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INNGANGUR 

Samkvæmt hefð er hér lögð fram skýrsla utanríkisráðherra um alþjóðamál til umræðu á 

Alþingi. Er þetta í fyrsta sinn sem ég flyt skýrslu þessa sem utanríkisráðherra og ég er þess 

fullviss að um hana geti orðið góðar efnislegar umræður um þá fjölmörgu brýnu þætti sem 

birtast í níu efnisríkum köflum. Allir eiga kaflarnir það sameiginlegt að fara yfir stöðu 

Íslands í alþjóðasamfélaginu, stefnumið ríkisstjórnarinnar í utanríkismálum og hag 

umbjóðenda okkar, almennings, sem kann að þurfa liðsinni utanríkisráðuneytisins.  

Utanríkisstefna þjóðar getur breyst með nýjum tímum og breyttum pólitískum áherslum. 

Í okkar tilfelli hefur landfræðileg staða okkar, fámenni og gnægð náttúruauðlinda haft mikið 

að segja um þá hagsmuni sem horft er til. Hugmyndir um alþjóðleg gildi og stöðu okkar 

meðal þjóða helgast af þeirri staðreynd að á Íslandi býr sjálfstæð, megnug og velmegandi 

þjóð sem hefur kosið að eiga náið samstarf við nágranna sína, vinaþjóðir og bandamenn. Um 

meginstef utanríkisstefnu Íslands ríkir í öllum aðalatriðum sátt og hefur svo verið nánast 

óháð því hvaða stjórnvöld sitja hverju sinni þótt um einstaka ákvarðanir séu skiptar skoðanir. 

Þannig hafa íslensk stjórnvöld reynt að auka hagsæld á Íslandi með því að opna markaði 

fyrir íslenska framleiðslu, menningu og hugvit. Þau hafa leitast við að tryggja að rödd 

Íslands heyrist á alþjóðavettvangi og að sérstaða Íslendinga skiljist og að hagsmunir 

þjóðarinnar séu ekki fyrir borð bornir. Það að tryggja með sem bestum hætti öryggi lands og 

þjóðar er eitt af megin hlutverkum stjórnvalda í hverju landi. Þar höfum við farið þá leið að 

taka þátt í alþjóðasamstarfi, gera samninga við bandamenn okkar um varnir landsins og tala 

fyrir friði og mannréttindum. Í þessu birtast meginstefin sem slegin hafa verið í íslenskri 

utanríkispólitík frá upphafi síðustu aldar og meirihluti þjóðar hefur fylkt sér um. Á þessum 

grunni hefur utanríkisþjónusta Íslands, með sama hætti og utanríkisþjónustur annarra ríkja, 

sinnt hefðbundinni starfsemi sem helgast af tvíhliða eða fjölþjóða samskiptum, skýrt 

skilgreindum aðferðum og markmiðum og leiðum að þeim.  

Hefðbundin diplómatía, hefur þó orðið að svara kalli tímans. Viðfangsefnin verða 

stöðugt flóknari í sítengdu samfélagi þar sem almenningur hefur aukin og fjölbreyttari 

tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri. Þróun mála er ör samfara tækninýjungum 

og auknum væntingum um hraða upplýsingagjöf. Felur þetta í sér áskoranir en að sama skapi 

gott tækifæri til að efla tengsl utanríkisþjónustu og almennings. Undanfarna mánuði hefur 

utanríkisráðuneytið unnið að því að vera í fararbroddi innan Stjórnarráðsins hvað þetta 

varðar og einsett sér að nýta sér til hins ýtrasta nýjungar til skilvirkrar upplýsingamiðlunar. 

Þannig mun þessi skýrsla og efni hennar ekki bara verða rædd á Alþingi í einni umræðu á 

tilteknum degi heldur verður hún einnig tilefni til virkrar upplýsingamiðlunar á vef 

utanríkisráðuneytisins og í samfélagsmiðlum og grundvöllur að almennri umræðu um stöðu 

Íslands í umheiminum. Viðfangsefni skýrslunnar eru lifandi og  úrlausnir vandamála og 

stefnubreytingar munu alltaf taka mið af samspili þeirra krafta sem áður voru nefndir, 

hagsmunagæslu fyrir heildina og hugmynda um samfélag okkar. 

Vert er að staldra við nokkra af einstökum efnisþáttum skýrslunnar. Fyrst skal nefna 

borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins en starfsemi hennar miðar að því að greiða götu 

þeirra sem óska aðstoðar ráðuneytisins. Meðal verkefna eru neyðaraðstoð vegna veikinda 

eða slysa erlendis, útgáfa vegabréfa, aðstoð vegna sakamála og afplánunar refsidóma, aðstoð 

við að hafa uppi á týndum einstaklingum og heimflutningur látinna, veikra eða vegalausra 

ríkisborgara. Fátt gefur meira en aðstoð við samborgara okkar sem finna sig í aðstæðum sem 

fæst okkar vildu vera í en mörg okkar hafa heyrt af eða reynt á eigin skinni. Íslendingar 

ferðast víða og í hverri viku koma upp mál þar sem reynir á útsjónarsemi starfsmanna 

utanríkisþjónustunnar við að koma til aðstoðar þeim sem eru í neyð. Eðli máls samkvæmt 

fara þessi mál hljótt en þó verður þessi starfsemi að teljast til mikilvægustu verkefna 

utanríkisþjónustunnar. Í þessu samhengi er brýnt að halda því til haga að starfsemi 



 6 

borgaraþjónustunnar byggist að töluverðu leyti á víðfeðmu neti kjörræðismanna sem 

utanríkisþjónustan hefur komið upp. Kjörræðismenn Íslands eru tæplega 250 staðsettir víðs 

vegar um veröldina, oftast erlendir ríkisborgarar sem eru boðnir og búnir að leggja á sig 

ómælt erfiði í sjálfboðavinnu við að rétta Íslendingum hjálparhönd ef þess er óskað. Er það 

fámennri þjóð ómetanlegt að geta reitt sig á slíka aðstoð þegar þörf er á. Afráðið hefur verið 

að efna til ræðismannastefnu hér á landi á haustdögum, tæpum áratug frá þeirri síðustu. 

Verður það ríkisstjórninni mikill heiður að bjóða þessa útverði Íslands velkomna hingað til 

lands svo þeir megi fá að kynnast betur þjóð okkar, landgæðum og menningu. 

Í öðru lagi skiptir farsæl þróun mála á norðurslóðum miklu máli fyrir Ísland. Af 

aðildarríkjum Norðurskautsráðsins er Ísland eina ríkið sem býr við það að allir borgarar þess 

búi á norðurslóðum. Menning okkar og sjálfsvitund verður ekki slitin úr þessu samhengi og 

á þjóðin að nýta þetta á sem flestum sviðum. Málefni norðurslóða eru kjarninn í 

utanríkisstefnu ríkisstjórnarinnar og endurspeglar stjórnarsáttmálinn þessa hugsun. Telja má 

fullvíst að þau stefnumið sem þar koma fram njóti stuðnings langt út fyrir raðir 

stjórnarflokkanna og er mikilvægt að viðhalda þeirri sátt, sem endurspeglaðist í þingsályktun 

um stefnu Íslands á norðurslóðum sem samþykkt var samhljóða á Alþingi árið 2011. 

