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Efni: Mál 340, þingsályktunartillaga 143: Umsókn Íslands um aðild að 
Evrópusambandinu dregin til baka.

I

Ég vil byrja á því að þakka fyrir það tækifæri að fá að senda inn umsögn um mál 
sem liggur fyrir Alþingi Íslendinga.

Það mál sem hér um ræðir, umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu, ESB, 
hefur verið mér hugleikið um nokkura ára skeið. Þessi áhugi minn hafði þau áhrif 
að eftir að ég lauk BA prófi í heimspeki frá Háskóla Íslands vorið 2009 kaus ég að 
leggja stund á alþjóðasamskipti og lauk ég MA prófi í alþjóðasamskiptum frá 
Háskóla Íslands vorið 2012. Í lokaritgerð minni, The Transformation o f  
Sovereignty: Is Globalization Transforming Icelandic Sovereignty?, fjallaði ég um 
fullveldishugtakið, umbreytingu þess og áhrif hnattvæðingar á fullveldi Íslands. 
Fullveldishugtakið hefur verið mjög miðlægt í allri pólitískri umræðu um 
utanríkismál Íslands á 20. öld og sérstaklega í umræðunni um hugsanlega aðild 
Íslands að ESB. Ég vil því nota þetta tækifæri til þess að fjalla sérstaklega um 
þennan þátt umræðunnar. Ritgerð mín er aðgengileg á vefsvæðinu Skemman.is, 
auk þess sem hlekkur á hana fylgir umsögn minni.

II

Það er of langt mál að rekja sögu fullveldishugtaksins hér svo vel sé en þó er rétt 
að greina frá helstu atriðum, sérstaklega í ljósi þess að hugtakið hefur breyst 
mjög mikið frá því það var fyrst notað á 17. öld. Reyndar er hugtakið enn eldra en 
almennt er miðað við að fullveldiskerfið eigi rætur að rekja til friðarsamninganna 
sem undirritaðir voru í Vestfalíu árið 1648. Þá aðgreindu prinsar og kóngar 
Evrópu ríki sín frá yfirvaldi páfagarðs með vísan til fullveldis. Þeir voru sjálfir 
fullvaldurinn holdi klæddur og höfðu fulla lögsögu innan eigin landamæra og 
höfðu einir vald til þess að semja við aðra fullvalda álfunnar fyrir hönd síns ríkis. 
Ríkið og fullvaldurinn voru í raun eitt og hið sama. Þetta breytist hins vegar með 
byltingunum í Bandaríkjum Norður Ameríku og Frakklandi á 18. öld þegar 
þegnarnir risu upp gegn ofríki erfðakrúnunnar og færðu fullveldið til fólksins.
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Á sama tíma verður spurningin ‘hvaða fólks?’ áleitin og má segja, með nokkurri 
einföldun, að henni hafi verið svarað með hugtakinu þjóð. Það má því segja að 
bæði þjóðin og ríkið hafi orðið til sem söguleg þróun sem vart verður aðskilin frá 
þróun fullveldishugtaksins. Skilgreining þjóðarhugtaksins og átök um 
aðgreiningu mismunandi þjóða var næsti þáttur í sögu fullveldishugtaksins og 
má segja að sú barátta hafi staðið yfir í um 170 ár og endað við lok síðari 
heimstyrjaldarinnar árið 1945. Það er á þessu tímabili sem sjálfsmynd flestra 
nútímaríkja verður til og hefur henni verið óspart beitt í þeim tilgangi að 
aðgreina fullvalda ríki hvert frá öðru og ekki síður sem rökstuðningur fyrir 
kröfunni um sjálfsákvörðun og fullveldi.

Tímabilið eftir 1945 hefur hins vegar verið markað síaukinni samvinnu 
fullvaldra ríkja, hvort sem er með formlegum hætti (stofnanir og 
alþjóðasamningar) eða óformlegum hætti (frjáls viðskipti, samskipti, og 
tækniþróun). Auk þess eru mannréttindi nú talin ganga framar fullveldisrétti 
ríkja og er þá vísað til reglu Sameinuðu þjóðanna um ábyrgð ríkja til þess að 
vernda þegna sína (Responsibility to protect). Hér er ekki hægt að fara 
nákvæmlega út í þessa sögu en þó má nefna nokkrar af þeim stofnunum sem 
mótað hafa alþjóðasamfélagið síðustu 80 árin: Bretton Woods samkonulagið frá 
árinu 1944 (sem meðal annars leiddi af sér stofnun Alþjóðabankans og 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins), Sameinuðu Þjóðirnar árið 1945, 
Mannréttindaryfirlýsing Sameinuðu þjóðanna árið 1948, Evrópuráðið og NATÓ 
árið 1949, Norðurlandaráð og Kola- og stálbandalagið í Evrópu árið 1952, sem 
síðar þróaðist yfir í ESB eins og við þekkjum það í dag.

Þessi stutta upprifjun á sögunni er sett fram hér til þess að minna á rætur 
fullveldishugtaksins. Það verður nokkuð augljóst í þessu samhengi að þegar við 
tölum um fullveldi í dag, árið 2014, erum við ekki að tala um sama hlutinn sem 
vísað var til í friðarsamningunum í Vestfalíu árið 1648. Heimurinn hefur 
einfaldlega breyst of mikið til þess að hægt sé að nota svo gömul hugtök án þess 
að huga fyrst vel að merkingu þeirra hér og nú.

