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Efni: 340. mál, þingsályktunartillaga 143: Umsókn Íslands um aðild að

Evrópusambandinu dregin til baka

Ég skrifa hér til að lýsa yfir áhyggjum mínum af því að umsókn Íslands um aðild að 

Evrópusambandinu verði dregin til baka. Ég tel það skipta miklu máli fyrir smáríki á 

borð við Ísland að móta sér öryggisstefnu þar sem virk þátttaka í alþjóðastofnunum á 

borð við Evrópusambandið er einn af hornsteinunum. Ég tel að minnsta kosti skyldu 

Alþingis að klára aðildarsamning við Evrópusambandið svo ljóst sé hvað Íslandi 

standi til boða til að styrkja varnir sínar og tryggja mannöryggi íslensku þjóðarinnar.

Í meistararitgerð minni í alþjóðasamskiptum sem ég vann undir leiðsögn Alyson 

Bailes í Háskóla Íslands bar ég stefnuleysi Íslendinga í öryggismálum saman við 

virka og framsækna öryggisstefnu Finna.

Helstu niðurstöður voru að í hnattvæddum, samþættum heimi er mælt með því að 

hvert þjóðríki móti sér ítarlega öryggisstefnu. Í raun er það mikilvægara fyrir smáríki 

en stór og þau þurfa sérstaklega að gæta að mannöryggi borgara sinna í gegnum 

virka þátttöku í alþjóðastofnunum. Ástæðan er sú að hlutfallslegur styrkur þeirra dugir 

skammt í samkeppni við efnislegan og hernaðarlegan styrk stærri ríkja og gerir þeim 

erfiðara fyrir að ná fram vilja sínum einhliða.

Utanríkisráðuneyti Finna lýsir öryggisstefnu þeirra á eftirfarandi hátt; “utanríkismála- 

og öryggisstefna er byggð á góðum tvíhliða og alþjóðlegum samskiptum, virkri 

þátttöku í Sameiginlegri öryggis og utanríkismálastefnu ESB, skilvirkri marghliða 

samvinnu og trúverðugum vörnum landsins.” Íslendingar gætu lært af Finnum hversu 

framsýnir þeir eru varðandi mótun þjóðaröryggisstefnu og hversu raunsætt viðhorf 

þeirra er til þátttöku í alþjóðastofnunum. Finnar hafa tekið markvissari stjórn á eigin 

örlögum og reyna að nýta sér núverandi alþjóðakerfi til gagns og öðlast skilning á 

afleiðingum eigin gjörða. Finnar nálgast öryggismál sín út frá því hvernig heimurinn 

er, en ekki hvernig þeim finnst hann ætti að vera.

Aðild að Evrópusambandinu var algjört lykilatriði í upprisu Finna eftir efnahagshrun á 

tíunda áratug síðustu aldar. Þátttaka í sameiginlegum markaði og aðgengi að stærra 

regluverki jók getu og orðstír Finna heima fyrir og utan landssteinanna.



Á meðan Finnland er fyrirmynd annarra smáríkja varðandi framsýna öryggisstefnu 

virðist Ísland vera veikburða gagnvart bæði ytri og innri ógnum. Ytri þar sem ráðandi 

öfl hafa ekki tryggt Íslandi viðeigandi skjól á víðsjárverðum tímum á alþjóðavettvangi. 

Innri þar sem stofnanir ríkisins virðast vera of viðkvæmar fyrir áhrifum 

sérhagsmunaafla. Slík staða er slæm fyrir þjóðarhag til lengri og skemmri tíma litið.

Kæruleysisleg afstaða Íslendinga til skipulagningar og framsýni í öryggismálum hefur 

alvarlegar afleiðingar. Um efnahagshrunið 2008 þarf ekki að fjölyrða en þar sem 

Ísland átti í fá hús að venda á þeim tíma neyddist Alþingi til að grípa til 

öryggisvæðingar með setningu gjaldeyrishafta. Öryggisvæðing er slæm í eðli sínu 

þar sem hún útilokar gagnrýna umræðu um málefnið sem er öryggisvætt. Hún krefst 

algjörrar samstöðu sem að lokum leiðir til að málefnið verður að tvíhöfða þurs sem 

erfitt er að ná stjórn á. Dæmi um slíkt eru gjaldeyrishöftin sem sett voru árið 2008 

reynst erfið viðureignar fyrir þá fjóra flokka sem setið hafa í ríkisstjórn síðan þá.

Til samanburðar hafa Finnar ekki þurft að grípa til öryggisvæðingar. Í staðinn kemur 

öryggið frá þátttöku í innri markaði Evrópusambandsins, í Evrunni og Seðlabanka 

Evrópu. Þannig hafa Finnar orðið hlutaðeigendur í vandamálum annarra ríkja, en 

sömuleiðis þátttakendur í þeim lausnum sem standa til boða. Í hnattvæddum heimi 

ná ógnir og tækifæri þvert á landamæri.

Virk þátttaka í alþjóðastofnunum myndi sannarlega auka öryggi Íslands. Smáríki eru 

illa búin til að standa í zero-sum leikjum á alþjóðavettvangi. Það er hvorki 

skynsamlegt eða fágað af ríkjum á borð við Ísland eða Finnland að haga sér sem 

stórveldi. Því er staðan þannig að á meðan Finnland heldur velli í hvers kyns veðri 

bærist Ísland eins og lauf í vindi. Finnland hefur markvissa, framsækna öryggisstefnu 

og hefur þannig ólikt Íslandi stjórn á eigin örlögum.

Meðfylgjandi er tengill á meistararitgerðina, “The Importance of Strategy: Iceland, 

Finland and Economic Security”. http://skemman.is/item/view/1946/13067

Ég skora því á Alþingi að leggja til hliðar tillögu utanríkisráðherra og boða til 

þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort þjóðin vilji ljúka aðildarviðræðum við 

Evrópusambandið.
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