Mikilvægi þessa málaflokks sést á því að á haustdögum 2013 var stofnuð ráðherranefnd um 

málefni norðurlsóða sem tryggja á samræmda hagsmunagæslu Íslands á þessu sviði. Áhersla 

ríkisstjórnarinnar á norðurslóðir endurspeglast þó í fleiri þáttum. Um þessar mundir fer 

Ísland með formennsku í Norrænu ráðherranefndinni og er sérstök áhersla lögð á 

Norðurlandasamstarfið auk þess  að efla samstarfið við granna okkar, Færeyinga og 

Grænlendinga. Í samstarfi við þessar þjóðir viljum við nýta okkur þau tækifæri sem skapast 

munu í framtíðinni með opnun siglingaleiða og til skynsamlegrar auðlindanýtingar. Liður í 

þessu hefur verið að styrkja enn frekar tengsl okkar við þessar þjóðir og var mikilvægum 

áfanga náð í lok ársins 2013 þegar íslensk sendiskrifstofa var opnuð í höfuðstað Grænlands, 

Nuuk.  

Íslendingar vita allra best að skjótt skipast veður á norðurslóðum og ábyrgð fylgir 

mögulegum ávinningi. Auknum siglingum og annarri starfsemi fylgja hættur, t.a.m. gagnvart 

umhverfi, lífríki og lífsháttum, og því verðum við að vera í fararbroddi við að skapa 

aðstæður sem tryggja hagvöxt, sjálfbærni og öryggi fólks. Um þessar mundir á sér stað náið 

samstarf milli innlendra aðila varðandi samgöngumál, auðlindanýtingu, leit og björgun, og 

borgaraleg öryggismál á norðurslóðum. Á þessum grundvelli er til dæmis verið að meta 

tækifæri fyrir alþjóðlega leitar- og björgunarmiðstöð á Íslandi, í samráði við innlenda og 

erlenda aðila. Hér er um afar mikilvægt verkefni að ræða og brýnt að vanda vel til verka. 

Í þriðja lagi er ástæða til að vekja athygli á umfjöllun skýrslunnar um opnun markaða 

fyrir afurðir og hugvit þjóðarinnar. Eitt af aðalmarkmiðum utanríkisstefnu Íslands er að 

styðja við bakið á útflutningi með því að tryggja aðgang að mikilvægum mörkuðum. Þannig 

vinnur utanríkisráðuneytið ötullega að samningagerð, einkum og sér í lagi samningum um 

fríverslun en einnig fjárfestingasamningum, loftferðarsamningum og sértækari samningum 

er varða efnhagssamstarf við önnur ríki. Þá er aðstoð við íslensk fyrirtæki á erlendum 

mörkuðum áfram eitt af mikilvægari verkefnum ráðuneytisins og hefur sú aðstoð sannað 

gildi sitt, ekki s                                                                  

                                                                         Nýir markaðir fyrir 

íslenskan varning og hugvit hafa orðið til á skömmum tíma og íslenskt athafnafólk er að 

störfum um víða veröld. Ör hagvöxtur og hröð þróun í alþjóðaviðskiptum veitir okkur 

spennandi tækifæri í nýmarkaðsríkjum á borð við Brasilíu, Indland og Víetnam svo fá dæmi 

séu nefnd. Aukinn kaupmáttur í Asíu, Afríku og Suður-Ameríku og breyttar neysluvenjur 

fólks er óhjákvæmilegur hluti alþjóðavæðingarinnar og stöndum við vel að vígi til að nýta 

okkur möguleikana sem í henni birtast. Tækifærin sem Íslendingar standa frammi fyrir eru 
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þó líka vel sýnileg keppinautum okkar. Samkeppni um markaðsaðgang er mikil og vegna 

þráteflisins í samningaviðræðum aðila innan Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar hefur orðið 

mikil aukning í gerð tvíhliða og svæðisbundinna fríverslunarsamninga á undanförnum árum. 

Þar er oftar en ekki kapphlaup um aðgengi. Þannig geta tafir á gerð samninga þýtt það að 

farið er á mis við tækifæri. 

Staða Íslands í utanríkisviðskiptum er að mörgu leyti öfundsverð. Aðkoma okkar að innri 

markaði Evrópu er tryggð með samningnum um Evrópska efnahagssvæðið. Þá njótum við 

þess að hafa átt í farsælu samstarfi innan Fríverslunarsamtaka Evrópu og erum hluti af 

víðfeðmu neti fríverslunarsamninga sem ná til stórs hluta heimsins. Þar að auki höfum við 

tækifæri til að sækja á nýjar lendur á eigin forsendum eins og sannast hefur með 

metnaðarfullum fríverslunarsamningi okkar við fjölmennustu þjóð heims, Kínverja, sem og 

eina þá fámennustu, frændur okkar í Færeyjum.  Í þessu felst frelsi og mikill sveigjanleiki 

sem er íslensku efnahagslífi gríðarlegur styrkur. Slíkum sveigjanleika og drifkrafti væri ekki 

til að dreifa nema vegna sjálfstæðis okkar til athafna á sviði utanríkisviðskipta. 

Í fjórða lagi hafa Evrópumál á umliðnum árum verið í forgrunni í skýrslum 

utanríkisráðherra um alþjóðamál. Samskipti Íslands við Evrópusambandið eru áfram í 

öndvegi þótt forsendur hafi breyst. Þannig snýst farsælt samstarf Íslands og 

Evrópusambandsins um EES-samstarfið. Svo hefur verið um tuttugu ára skeið og svo mun 

vera í náinni framtíð. Nauðsynlegt er að setja þessa hluti í samhengi þegar kemur að umræðu 

um Ísland og Evrópu. Evrópa er einn okkar mikilvægasti markaður og við viljum áfram 

tengjast Evrópu og Evrópusambandinu traustum böndum. Við höfum sótt fram á 

sameiginlegum evrópskum markaði, markað okkur sérstöðu og rekið þar hagsmunagæslu 

gagnvart nágrönnum okkar. Þessu höfum við getað áorkað vegna þess trausts sem ríkir milli 

okkar og bandamanna okkar í Evrópu, sameiginlegrar arfleifðar og sameiginlegrar sýnar á 

hagsæld og stöðugleika. Samstarf Íslands og ESB á vettvangi EES er rakið með 

greinargóðum hætti í skýrslunni. Samningurinn er ekki án áskorana sem eðlilegt er í svo 

umfangsmiklu samstarfi. Í því ljósi ber að fagna ákvörðun ríkisstjórnarinnar um 

Evrópustefnu sem byggist á efldri hagsmunagæslu á vettvangi EES-samningsins og annarra 

gildandi samninga Íslands og ESB. Í stefnunni er lögð áhersla á skilvirka framkvæmd EES-

samningsins, m.a. með því að efla samráð innan stjórnsýslunnar og við Alþingi. Áhersla 

verður á áframhaldandi sjálfstæð, virk og náin samskipti og samstarf við ESB og aðildarríki 

þess. Í skýrslunni er áréttað mikilvægi þess að Ísland efli hagsmunagæslu sína hvað varðar 

efni reglna sem taldar eru eiga heima í samningnum. Á meðal þess sem stefnt er að er að 

unnið verði mat á hagsmunum Íslands af EES samningnum, sem liggi fyrir haustið 2014, í 

tilefni 20 ára afmælis samningsins. Ég hlakka til að starfa náið með Alþingi að þessum ríku 

hagsmunamálum á næstu misserum. 

