð og stefnumótun um það hvernig standa megi vörð um og efla orðspor Íslands. Slíkt
starf getur aldrei verið eingöngu á hendi stjórnvalda heldur þurfa aðrir hlutaðeigandi aðilar í
samfélaginu að koma náið að því.
8.2. Helstu verkefni á sviði menningarmála
Í gegnum fjölbreytt menningarstarf sitt styður utanríkisþjónustan með margvíslegum hætti við
listir og skapandi greinar á Íslandi. Stuðningur við íslenska menningarstarfsemi erlendis er
mikilvægur þáttur í starfsemi utanríkisþjónustunnar og ætla má að hún nemi allt að þriðjungi
af starfsemi tvíhliða sendiskrifstofa. Starfsfólk sendiskrifstofa er fulltrúar Íslands í
viðkomandi gisti- og umdæmisríkjum og býr yfir þekkingu á samfélögum þeirra, þ.m.t.
menningarstarfi. Utanríkisþjónustan styður kynningu á íslenskri menningu erlendis og greiðir
fyrir menningarsamstarfi Íslands við aðrar þjóðir. Gildir það einnig um skapandi greinar. Þær
eru ört vaxandi atvinnugrein sem hefur eflst og er sótt fram af krafti á erlenda markaði. Þessi
þáttur í starfi utanríkisþjónustunnar getur haft margvísleg jákvæð áhrif. Líflegt menningarlíf,
alþjóðlegar hátíðir og uppbygging sögustaða víða um land eiga þátt í að auka aðdráttarafl
Íslands sem menningaráfangastaðar.
Starfsemin 2011
Menningarstarf utanríkisþjónustunnar byggist á starfsáætlunum sendiráða og er tekið mið af
faglegu mati miðstöðva lista og hönnunar þegar fjárframlög til verkefna eru ákveðin.
Listamenn og fyrirtæki á sviði skapandi greina geta átt frumkvæði að samstarfi við
sendiskrifstofur og nýtt sér þjónustu þeirra. Þá hefur verkefnabókhaldi verið komið á til að
8
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auðvelda sendiskrifstofum kostnaðaruppgjör í árslok. Sendiráðin styðja við menningarstarf
listamanna og stofnana með því að efna til verkefna og kynninga sem þau framkvæma í
samstarfi við miðstöðvar hönnunar og lista, menningarstofnanir og fyrirtæki.
Sendiráðin styðja þátttöku í íslenskum og norrænum hátíðum og kaupstefnum, og viðburði
og samstarfsverkefni á sviði bókmennta, hönnunar, myndlistar, kvikmynda, tónlistar og
sviðslista. Þau standa einnig að viðburðum er tengjast sögu, menningararfi og íslenskri tungu,
svo sem íslenskukennslu, íslenskum hestamótum, hátíðahöldum í tilefni af stjórnmálasambandsafmæli Íslands og annarra ríkja, svo dæmi séu nefnd.
Megináherslan á árinu 2011 var á að kynna íslenskar bókmenntir víða um heim í tengslum
við heiðursþátttöku Íslands á bókamessunni í Frankfurt í október sl. Sendiráð Íslands í Berlín,
Brussel, Kaupmannahöfn, París og Peking tóku annað árið í röð þátt í sérstöku
kynningarverkefni á sviði íslenskrar samtímalistar í samstarfi við íslenska listamenn,
innlendar og erlendar miðstöðvar, gallerí og söfn. Sendiskrifstofur í Kaupmannahöfn,
Sjanghæ, Peking, Stokkhólmi og Helsinki komu að kynningarátaki á sviði hönnunar þegar
sýningin Íslensk samtímahönnun fór víða um lönd á vegum Hönnunarmiðstöðvar Íslands og
erlendra samstarfsaðila hennar. Síðasti viðkomustaður sýningarinnar var Helsinki í byrjun
þessa árs, en sendiráðið þar mun styðja sérstaklega við samstarfsverkefni á sviði hönnunar í
tengslum við tilnefningu Helsinki sem hönnunarborgar heimsins á þessu ári, auk þess að ýta
úr vör kynningu á samtímaljósmyndun og samstarfi á því sviði við ljósmyndasöfn og gallerí
heima og í Finnlandi.