En hvað merkir þá hugtakið fullveldi? Bandaríski fræðimaðurinn Stephen D. 
Krasner hefur skrifað mikið um þetta mál og rannsakað rætur hugtaksins. Að 
hans mati má skipta hugtakinu niður í fjóra aðgreinanlega þætti sem hver og 
einn getur staðið einn og sér. Það er með öðrum orðum ekki nauðsynlegt að ríki 
ráði yfir öllum fjórum þáttum fullveldisins til þess að teljast fullvalda ríki. 
Þættirnir eru: fullveldi innanlands (skipan og meðferð valds innan ríkisins t.d. til 
lagasetningar), fullveldi gagnhæðis (e. interdependence) (rétturinn til þess að 
stjórna umferð um eigin landamæri), fullveldi alþjóðalaga (gagnkvæm 
viðurkenning á öðrum fullvalda ríkjum og réttur til þess að gerast aðili að 
alþjóðlegum samningum sem fullvalda ríki), og loks, fullveldi Vestfalíu (útilokun
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á öðru yfirvaldi innanlands og bann við afskiptum af innri málefnum annara 
fullvalda ríkja). Til einföldunar er oft talað um innra og ytra fullveldi og er þá 
vísað til þess að fullvalda ríki hafi annars vegar rétt til þess að stjórna sínum 
eigin málum og hins vegar rétt til þess að koma fram og taka þátt á 
alþjóðavettvangi sem fullvalda ríki.

III

Af þessu má ljóst vera að fullveldi er ekki eitthvað eitt. Fullveldishugtakið er 
margslungið og vísar til margra þátta nútíma ríkisins eins og við þekkjum það í 
dag. Það er vel hægt að hugsa sér fullvalda ríki sem þó ræður ekki fullkomlega 
yfir öllum sínum landamærum, eða nýtur aðstoðar, annars ríkis eða alþjóðlegrar 
stofnunar, við framgang ýmissa mála innanlands. Fullvalda ríki hefur rétt til þess 
að gera bindandi samninga við önnur ríki, eða stofnanir, og getur deilt með þeim 
hluta af sínu fullveldi án þess að hægt sé að segja að það ríki hafi misst fullveldi 
sitt. Ríkið hefur rétt til þess að slíta þeim samningi, með vísan til sömu reglna, og 
endurheimta þannig þann hluta fullveldisins sem áður var deilt með öðrum.

Nú er það svo að frá því Ísland varð fullvalda 1. desember 1918 hefur það tekið 
virkan þátt í alþjóðasamstarfi fullvalda ríkja og meðal annars gerst aðili að 
fjölmörgum stofnunum og samningum sem ýmist auka eða takmarka fullveldi 
ríkisins. Í ritgerð minni er ýtarlega fjallað um þessa sögu og gerð tilraun til þess 
að setja hana í samhengi við þróun á alþjóðavettvangi. Þar verður ekki annað séð 
en að Ísland hafi í öllum megin þáttum fylgt þeirri þróun sem þar hefur átt sér 
stað. Það sem helst greinir Ísland frá öðrum vestrænum ríkjum er að Ísland hefur 
gengið lengra en flest önnur ríki í því að treysta yfirþjóðlegum stofnunum fyrir 
innlendri lagasetningu. Hér vísa ég til EES samningsins frá 1994 en með honum 
hófst sérstakt tímabil í sögu fullveldis Íslands þar sem Alþingi Íslendinga tekur 
upp þrjá fjórðu hluta alls lagasafns ESB án þess að eiga neina formlega aðkomu 
að samningu þeirra laga. Alþingi hefur þó aðkomu að málinu í gegnum EFTA og 
þær sameiginlegu stofnanir sem settar voru upp með EES samningnum, auk þess 
sem Alþingi þarf sjálft að leiða þetta regluverk í lög á Íslandi. Enn hefur það þó 
ekki gerst að löggjöf ESB hafi verið hafnað af Alþingi Íslendinga.

Af þessu má ljóst vera að fullveldi Íslands verður ekki stefnt í hættu með 
inngöngu Íslands í ESB. Nær væri að halda því fram að full aðild Íslands að ESB 
myndi endurheimta hluta þess fullveldis sem framseldur var til ESB með EES 
samningnum árið 1994.

Ég vil því hvetja utanríkismálanefnd Alþingis til þess að vísa umræddri tillögu frá 
og hefja þegar í stað aftur aðildarviðræður Íslands við ESB svo tryggja megi enn 
frekar fullveldi Íslands. Að öðrum kosti legg ég til að fram fari

3



þjóðaratkvæðagreiðsla um áframhald viðræðnanna, eins og lofað var fyrir 
síðustu alþingiskosningar.

Þá vil ég einnig hvetja nefndarmenn til þess að kynna sér efni ritgerðar minnar 
um áhrif hnattvæðingarinnar á fullveldi Íslands, en hana má finna hér: 
Transformation o f  Sovereignty: Is Globalization Transforming Icelandic
Sovereignty. http://hdl.handle.net/194 6/13065
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