Í fimmta lagi er hér bent á að oft hættir mönnum til að taka friði, öryggi og stöðugleika í 

okkar heimshluta sem gefnum. Í aðdraganda skrifa skýrslu þessarar höfðu pólitísk mótmæli í 

Kænugarði á skömmum tíma harðnað með þeim hörmulegu afleiðingum að upp úr sauð, 

Úkraína rambaði á barmi borgarastyrjaldar og fjöldi manna fallinn í valinn. Mikil spenna 

ríkti í landinu og hrökkluðust valdhafar frá og forseti var skipaður af þingi landsins til 

bráðabirgða. Alþjóðasamfélagið fylgdist þvínæst agndofa með rússneska þinginu heimila 

beitingu herafla í Úkraínu og mikilli aukningu hernaðarumsvifa Rússa á Krímskaga í kjölfar 

þess. Flest töldum við að slík staða væri nærri óhugsandi í samskiptum ríkja í okkar 

heimshluta. Ástandið í Úkraínu og staðan á Krímskaga sérstaklega er ennþá í 

brennideplinum þegar þetta er ritað, en færir þó heim sanninn um að ekkert er gefið í þessum 

efnum. Friður og öryggi stórs hluta Evrópu er í húfi og það er hlutverk Íslendinga að standa 

vaktina með samstarfsaðilum okkar og leggja lóð á vogarskálar svo friðvænlegt verði á ný. 
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Þannig sendum við fulltrúa utanríkisráðuneytisins á vettvang í Úkraínu og er hann hluti af 

fyrstu eftirlitssveit Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu.  

Hið sama gildir um hlutverk Íslands í þróunarsamvinnu. Þróunarsamvinna er í raun 

fjárfesting í friði, hagsæld og stöðugleika framtíðarinnar. Rödd Íslands og framlag skiptir 

máli fyrir alla þá sem við aðstoðum. Þetta endurspeglast í þeim áherslum sem lagðar hafa 

verið til grundvallar í framkvæmd alþjóðlegrar þróunarsamvinnu Íslands í samræmi við 

þróunarsamvinnuáætlun 2013-2016. Þar er áhersla lögð á stuðning við þrjú meginsvið: 

félagslega innviði (menntun og heilsu), auðlindir (orku- og fiskimál) og frið (stjórnarfar og 

endurreisn), auk tveggja þverlægra málefna: jafnréttismála og umhverfismála. Allt eru þetta 

svið þar sem Íslendingar búa yfir sérþekkingu og hafa margt fram að færa. Í lok síðasta árs 

var tilkynnt um óhjákvæmilegan niðurskurð í útgjöldum til þróunarmála á þessu ári. Skal 

það ítrekað að áfram er stefnt að því að veita sem nemur 0,7% af vergum þjóðartekjum til 

þróunarsamvinnu þótt það verði ekki eins skjótt og gert hafði verið ráð fyrir. Í þessu 

samhengi er vert að rifja upp hve ríkan stuðning þróunarsamvinna á meðal almennings. Í 

nýlegri könnun sem utanríkisráðuneytið lét gera á viðhorfi fólks til þróunarsamvinnu kom 

fram að ríflega átta af hverjum tíu voru mjög eða frekar hlynntir þátttöku Íslands í 

þróunarsamvinnu. Þessar tölur sýna svo ekki verður um villst að Íslendingar eru víðsýn þjóð 

sem lítur á sig sem jafnoka annarra í alþjóðasamfélaginu.  

Þessi viðmið og gildi verður utanríkisstefna hvers tíma að endurspegla. 
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1. BORGARAÞJÓNUSTA 

Borgaraþjónusta, eða aðstoð við íslenska borgara erlendis, er einn af grunnþáttunum í 

starfsemi utanríkisþjónustunnar og sá þáttur sem er sýnilegastur íslenskum almenningi. Þeir 

starfsmenn utanríkisþjónustunnar sem sinna þessum málum eiga árlega samskipti við 

þúsundir íslenskra borgara. 

Meðal verkefna á þessu sviði eru neyðaraðstoð vegna veikinda eða slysa erlendis, útgáfa 

vegabréfa, aðstoð vegna sakamála og afplánunar refsidóma, skjalavottanir, utankjörfundar-

atkvæðagreiðslur erlendis, yfirseta í prófum, aðstoð varðandi einkaréttarleg málefni, t.d. 

varðandi forræði eða brottnám barna, aðstoð við að hafa uppi á týndum einstaklingum, og 

heimflutningur látinna, veikra eða vegalausra ríkisborgara. Þá skipuleggur borgaraþjónustan 

einnig aðgerðir til hjálpar Íslendingum á hættu- og hamfarasvæðum erlendis. 

Umfang 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 tölum frá Hagstofu Íslands voru brottfluttir íslenskir ríkisborgarar tæplega 

24.000 umfram aðflutta á tímabilinu 1961–2013. Frá árinu 2008 hafa um 7.000 fleiri 

Íslendingar flutt frá landinu en til landsins. 

Gjarnan snýst aðstoð í smærri málum um að leiðbeina fólki og koma því í samband við 

rétta aðila. Starfsfólk sendiskrifstofa Íslands kemur að úrlausn stórs hluta málanna og er 

borgaraþjónustan veigamikill þáttur í starfi margra þeirra, einkum sendiskrifstofanna á 

Norðurlöndunum og í London. Á síðastliðnum árum hefur ráðuneytið lagt mikla áherslu á að 

bæta þjónustu við Íslendinga erlendis, t.d. með neyðarvakt allan sólarhringinn, gerð neyðar-

áætlunar vegna hættuástands erlendis og uppsetningu gagnagrunns þar sem Íslendingar sem 

dvelja erlendis í lengri eða skemmri tíma geta skráð sig. 

Starfsemi borgaraþjónustunnar byggist að töluverðu leyti á neti kjörræðismanna sem 

íslenska utanríkisþjónustan hefur komið upp. Kjörræðismenn Íslands eru nú um 250 í yfir 80 

löndum víðs vegar um heiminn. Margir þeirra leggja fram umtalsverða og ómetanlega vinnu 

í þjónustu við íslenska borgara erlendis, án þess að þiggja laun fyrir. Víða er langt í næstu 

sendiskrifstofu og er þá mikilvægt að eiga öfluga ræðismenn sem eru tilbúnir að koma 

Íslendingum til aðstoðar. 

 

Útgáfa vegabréfa og vegabréfsáritana 
Í sjö sendiráðum Íslands er aðstaða til að taka við umsóknum um vegabréf: í 

Kaupmannahöfn, Osló, Stokkhólmi, London, Berlín, Washington og Peking. Mikil aukning 

hefur verið á eftirspurn eftir þessari þjónustu á undanförnum árum og alls var tekið á móti 

3.057 umsóknum um vegabréf á árinu 2013, en tæplega 1.700 árið 2010. Mest var aukningin 

í Kaupmannahöfn, þar sem tekið var á móti 1.159 umsóknum, og í Osló var tekið á móti 872 

umsóknum. 

Frá því að Ísland hóf þátttöku í Schengen-samstarfinu árið 2001 hafa flestar vegabréfs-

áritanir til Íslands verið gefnar út fyrir Íslands hönd af sendiráðum annarra Schengen-ríkja, 

nema í Peking, þar sem vegabréfsáritanir hafa verið gefnar út síðan 2007. Í júní 2013 var 

hafin útgáfa á vegabréfsáritunum í sendiráði Íslands í Moskvu og tengist sú þjónusta beinum 

flugsamgöngum til Rússlands og fjölgun rússneskra ferðamanna til Íslands. Gengið var til 

samninga við fyrirtækið VFS Global vegna aðstoðar við móttöku umsókna og hefur sam-

starfið gengið vel. Alls voru 1.600 áritanir afgreiddar þar frá því í júní 2013 til ársloka. 