Meðal annarra verkefna frá síðastliðnu ári má nefna umfangsmikla menningardagskrá sem
efnt var til á Íslandi og í Kína í tengslum við 40 ára afmæli stjórnmálasambands ríkjanna. Í
Kína var meðal annars efnt til bókmenntasýningar í stærsta bókasafni Asíu í Peking-háskóla,
tónleikahalds í tónleikahöllinni Egginu, og myndlistar- og hönnunarsýninga í samstarfi við
kínverskar stofnanir. Þá fögnuðu Eistar með Íslendingum sérstökum Íslandsdegi sem efnt var
til í Tallinn, höfuðborg Eistlands í tilefni þess að Ísland var fyrst ríkja til að viðurkenna
sjálfstæði landsins á ný fyrir tuttugu árum. Efnt var til glæsilegrar tónleikadagskrár, sem
skipulögð var af Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar, bókmennta- og ljósmyndasýningar,
hönnunarsýningar, svo og matarkynninga. Forseti og utanríkisráðherra voru meðal
heiðursgesta á Íslandsdeginum og á annað hundrað íslenskra listamanna kom fram.
Utanríkisráðherra opnaði af þessu tilefni sýningu um íslenskar samtímabókmenntir ásamt
rithöfundunum Andra Snæ Magnasyni og Aðalsteini Ásberg Sigurðssyni, opnaði kynningu á
íslenskum mat á Íslandstorginu fyrir utan utanríkisráðuneyti Eistlands, og flutti ávarp við
opnun ljósmyndasýningar með myndum Páls Stefánssonar.
Sögueyjan Ísland í Frankfurt
Heiðursþátttaka Íslands á bókasýningunni í Frankfurt sem efnt var til í október 2011, er
umfangsmesta kynningarverkefni á sviði menningar sem stjórnvöld hafa ráðist í frá
lýðveldisstofnun. Meginábyrgð var á höndum mennta- og menningarmálaráðuneytisins, sem
kom á fót sérstakri skrifstofu með verkefnisstjóra og verkefnisstjórn árið 2008 og tryggði 300
milljóna króna opinbert framlag til verkefnisins á fjórum árum. Heildarvelta verkefnisins nam
nær hálfum milljarði króna og kom fjöldi íslenskra og þýskra fyrirtækja að því auk þess sem
menningaráætlun Evrópusambandsins veitti því veglegan styrk. Aðkoma utanríkisráðuneytis
fólst m.a. í þátttöku menningarfulltrúa í verkefnisstjórn og þátttöku sendiráðs Íslands í Berlín í
undirbúningi og framkvæmd í Þýskalandi. Nær öll markmið sem sett voru í upphafi náðust og
gott betur. Meginmarkmiðið var að koma elstu grein íslenskrar menningar, bókmenningunni,
á framfæri á stærsta þýðingamarkaði heims og opna um leið gátt til annarra landa.
Utanríkisráðherra var viðstaddur opnun bókasýningarinnar í Frankfurt og átti af því tilefni
tvíhliða fund með utanríkisráðherra Þýskalands, sem ásamt forseta Íslands var meðal
ræðumanna við opnunina. Utanríkisráðherra heimsótti einnig þýska útgefendur íslenskra bóka
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og flutti ávörp við ýmis tilefni tengd útkomu íslenskra bóka, s.s. þegar kynntur var samningur
stærsta bóksölufyrirtækis heims, Amazon og útgáfufyrirtækis þess, Amazon Crossing, um
útgáfu verka eftir tíu íslenska höfunda í Bandaríkjunum fram til loka næsta árs.
Árangur mælist meðal annars í aukinni útgáfu íslenskra bókmennta sem fór langt fram úr
væntingum. Um 230 titlar komu út á þýsku á árinu. Eitt merkasta framlagið var ný
heildarútgáfa Íslendingasagnanna á vegum þýska forlagsins Fischer. Í öðru lagi náðist sá
árangur að skapa tækifæri á öðrum mörkuðum. Það heppnaðist vel eins og fyrrnefnt dæmi um
Amazon sýnir. Í þriðja lagi náðist að koma Íslandi og íslenskri menningu og listum á framfæri
í Þýskalandi og víðar. Þar ber fyrst að nefna íslenska skálann sem hannaður var af Sagafilm í
samstarfi við Pál Hjaltason arkitekt og Finnboga Pétursson myndlistarmann og vakti mikla
athygli almennings og fjölmiðla. Efnt var til glæsilegrar menningardagskrár sem fólst í
bókmenntasýningum og höfundakynningum sem stóðu allt árið, samtals átta myndlistar- og
hönnunarsýningum í virtum söfnum og galleríum í Frankfurt, kvikmyndadagskrá, leiksýningu
og tónleikahaldi. Síðast en ekki síst vakti heiðursþátttakan á bókamessunni mikla athygli á
landi og þjóð í Þýskalandi. Þúsundir blaðagreina birtust í þýskum dagblöðum og hundruð
klukkustunda af ljósvakaefni voru tileinkuð íslenskri menningu, auk umtalsverðrar
alþjóðlegrar umfjöllunar. Að mati þýskrar kynningarstofu nam andvirði fjölmiðlaumfjöllunar
þremur milljörðum íslenskra króna.
