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Er Evrópusambandið fyrir ísland?

Mikilvægt er að hafa í huga í öllum umræðum um það hvort ísland skuli verða hluti af 
Evrópusambandinu hver framtíðarþróun sambandsins kann að verða enda deginum Ijósara að ef 
islendingar ganga þar inn mun sú þróun ekki stöðvast heldur halda áfram eins og áður. Ekki þýðir því 
að einblína á það hvernig Evrópusambandið er í dag eða kann að verða á morgun heldur er 
nauðsynlegt að horfa lengra fram á veginn enda Ijóst að ef af inngöngu í sambandið yrði á einhverjum 
tímapunkti i framtíðinni væri ekki tjaldað til einnar náttar.

Eðli málsins samkvæmt getur enginn fullyrt neitt um óorðinn hlut eins og það hver framtíðarþróun 
Evrópusambandsins kann að verða. Hins vegar bendir fátt til annars en að sú þróun sem til þessa 
hefur átt sér stað innan sambandsins haldi áfram um ókomna tíð. Sú þróun hefur öðru fremur 
einkennst af sífellt meiri samruna þeirra rikja sem það mynda á flestum ef ekki öllum sviðum og er nú 
svo komið í dag að leitun er að málaflokkum innan þeirra sem stofnanir Evrópusambandsins hafa ekki 
meiri eða minni völd yfir og þeim fer sifellt fækkandi.

Fjölmargir hafa bent á að þessi þróun sé nú komin á það stig að lítið vanti upp á að Evrópusambandið 
verði að einu ríki. Þ.á.m. eru ýmsir af forystumönnum sambandsins sjálfs. Þannig sagði t.a.m. 
þáverandi utanríkisráðherra Þýskalands, Joschka Fischer, 27. desember 1998 í samtali við breska 
dagblaðið Daily Telegraph að það að skapa eitt evrópskt ríki á grunni einnar evrópskrar stjómarskrár 
væri stærsta verkefni samtímans.

Þáverandi forsætisráðherra Belgiu, Guy Verhofstadt, var heldur ekki að slá af því þegar hann sagði 
við Financial Times 21. júni 2004 að fyrirhuguð Stjómarskrá Evrópusambandsins (kölluð i seinni tíð 
Lissabon-sáttmálinn) væri homsteinninn að evrópsku sambandsríki og bætti síðar um betur og gaf út 
bók sem ber í enskri þýðingu heitið “United States of Europe". Núverandi forseti framkvæmdasljóri 
Evrópusambandsins, José Manuel Barroso, likti síðan sambandinu við heimsveldi á blaðamannafundi 
10. júlí 2007 með tilliti til stærðar þess og hvernig það er uppbyggt.

Evrópusambandið hefur i dag t.a.m. þing, hæstarétt, ígildi ríkisstjómar, skilgreind ytri landamæri, 
gjaldmiðil, yfirþjóðlegt lagasetningarvald, vegabréf og ökuskirteini. Sömuleiðis fána, þjóðhátíðardag 
og jafnvel þjóðsöng. Það sem á vantar mun fást með fyrirhugaðri Stjórnarskrá Evrópusambandsins og 
þ.á.m. þjóðhöfðingja, sameiginlega utanríkisstefnu, utanríkisráðherra og utanrikisþjónustu, auk þess 
sem sambandið verður þar með sjálfstæð lögpersóna og ritar þá ekki lengur alþjóða- og 
milliríkjasamninga fyrir hönd ríkja sinna heldur í eigin nafni.

Stjórnarskrá Evrópusambandsins er forsenda frekari stækkunar sambandsins. Núverandi sáttmálar 
gera aðeins ráð fyrir 27 rikjum en svo mörg eru þau þegar orðin. Þetta þýðir að Island getur ekki



gengið í Evrópusambandið fyrr en Stjórnarskráin hefur náð fram að ganga. Þ.e. ef hún nær fram að 
ganga. öll raunhæf umræða hér á landi um hugsanlega inngöngu íslands í Evrópusambandið verður 
því að miðast við Stjómarskrá sambandsins sem og það hvort Islendingar geti sætt sig við og átt 
samleið með því í Ijósi þeirrar framtíðarþróunar sem líklegast er að muni eiga sér stað í þeim efnum.

Ljóst er að þeirri þróun yrði seint stýrt af íslendingum enda liggur fyrir að vægi einstakra rfkja 
Evrópusambandsins innan þess, og þar með allir möguleikar þeirra til áhrifa, fer fyrst og fremst eftir 
því hversu fjölmenn þau eru. Sá mælikvarði hentaði hagsmunum Islendinga seint vel eðli málsins 
samkvæmt. I grundvallaratriðum snýst umræðan um Evrópusambandið um það hverjir eigi að stjóma 
Islandi? Islendingar, þá annað hvort með beinum hætti eða í gegnum kjöma fulltrúa, eða 
stjórnmálamenn sem væru kosnir af öðrum en okkur til þess að standa vörð um aðra hagsmuni en þó 
fyrst og fremst embættismenn sambandsins sem enginn kysi.