Útgáfa vegabréfsáritana í sendiráðum Íslands gerir kleift að veita þeim sem hyggja á 

Íslandsferð betri þjónustu. Sérstaklega tekur það til þeirra sem eiga leið hingað til lands 

vegna viðskiptahagsmuna en á einnig við um almenna ferðamenn. Má í þessu samhengi 

nefna að umtalsverð fjölgun hefur orðið á ferðamönnum frá þeim tveimur ríkjum þar sem 

vegabréfsáritanir eru afgreiddar í íslenskum sendiráðum.  Frá Kína komu alls 17.597 
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farþegar á árinu 2013, en  14.036 á árinu 2012. Á síðasta ári voru farþegar frá Rússlandi 

6.988, en árið 2012 voru þeir 4.724. 

 

Aðstoð við íslenska fanga erlendis og fjölskyldur þeirra 

Í ársbyrjun 2014 var ráðuneytinu kunnugt um tuttugu og fimm íslenska ríkisborgara í 

gæsluvarðhaldi eða afplánun í fangelsum erlendis. Nítján þeirra eru í Evrópuríkjum, tveir í 

Suður-Ameríku, tveir í Ástralíu, einn í Asíu og einn í Bandaríkjunum. Af þessum hópi eru 

tuttugu sem sakaðir eru um eða dæmdir fyrir fíkniefnamisferli. 

Utanríkisráðuneytið gætir hagsmuna íslenskra fanga gagnvart þeim ríkjum sem í hlut 

eiga og fylgist með að þeir fái lögfræðilega aðstoð og réttláta meðferð. Samkvæmt 

alþjóðasamningi um ræðissamband er það réttur hvers manns í samskiptum við erlend 

yfirvöld að fá samband við fulltrúa lands síns. Reynt er eftir fremsta megni að heimsækja 

fanga þegar aðstæður leyfa og einnig veitir ráðuneytið aðstoð við að millifæra peninga og 

koma til fanga sendingum eða fregnum frá fjölskyldum þeirra. 

 

Atkvæðagreiðslur utan kjörfundar 
Borgaraþjónustan kom að undirbúningi utankjörfundaratkvæðagreiðslu fyrir alþingis-

kosningar í apríl 2013. Á kjörskrárstofni fyrir kosningarnar voru 5,36% kjósenda með 

lögheimili erlendis, en fyrir alþingiskosningarnar 2009 var þessi tala 4,35%. Í kosningunum 

2013 voru kjósendur með lögheimili erlendis 12.757 og hafði þeim fjölgað um 2.833 frá 

síðustu alþingiskosningum eða um 28,5%. Auk þeirra sem eiga lögheimili erlendis eru ætíð 

margir sem búa eða dvelja tímabundið utan landsteinanna og er því hópurinn sem notfærir 

sér utankjörfundaratkvæðagreiðslur erlendis stærri en þessar tölur gefa til kynna. 

Kjósendur erlendis eru flestir búsettir á Norðurlöndunum eða 27,9% í Noregi, 26,5% í 

Danmörku og 15,7% í Svíþjóð. Þá eru 16% búsett í öðrum Evrópulöndum og 8,4% í Norður- 

og Suður-Ameríku. Kjörstaðir erlendis eru um 250 í 80 ríkjum þökk sé dýrmætu neti 

kjörræðismanna Íslands. 

 

Staðfesting skjala 
Færst hefur í vöxt á undanförnum árum að gerð sé krafa um að skjöl sem nota á í 

viðskiptum eða samskiptum við erlend stjórnvöld séu staðfest af utanríkisráðuneyti. Á árinu 

2013 staðfesti utanríkisráðuneytið rúmlega 3.100 skjöl, sem er um 15% aukning frá árinu 

2011. Dæmi um þetta er útgáfa lífsvottana. Voru 15 slík gefin út í sendiráðinu í 

Kaupmannahöfn á síðasta ári. 

 

Próftaka í sendiráðum 

Mikil aukning hefur verið á því að háskólanemar óski eftir að þreyta próf frá íslenskum 

menntastofnunum í sendiráðum Íslands. Vinsældir fjarnáms hafa aukist verulega á undan-

förnum árum og algengt er að þeir sem stunda nám við háskóla hér á landi búi a.m.k. 

tímabundið erlendis. Þannig voru 162 próf þreytt í sendiráðinu í Kaupmannahöfn á árinu 

2013 og 119 í sendiráðinu í Osló. Þá hefur ráðuneytið upplýsingar um að próftaka hjá kjör-

ræðismönnum hafi aukist, þótt ekki séu til tölur yfir fjölda þeirra. 
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2. NORÐURSLÓÐIR OG NÆRSVÆÐI 

Málefni norðurslóða og fjölþjóðlegt samstarf þar að lútandi hafa skipað æ stærri sess í 

starfi utanríkisþjónustunnar á síðustu árum. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir að 

hún muni vinna að því að Ísland verði leiðandi afl á norðurslóðum og virkur þátttakandi í 

vestnorrænu starfi. Undirbúningur verði hafinn að nýtingu tækifæra sem skapast með opnun 

siglingaleiða um norðurslóðir og áhersla lögð á að verkefni þeim tengd verði vistuð 

hérlendis. 

Samstarf við hin Norðurlöndin, á grundvelli djúpstæðra tengsla og sameiginlegra gilda, 

er sem fyrr veigamikill þáttur í starfi íslensku utanríkisþjónustunnar. Á það jafnt við um 

reglubundið samráð milli norrænu utanríkisráðuneytanna, margvíslega samvinnu norrænna 

sendiskrifstofa víða um heim sem og á vettvangi alþjóðastofnana. 

 

2.1. Norðurslóðir 
Málefni norðurslóða eru áherslusvið í íslenskri utanríkisstefnu enda skapar þróunin á því 

svæði bæði áskoranir og tækifæri fyrir Ísland á komandi árum. Norðurslóðamál spanna vítt 

svið, en ekki hvað síst eru það umhverfis- og auðlindamál, öryggismál og viðskiptatækifæri 

sem hafa mikla þýðingu fyrir Ísland. 

Norðurslóðamál hafa fengið aukið vægi í störfum ráðuneytisins og sendiskrifstofa. Unnið 

hefur verið að því að styrkja tvíhliða samvinnu við ríki á svæðinu og utan þess, efla 

grannríkjasamstarf og fjölþjóðlegt samstarf á vettvangi Norðurskautsráðsins. 

Stefnan í málefnum norðurslóða byggist á þingsályktun sem Alþingi samþykkti einróma í 

mars 2011. Hún miðar að því að tryggja hagsmuni Íslands með tilliti til loftslagbreytinga, 

umhverfis- og auðlindamála, siglinga og samfélagsþróunar. Norðurslóðastefna Íslands felur 

meðal annars í sér að vinna beri að því að alþjóðlegar ákvarðanir um málefni norðurslóða 

séu teknar á vettvangi Norðurskautsráðsins, að byggja skuli á hafréttarsamningi Sameinuðu 

þjóðanna við úrlausn álitaefna sem upp kunna að koma, að við aukin efnahagsleg umsvif 

verði stuðlað að sjálfbærri nýtingu auðlinda og gætt að ábyrgri umgengni um hin viðkvæmu 

vistkerfi norðurslóða og verndun lífríkis, að gæta beri öryggishagsmuna, og að efla beri 

samstarf Íslands við önnur ríki um viðbúnað til eftirlits, leitar, björgunar og mengunarvarna 

á svæðinu. 