Utanríkisráðuneytið, í samráði við Sögueyjuna, lét hanna veggspjaldasýninguna Sögueyjan
Ísland: portrett af íslenskum samtímahöfundum sem þýdd hefur verið á sex tungumál og er
notuð við kynningu á vegum sendiráða og bókmenntastofnana víða um heim. Nú í apríl er
sýningin sett upp á vegum sendiskrifstofa Íslands í Bandaríkjunum, í Lincoln Center í New
York, í tilefni af stórri íslenskri kvikmyndadagskrá sem efnt verður til á vegum Kvikmyndamiðstöðvar Íslands. Sýningin mun síðan ferðast áfram um Norður-Ameríku og með þeim
hætti styðja við sókn íslenskra höfunda og bókaútgefenda á þeim markaði.
Þátttaka ráðuneytisins í menningarstarfsemi og kynningarstarfi
Utanríkisráðuneytið tók á árinu þátt í fjölda samstarfsverkefna og átti fulltrúa í stjórnum og
starfshópum á sviði menningar bæði innanlands og utan, auk norræns og alþjóðlegs samstarfs.
Menningarfulltrúi þess situr í stjórn Kynningarmiðstöðvar íslenskrar myndlistar sem stóð fyrir
framkvæmd Feneyjatvíæringsins á liðnu ári, en ráðuneytið studdi veglega við verkefnið og
tók að þessu sinni að sér opnun íslenska skálans fyrir hönd stjórnvalda. Ráðuneytið á einnig
fulltrúa í verkefnisstjórn Sögueyjunnar Íslands, fagráði lista og skapandi greina hjá
Íslandsstofu, verkefnisstjórn Núbó-sjóðsins sem skipuleggur bókmennta- og ljóðasamstarf
milli Íslands og Kína. Í kjölfar fjölmenns fundar fulltrúa skapandi greina með aðalsamningamanni um aðild Íslands að Evrópusambandinu vorið 2011 var í byrjun þessa árs skipulögð
fjölmenn ráðstefna um ESB og skapandi greinar í samstarfi við fagráðuneyti, samtök
sveitarfélaga og samtök skapandi greina. Loks sat menningarfulltrúi utanríkisráðuneytisins í
starfshópi sem mennta- og menningarmálaráðherra skipaði í lok janúar 2011 til að meta
hvernig hægt sé að bæta starfsumhverfi skapandi greina, nýta þau tækifæri sem til staðar eru,
efla rannsóknir, menntun og stefnumótun og styðja við útflutningsstarfsemi.

109

9.
REKSTUR UTANRÍKISÞJÓNUSTUNNAR
Utanríkisráðuneytið hefur eins og önnur ráðuneyti þurft að bregðast við afleiðingum
bankahrunsins og skera niður í útgjöldum. Umtalsverðri hagræðingu hefur verið náð með
viðamiklum aðgerðum til kostnaðarlækkunar í allri starfsemi ráðuneytisins. Vert er að hafa í
huga að gengisáhrif skekkja samanburð á fjárlögum utanríkisráðuneytisins á milli ára en stór
hluti kostnaðarins fellur til í erlendum gjaldeyri.
Haustið 2008 átti ráðuneytið frumkvæði að 23% niðurskurði af fyrirliggjandi fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2009, auk 2% viðbótarhagræðingar innan árs. Þessu var fylgt eftir með
16,4% niðurskurði á fjárlögum 2010 og 9,5% niðurskurði í rekstri á fjárlögum 2011. Á fjárlögum 2012 nam hagræðing á rekstrarútgjöldum utanríkisráðuneytisins 3,9%, sem er hærra
hlutfall en almennt var hjá öðrum ráðuneytum.
Heildarfjárlög utanríkisráðuneytisins árið 2012 eru tæplega 10 milljarðar kr. en þar af
rennur rúmur helmingur til þróunarmála og alþjóðastofnana. Í samræmi við þingsályktun um
alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands, sem samþykkt var í júní í fyrra, aukast framlög til
þróunarmála um 340 m.kr. á milli 2011 og 2012. Kostnaður við hina eiginlegu utanríkisþjónustu, aðalskrifstofu ráðuneytisins og sendiskrifstofur, er áætlaður 3.873 m.kr. á árinu
2012 sem svarar til um 0,71% af A-hluta fjárlaga.