Utanríkisráðherra hefur tekið virkan þátt í umræðu um norðurslóðamál og sótt fjölda 

viðburða á undanförnum mánuðum, þar á meðal ráðstefnuna Arctic Circle, sem haldin var í 

Reykjavík í október 2013 að frumkvæði forseta Íslands. Í framsöguræðu á ráðstefnunni 

undirstrikaði ráðherra mikilvægi þróunar, uppbyggingar og umhverfisverndar á norður-

slóðum fyrir Ísland. Í lok nóvember sl. sótti ráðherra alþjóðlega ráðstefnu um öryggis- og 

varnarmál, sem haldin er árlega í Halifax í Kanada, og tók þar þátt í pallborðsumræðum um 

málefni norðurslóða ásamt varnarmálaráðherrum Kanada og Danmerkur. Í umræðunum 

lagði utanríkisráðherra áherslu á gildi alþjóðalaga, einkum Hafréttarsamnings SÞ, mikilvægi 

alþjóðasamstarfs og rannsóknasamvinnu fyrir friðsamlega og sjálfbæra þróun á 

norðurslóðum. Ráðherra flutti framsögu á Arctic Frontiers-ráðstefnunni, sem haldin var í 

Tromsø í Noregi í janúar. Gerði hann ábyrgð íbúa norðuslóða að umtalsefni og sagði að 

tryggja þurfi að ábyrg auðlindastjórnun og sjálfbærni séu í hávegum höfð. Þá flutti 

utanríkisráðherra ræðu á fjölsóttri ráðstefnu um norðurslóðamál, sem tímaritið The 

Economist efndi til í London í mars 2014. Í ávarpi sínu lagði ráðherra áherslu á þau auknu 

tækifæri og möguleika sem Ísland stæði frammi fyrir þegar kæmi að aukinni uppbyggingu á 

norðurslóðum. 
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Áherslur stjórnvalda og stofnun ráðherranefndar um málefni norðurslóða 

Ríkisstjórnin samþykkti í október 2013 minnisblað utanríkisráðherra um áherslur Íslands 

í málefnum norðurslóða. Samkvæmt því er lögð áhersla á framkvæmd norðurslóða-

stefnunnar sem samþykkt var á Alþingi 2011. Ríkisstjórnin hefur sett á oddinn að meta 

hvernig fjárframlög nýtist best til að efla norðurslóðastarf, að unnið verði að verkefnum á 

sviði jafnréttismála á norðurslóðum í samstarfi við önnur ríki innan Norðurskautsráðsins, og 

að lagður verði frekari grunnur að viðskiptasamstarfi. Þá vinni utanríkisráðuneyti og 

innanríkisráðuneyti áfram að því að meta tækifæri til uppbyggingar alþjóðlegrar leitar- og 

björgunarmiðstöðvar á Íslandi. Liður í þeirri vinnu er málþing sem haldið verður í október á 

þessu ári með alþjóðlegum samstarfsaðilum. 

Ríkisstjórnin ákvað jafnframt að setja á fót ráðherranefnd um málefni norðurslóða í því 

skyni að tryggja samræmda hagsmunagæslu Íslands enda snerta norðurslóðamál verksvið 

nokkurra ráðuneyta og undirstofnana þeirra. Forsætisráðherra stýrir starfi nefndarinnar, sem 

hélt sinn fyrsta fund í janúar sl., en í henni sitja einnig utanríkisráðherra, innanríkisráðherra, 

iðnaðar- og viðskiptaráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra. 

 

Stofnun Norðurslóða-viðskiptaráðs Íslands 

Íslensk fyrirtæki hafa í auknum mæli sýnt mögulegum sóknarfærum á norðurslóðum 

áhuga, meðal annars hvað varðar auðlindanýtingu, verktakastarfsemi, ferðaþjónustu og 

samgöngur. Utanríkisráðuneytið stóð ásamt Viðskiptaráði Íslands, Samtökum iðnaðarins og 

Norðurslóðaneti Íslands að stofnun Norðurslóða-viðskiptaráðs Íslands (e. Icelandic-Arctic 
Chamber of Commerce) í maí sl. Meginmarkmið þess er að byggja upp viðskiptasamstarf 

milli ríkja á svæðinu og búa þannig í haginn að Íslendingar geti keppt um þau tækifæri sem 

þar myndast. 

 

2.1.1. Fjölþjóðlegt samstarf um málefni norðurslóða 

Virk þátttaka í fjölþjóðlegu samstarfi er ein af meginstoðum stefnu Íslands í málefnum 

norðurslóða. Alþjóðlegur áhugi á svæðinu hefur aukist til muna á allra síðustu árum og 

sækjast ýmis fjarlæg ríki eftir að taka þátt og fylgjast með þróun mála, meðal annars með 

áheyrnaraðild að Norðurskautsráðinu. Stefna Íslands hefur verið að koma til móts við þessar 

óskir og eiga samvinnu við ríki jafnt innan sem utan svæðisins, að því gefnu að þau virði 

réttindi norðurskautsríkjanna og leggi sitt af mörkum til samstarfs á norðurslóðum. Ísland á í 

slíku samstarfi bæði tvíhliða og eins á vettvangi Barentsráðsins, Norðlægu víddarinnar og 

innan Norðurskautsráðsins þar sem tólf ríki
1
 eru nú áheyrnaraðilar. 

Ísland hefur sérstöðu að því leyti að það er eina ríkið sem liggur í heild sinni innan 

norðurheimskautssvæðisins, eins og það er almennt skilgreint á alþjóðavettvangi og af 

Norðurskautsráðinu. Íbúar Íslands eru um 8% af íbúafjölda norðurslóða, en í heild búa um 

fjórar milljónir manna á svæðinu. 

Þróunin á norðurslóðum felur í sér margþætt viðfangsefni. Ein mesta umhverfis- og 

öryggisógnin á hafinu við Ísland kemur til af ört vaxandi skipaumferð í tengslum við 

olíuvinnslu og aðra auðlindanýtingu. Þróunin í siglingum hefur verið hröð: Árið 2013 sigldi 

71 skip milli Asíu og Evrópu eftir svokallaðri norðausturleið er liggur meðfram norðurhluta 

Rússlands. Árið 2012 höfðu 46 skip siglt sömu leið, en aðeins fjögur árið 2010. Samhliða 

aukinni sókn í olíu- og gasauðlindir á norðurslóðum hefur aðdráttarafl svæðisins fyrir 

ferðamenn aukist og stöðugur straumur skemmtiferðaskipa hefur legið norður með 

                                                        
1 Frakkland, Þýskaland, Holland, Pólland, Spánn, Bretland, Kína, Japan, Ítalía, Suður-Kórea, Singapúr 

og Indland eru öll áheyrnaraðilar að ráðinu auk ESB með fyrirvara (sjá neðar). 
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ísröndinni við Grænland, vestur af Íslandi, inn í firði þar sem ferðamenn komast í nálægð við 

náttúruöfl norðurheimskautsins. Þannig hefur farþegum skemmtiferðaskipa sem heimsækja 

Ísland fjölgað úr 30.000 árið 2002 í um 90.000 árið 2012 og skipin sjálf farið stækkandi á 

sama tíma. Því er brýnt að eftirlits- og öryggismál séu með besta móti, viðbragðsgeta til 

staðar og samvinna hlutaðeigandi aðila traust. 

Auknar siglingar um heimskautasvæðin kalla á breyttar og nýjar reglur um smíði og 

búnað skipa í ljósi erfiðra aðstæðna þar, m.a. vegna hafíss, mikils kulda og ísingar, 

skyndilegra breytinga á veðri og myrkurs. Alþjóðasiglingamálastofnunin (IMO) vinnur að 

gerð bindandi reglna um siglingar á heimskautasvæðunum (e. Polar Code), þar sem gerðar 

eru auknar kröfur um mengunarvarnir, björgunarbúnað og hönnun, smíði og styrkleika 

skipa, og menntun áhafna. Fulltrúar Íslands hafa tekið virkan þátt í þessari vinnu innan IMO 

og m.a. lagt sérstaka áherslu á það sem snýr að menntun og þjálfun áhafna. 

 

Norðurskautsráðið 

Norðurskautsráðið er mikilvægasti vettvangurinn fyrir fjölþjóðlegt samstarf á 

norðurslóðum. Ísland leiðir og tekur þátt í margvíslegum verkefnum nefnda og starfshópa 

Norðurskautsráðsins er varða rannsóknir, vöktun og aðgerðir sem stuðla að sjálfbærni og 

auknu umhverfisöryggi. Þá fjármagnar Ísland skrifstofu tveggja mikilvægra vinnuhópa 

ráðsins sem starfræktir eru á Akureyri. Annars vegar er um að ræða vinnuhóp um verndun 

hafsvæða norðurslóða (PAME), þar sem Ísland fer jafnframt með formennsku. Vinnur 

PAME að heildstæðri stefnumótun til næstu tíu ára, sem tekur til mannlegra umsvifa sem 

hafa áhrif á vistkerfi hafsins á norðurslóðum. Hins vegar er um að ræða vinnuhóp um 

verndun lífríkis á norðurslóðum (CAFF). 

Starfsemi Norðurskautsráðsins hefur styrkst til muna með opnun fastaskrifstofu þess í 

Tromsø í Noregi í ársbyrjun 2013. Hlutverk skrifstofunnar er að sinna upplýsingaþjónustu, 

skipulagningu funda og samhæfingu, en unnið er að nær 90 mismunandi verkefnum á vegum 

ráðsins og starfshópa þess. Rekstur skrifstofunnar er tryggður með föstum framlögum frá 

norðurskautsríkjunum átta. Magnús Jóhannesson er framkvæmdastjóri fastaskrifstofunnar, 

en þar eru alls átta starfsmenn frá Íslandi, Bandaríkjunum, Rússlandi, Kanada, Noregi og 

Finnlandi. Mikil ánægja hefur verið í hópi aðildarríkjanna með störf skrifstofunnar og þann 

mikilvæga stuðning sem hún veitir í daglegum rekstri og verkefnum Norðurskautsráðsins. 

Ljóst þykir að tilkoma fastaskrifstofunnar muni auka enn frekar vægi ráðsins í alþjóðlegri 

umræðu og ákvarðanatöku um málefni norðurslóða. 

Ráðherrafundir Norðurskautsráðsins eru haldnir annað hvert ár og um leið verða for-

mennskuskipti í ráðinu. Síðasti ráðherrafundur var haldinn í Kiruna í Svíþjóð í maí 2013 og 

markaði hann tímamót. Kanada tók þá við formennsku í ráðinu af Svíþjóð og hafa þar með 

öll aðildarríkin átta gegnt formennsku, þ.e. Ísland, Bandaríkin, Danmörk, Finnland, Kanada, 

Noregur, Rússland og Svíþjóð. Af því tilefni var samþykkt sameiginleg stefnuyfirlýsing um 

framtíðaráherslur ráðsins. Þar segir m.a. að mikil tækifæri felist í efnahagslegri þróun 

norðurslóða og að samstarf á því sviði verði forgangsmál í störfum ráðsins. Því fylgi ábyrgð 

og styrkja þurfi samstarf norðurskautsríkjanna enn frekar á sviði umhverfismála og borgara-

legs öryggis. 

Norðurskautsráðið hefur mætt auknum alþjóðlegum áhuga á norðurslóðum með upp-

byggilegum hætti. Til marks um það er ákvörðun norðurskautsríkjanna á ráðherrafundinum í 

Kiruna um að veita Indlandi, Ítalíu, Japan, Kína, Singapúr og Suður-Kóreu áheyrnaraðild að 

ráðinu, en áheyrnaraðild Evrópusambandsins bíður formlegrar staðfestingar þar til 

niðurstaða hefur fengist í viðræðum ESB og Kanada um sölu á selaafurðum frumbyggja 

innan sambandsins. Með þátttöku nýrra áheyrnaraðila eflist alþjóðlegt samstarf um mörg 
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brýnustu viðfangsefni norðurskautsríkjanna, t.d. mál er varða loftslagsbreytingar, 

mengunarvarnir og siglingar. 

Á ráðherrafundinum í Kiruna undirrituðu norðurskautsríkin lagalega bindandi samkomu-

lag um viðbúnað og viðbrögð gegn olíumengun sjávar á norðurslóðum. Samningurinn er 

mikilvægur fyrir Ísland vegna vaxandi skipaumferðar um íslensk hafsvæði og áforma um 

olíuleit og aðra auðlindanýtingu í nágrenni Íslands. Hann felur í sér gagnkvæmar skuld-

bindingar norðurskautsríkjanna um að veita aðstoð komi til olíumengunar í/á hafi og um 

aukið samstarf, æfingar og upplýsingamiðlun milli viðbragðsaðila á svæðinu. 

Líkt og áður segir fer Kanada nú með formennsku í Norðurskautsráðinu og gegnir henni 

til ársins 2015, þegar Bandaríkin taka við. Í formennskuáætlun Kanada er lögð áhersla á 

sjálfbæra og ábyrga efnahagsþróun, öruggar siglingar á norðurslóðum og áframhaldandi 

eflingu ráðsins. Kanada leiðir vinnu við stofnun viðskiptaráðs norðurslóða, ásamt Íslandi, 

Finnlandi og Rússlandi. Við þann undirbúning hafa íslensk stjórnvöld unnið náið með 

aðilum úr íslensku atvinnulífi. Ráðinu er ætlað að efla samvinnu stjórnvalda og viðskiptalífs, 

ýta undir ábyrga auðlindanýtingu, samhliða því að byggja upp viðskiptasamstarf, sem 

íslensk fyrirtæki munu vafalaust njóta góðs af á komandi árum. 

Ísland tekur sömuleiðis virkan þátt í nýjum verkefnahópi Norðurskautsráðsins sem 

kannar leiðir til að styrkja forvarnir gegn olíumengun á hafsvæðum norðurslóða. Íslensk 

ráðuneyti og stofnanir vinna saman að þessu áríðandi verkefni, sem snertir grundvallar-

hagsmuni Íslands. Verkefnahópurinn hélt annan fund sinn í Reykjavík í mars 2014, en í 

honum sitja fulltrúar allra aðildarríkjanna, samtaka frumbyggja, áheyrnarríkja og ýmissa 

hagsmunaaðila. 

Þá tekur Ísland þátt í starfshópi Norðurskautsráðsins sem vinnur að gerð tillagna um 

eflingu fjölþjóðlegrar vísindasamvinnu í því skyni að auka skilning á þeim hraðfara 

umhverfis- og loftslagsbreytingum sem eiga sér stað á norðurheimskautinu. Annar starfs-

hópur kannar leiðir til að draga úr útblæstri sóts og metans og byggist sú vinna m.a. á 

niðurstöðum skýrslu ráðsins um áhrif skammlífra mengunarvalda, sem benda til að hægja 

megi á breytingum á norðurslóðum, þ.m.t. loftslagsbreytingum, takist að draga úr útblæstri 

þessara efna. 