Hagræðingu síðustu ára hefur m.a. verið náð með lokun sendiskrifstofa, fækkun
starfsmanna og lækkun launa-, húsnæðis- og ferðakostnaðar. Sendiskrifstofur Íslands eru nú
21 talsins, þar af eru 15 sendiráð, þrjár fastanefndir hjá alþjóðastofnunum og þrjár aðalræðisskrifstofur. Þetta er svipaður fjöldi og á árunum 2002 til 2004 en útsendir starfmenn eru nú
um fjórðungi færri en þeir voru á því tímabili. Þeir voru 70 árið 2004 en 53 í mars 2012. Nú er
svo komið að í helmingi sendiskrifstofa starfa tveir eða færri útsendir starfsmenn. Á fjórum
sendiskrifstofum starfar nú aðeins einn útsendur starfsmaður (í Helsinki, Þórshöfn, Tókíó og
Winnipeg) og á aðalræðisskrifstofunni í New York eru aðeins staðarráðnir starfsmenn.
Samhliða fækkun starfsfólks hefur álagið á sendiskrifstofur aukist vegna nýrra verkefna og
með flutningi verkefna frá starfsstöðvum sem hefur verið lokað. Þessu hefur verið mætt með
skýrri forgangsröðun og markvissum vinnubrögðum.
Samstarf í húsnæðismálum
Íslenskar sendiskrifstofur deila húsnæði með einni eða fleiri norrænum sendiskrifstofum í
þremur borgum, Berlín, Washington og London, og ráðgert er að íslenska sendiráðið í NýjuDelí flytji inn í nýtt húsnæði Dana þegar það er tilbúið. Unnið er að því að auka samstarf
Norðurlandanna í húsnæðismálum og verið er að kanna í hvaða borgum slíkt samstarf gæti
komið til greina.
Í ágúst sl. undirrituðu utanríkisráðherrar Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna samkomulag um að sendifulltrúar ríkjanna geti starfað og haft aðsetur í sendiráðum og fastanefndum
hinna ríkjanna erlendis. Á grunni þess samkomulags er gert ráð fyrir að hlutaðeigandi ríki geri
með sér tvíhliða samstarfssamninga. Tilgangurinn með samkomulaginu er að styrkja samvinnu ríkjanna og auka hagkvæmni og sveigjanleika í utanríkisþjónustu þeirra. Í kjölfar samkomulagsins hefur verið komið á fót sameiginlegum gagnagrunni þar sem utanríkisþjónustur
ríkjanna geta auglýst eftir og boðið út laust húsrými.
Kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð
Tilraunaverkefni utanríkisráðuneytisins í kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð laut að greiningu
á framlögum ráðuneytisins til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu á árinu 2009 og var lokaskýrslu
um verkefnið skilað í júní 2011. Verkefnið fólst í greiningu á þeim hluta málaflokksins sem
utanríkisráðuneytið sjálft fer með, eða um 60% af heildarframlögum en Þróunarsamvinnustofnun Íslands fer með tvíhliða þróunarsamvinnu, um 40 % framlaga.
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Í kjölfar verkefnisins valdi utanríkisráðuneytið þróunarsamvinnu sem meginmálaflokk sem
greindur verður heildstætt sem hluti af þriggja ára áætlun um innleiðingu kynjaðrar
hagstjórnar og fjárlagagerðar sem samþykkt var af ríkisstjórn í apríl 2011. Gerð hefur verið
verkáætlun fyrir næstu þrjú ár, en stefnt er að því að greina öll framlög Íslands til þróunarsamvinnu með tilliti til þess hvort verkefnunum er ætlað að stuðla að jafnrétti kynjanna og/eða
valdeflingu kvenna. Stærstur hluti verkefnisins felst í greiningu á framlögum til tvíhliða
þróunarsamvinnu og eyrnamerktum framlögum til alþjóðastofnana og frjálsra félagasamtaka
og er nánar sagt frá þessu í kafla 6.8.
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Íslenska utanríkisþjónustan
Töluleg samantekt
Neðangreindar upplýsingar hafa verið teknar saman af utanríkisráðuneytinu og byggja m.a. á
tölum frá öðrum utanríkisþjónustum. Upplýsingarnar eru uppfærðar reglulega og endurspegla
stöðuna á þeim tímapunkti sem úttektin er gerð.
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