Ísland, Kanada og Danmörk hafa um nokkurt skeið leitt vinnu við ritun skýrslu um þróun 

mannlífs og lífskjara á norðurslóðum, sem gefin verður út í sumar. Skýrslunnar hefur verið 

beðið með nokkurri eftirvæntingu, en sambærileg skýrsla kom síðast út í formennskutíð 

Íslands í Norðurskautsráðinu árið 2004. 

Þá leiðir utanríkisráðuneytið, í samvinnu við Jafnréttisstofu og Stofnun Vilhjálms 

Stefánssonar auk annarra, undirbúning að ráðstefnu um jafnréttismál á norðurslóðum sem 

haldin verður á Akureyri í október 2014. Á ráðstefnunni verður stefnt saman áhrifafólki úr 

stjórnmálum, háskólasamfélaginu, viðskiptalífinu og félagasamtökum til að ræða samfélags-

legar breytingar og ólíka stöðu kynjanna á norðurslóðum og hvernig megi efla þátttöku 

kvenna í stefnumótun og ákvarðanatöku um málefni svæðisins. Noregur, Finnland og 

Færeyjar taka þátt í verkefninu með Íslandi, en það er liður í að efla hlut jafnréttismála í 

starfi Norðurskautsráðsins. Ráðstefnan er jafnframt liður í formennsku Íslands í Norrænu 

ráðherranefndinni og er verkefnið styrkt af íslenskum stjórnvöldum, norrænum samstarfs-

sjóðum og sænska utanríkisráðuneytinu. 

Af ofangreindu má ráða hve starfsemi Norðurskautsráðsins er viðamikil, en hún hefur 

aukist jafnt og þétt síðustu ár og þróast í takt við örar umhverfis- og samfélagsbreytingar á 

svæðinu. Fjölgun verkefna vinnu- og sérfræðingahópa ráðsins hefur reynst samtökum frum-

byggja viss áskorun, en smæð þeirra og takmarkað fjárhagslegt bolmagn hefur sett þátttöku 

þeirra skorður. Rætt hefur verið um leiðir til að styrkja hlut hefðbundinnar þekkingar frum-

byggja í starfi ráðsins. Hefur Ísland lagt áherslu á réttindi frumbyggja og aðkomu þeirra að 
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ákvörðunum um mál sem snerta samfélög þeirra á norðurslóðum. Á þeim grundvelli hefur 

utanríkisráðuneytið lagt samtökum frumbyggja lið, m.a. með því að styðja fund þeirra í 

Reykjavík í febrúar sl. 

 

Sameiginlegar æfingar norðurskautsríkjanna 

Samhliða öflugra starfi Norðurskautsráðsins á undanförnum árum hefur Ísland lagt ríka 

áherslu á að efla hagnýtt samstarf á norðurslóðum. Til marks um jákvæða og mikilvæga 

þróun í þá átt eru reglulegar leitar- og björgunaræfingar ríkjanna. 

Fjölþjóðlega leitar- og björgunaræfingin SAREX Greenland Sea 2013 fór fram í 

september sl. við norðausturströnd Grænlands. Æfingin, önnur í röðinni á jafnmörgum árum, 

var haldin á grundvelli samstarfssamnings norðurskautsríkjanna um leit og björgun á norður-

slóðum frá árinu 2011. Á æfingunni var sett upp leit að skemmtiferðaskipi og rýming þess, 

auk þess sem þjálfuð voru viðbrögð við mengunarslysi. Landhelgisgæslan er aðili að sam-

starfinu fyrir hönd Íslands, en auk flugvélar og varðskips komu rúmlega 100 íslenskir þátt-

takendur að æfingunni með einum eða öðrum hætti, m.a. frá slysavarnafélaginu Landsbjörg, 

almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, lögreglunni og 

Landspítalanum. Gegndi Keflavíkurflugvöllur veigamiklu hlutverki, en þar var m.a. móttaka 

fyrir slasaða, samhæfing aðgerða og aðstaða fyrir erlend flugför og áhafnir. Hlutverk 

Landhelgisgæslunnar er afar mikilvægt í þessu tilliti og sú góða aðstaða sem hún getur veitt 

og mikla fagmennska sem innan stofnunarinnar ríkir hefur aukið hróður Íslands meðal 

erlendra samstarfsaðila á þessum vettvangi. 

Ráðgert er að fyrsta æfing á grundvelli samstarfssamnings norðurskautsríkjanna um 

viðbrögð og viðbúnað gegn olíumengun fari fram árið 2015. Mun það styrkja enn frekar 

hagnýtt samstarf ríkjanna um aukið umhverfisöryggi. 

 

Barentsráðið og Norðlæga víddin 
Ísland hefur átt aðild að Barentsráðinu frá stofnun þess árið 1993, en það er samstarfs-

vettvangur Norðurlandanna og Rússlands um málefni þessa þéttbýlasta svæðis á norður-

slóðum. Samstarfinu er ætlað að styðja við sjálfbæra þróun Barents-svæðisins og tekur starf-

semin til fjölmargra þátta, þar á meðal umhverfismála, atvinnumála og samvinnu íbúa þvert 

á landamæri. Í vaxandi mæli er horft til tækifæra og áskorana vegna aukinna siglinga og hafa 

Íslendingar rætt þýðingu þeirra á vettvangi ráðsins. Þá eiga Íslendingar ríka hagsmuni tengda 

umhverfismálum á svæðinu, m.a. vegna mengunarhættu í hafi. 

Í samræmi við áherslu ríkisstjórnarinnar á norðurslóðamál tók forsætisráðherra þátt í 20 

ára afmælisfundi Barentsráðsins í höfuðstöðvum þess í Kirkenes í Noregi í júní sl. Utanríkis-

ráðherra sótti einnig utanríkisráðherrafund ráðsins í Tromsø í október. Í ræðu sinni á 

fundinum lagði ráðherra áherslu á mikilvægi svæðisbundins norðurslóðasamstarfs og þau 

sameiginlegu tækifæri og áskoranir sem ríkin á Barents-svæðinu og nágrannar þeirra deila. 

Mikilvægt væri að íbúar svæðisins nytu ávaxta aukinna efnahagsumsvifa, um leið og ábyrg 

auðlindastjórnun og markmið um sjálfbærni réðu för. 

Norðlæga víddin er samráðsvettvangur Evrópusambandsins, Rússlands, Noregs og 

Íslands um málefni Norður-Evrópu og aðliggjandi svæða í Rússlandi. Á síðasta ári fór fram 

þriðji ráðherrafundur Norðlægu víddarinnar í Brussel, þar sem áhersla var lögð á samvinnu 

við svæðastofnanir á norðurslóðum, m.a. á Eystrasalts- og Barents-svæðinu. 

Á næsta ári er komið að Íslandi að halda fund Norðlægu víddarinnar hér á landi. Rætt 

hefur verið um hvernig unnt sé að samhæfa betur starfsemi svæðisbundinna samtaka til að 

auka hagkvæmni og bæta samvinnu, ekki síst meðal vinnuhópa Norðlægu víddarinnar 

annars vegar og Barentsráðsins hins vegar. Ísland og Noregur hafa lagt fram sameiginlegar 

tillögur þar að lútandi, sem mótaðar verða enn frekar á komandi mánuðum. 
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2.1.2. Samstarf við Færeyjar og Grænland 

Ríkisstjórnin hefur lagt áherslu á að styrkja tengslin við Grænland og Færeyjar og er 

samvinna við vestnorrænu þjóðirnar vaxandi þáttur í utanríkisstefnu Íslands. 

Utanríkisráðherra átti í október sl. fund með Kaj Leo Johannesen, lögmanni Færeyinga, 

um framkvæmd fríverslunarsamnings ríkjanna. Um Hoyvíkur-samninginn er einnig fjallað í 

kafla 3.2.1. Utanríkisráðherra greindi frá því að ný ríkisstjórn hefði markað skýra stefnu í 

vestnorrænum málum og væri vilji til að efla enn frekar hið mikilvæga samstarf við Færeyjar 

og Grænland. Ráðherrarnir ræddu m.a. hvernig efla mætti samstarf Íslands og Færeyja um 

sameiginlega hagsmuni í sjávarútvegi og fögnuðu tillögu Vestnorræna ráðsins um að styrkja 

samstarf Færeyja, Íslands og Grænlands um málefni norðurslóða. 

 

Opnun aðalræðisskrifstofu í Nuuk 
Aðalræðisskrifstofa Íslands í Nuuk var formlega opnuð í nóvember 2013. Skrifstofan er 

sú eina sinnar tegundar á Grænlandi og auðveldar Íslandi að styrkja tvíhliða tengsl við 

landsstjórnina og grænlenskt viðskiptalíf. Í tengslum við opnun skrifstofunnar hélt utanríkis-

ráðherra til Nuuk og fundaði með Aleqa Hammond, formanni grænlensku lands-

stjórnarinnar. Undirrituðu þau sameiginlega viljayfirlýsingu um aukið samstarf, m.a. á sviði 

viðskipta, heilbrigðismála, menntunar og norðurslóðamála. 

Fulltrúar íslenskra og grænlenskra ráðuneyta hafa undanfarið unnið að undirbúningi 

vegna samráðs um viðskiptamál, en gert er ráð fyrir að fyrsti fundurinn vegna þessa verði 

haldinn í Reykjavík innan tíðar. Markmið viðræðnanna er að draga úr hindrunum í 

viðskiptum milli landanna og auðvelda samstarf. 

Helstu verkefni aðalræðisskrifstofunnar hafa verið að taka þátt í undirbúningi fyrir 

viðskiptastefnu í Nuuk, skipuleggja heimsóknir til Íslands fyrir námsmenn, stjórnmálamenn 

og viðskiptaaðila, koma á samskiptum milli viðskiptaaðila á Grænlandi og Íslandi og 

undirbúa menningarviðburði. 

Grænlenska landsstjórnin hefur áform um stóraukinn iðnað og olíuleit. Er gert ráð fyrir 

að fyrstu verkefnin af þessu tagi komist á framkvæmdastig eftir fjögur til fimm ár. Ísland er 

vel í sveit sett til að veita ýmiss konar þjónustu tengda uppbyggingu og auknum umsvifum á 

Grænlandi og hefur aðalræðisskrifstofan unnið ötullega að því að aðstoða íslensk fyrirtæki 

sem hyggjast sækja á þau mið. Íslendingar hafa rekið töluverða starfsemi á Grænlandi á 

undanförnum árum. Íslenskir aðilar hafa til dæmis komið að eða staðið fyrir byggingu 

orkuvera og annarra framkvæmda, samstarf hefur verið töluvert í sjávarútvegsmálum og 

Flugfélag Íslands og fleiri aðilar hafa rekið umfangsmikla starfsemi í flugþjónustu gagnvart 

Grænlandi. 

 

2.1.3. Rannsóknir og fræðastarf 

Á undanförnum árum og áratugum hefur byggst upp þekking og reynsla á sviði 

norðurslóðamála í háskólasamfélaginu og innan stjórnsýslunnar. Skoðanaskipti og upplýst 

umræða um málefni norðurslóða stuðla að betri yfirsýn yfir tengsl samverkandi þátta sem 

móta umhverfi, lífríki og samfélög á svæðinu. 

Utanríkisráðuneytið hefur stutt rannsóknir á sviði norðurslóðamála og leitast við að efla 

almenna umræðu. Norðurslóðanet Íslands, sem er vettvangur stofnana, fyrirtækja og háskóla 

um allt land, hefur verið starfrækt í eitt ár og er markmið þess að efla upplýsingagjöf og 

samstarf um málefni norðurslóða innanlands. Verkefnið nýtur stuðnings utanríkis-

ráðuneytisins. Einnig hefur Rannsóknasetur um norðurslóðir tekið til starfa innan vébanda 

Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands, sem utanríkisráðuneytið styður. Í janúar 2014 undir-

ritaði utanríkisráðuneytið samstarfssamning við Fulbright-stofnunina, sem felur í sér að 
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ráðuneytið styrkir komu bandarískra fræðimanna til kennslu og rannsókna á sviði norður-

slóðafræða við menntastofnanir á Íslandi á næstu þremur árum. Þá styrkir utanríkis-

ráðuneytið stöðu Nansen-prófessors við Háskólann á Akureyri, samkvæmt samstarfs-

samningi við Noreg, auk þess sem samstarfssjóður ríkjanna veitir styrki til stúdentaskipta, 

fræðimanna og stofnana. 

 

Áherslur og starfið framundan 

Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar kemur skýrt fram að unnið verði að því að Ísland verði 

leiðandi afl á norðurslóðum og virkur þátttakandi í vestnorrænu starfi. Um þessar mundir á 

sér stað vinna við kortlagningu tækifæra sem skapast með opnun siglingaleiða um 

norðurslóðir og er í því samhengi meginaáhersla lögð á að verkefni þeim tengd verði vistuð 

hérlendis. Skammt er síðan ráðherranefnd um málefni norðurslóða var sett á fót í því skyni 

að tryggja samræmda hagsmunagæslu Íslands. Á næstunni verður metið hvernig fjárframlög 

nýtast best til að efla norðurslóðastarf, hvernig vinna ráðuneyta sé best samræmd, hvernig 

efla megi verkefni á sviði jafnréttismála á norðurslóðum í samstarfi við önnur 

Norðurskautsríki, og hvernig leggja megi frekari grunn að viðskiptasamstarfi.  

Utanríkisráðuneytið og innanríkisráðuneytið vinna að því að meta tækifæri til 

uppbyggingar alþjóðlegrar leitar- og björgunarmiðstöðvar á Íslandi. Liður í þeirri vinnu er 

málþing sem haldið verður í október á þessu ári með alþjóðlegum samstarfsaðilum. 

Norðurskautsráðið er þungamiðja fjölþjóðasamstarfs um norðurslóðir og mikilvæg skref í að 

efla það starf eru t.a.m. æfingar á grundvelli samstarfssamnings norðurskautsríkjanna um 

viðbrögð og viðbúnað gegn olíumengun á næsta ári. Eins og kemur fram í skýrslunni mun 

það styrkja enn frekar hagnýtt samstarf ríkjanna um aukið umhverfisöryggi. Annað 

áherslumál sem áfram verður unnið að á vegum ráðuneytisins er jafnréttismál á 

norðurslóðum og eru vonir bundnar við vitundarvakningu í kjölfar ráðstefnu um það efni 

sem haldin verður á Akureyri síðar á árinu. Á nærsvæði Íslands geta falist mikil tækifæri 

sem ráðuneytið mun halda áfram að fylgjast með á næstu mánuðum. Eins og fram kemur í 

skýrslunni geta falist fjölmörg tækifæri fyrir íslenska athafnaaðila á norðurslóðum í 

orkugeiranum og í sjávarútvegs- og  samgöngumálum. 

 

2.2. Samstarf Norðurlanda 

 

2.2.1. Samstarf norrænu utanríkisráðuneytanna og formennska Íslands 2014 

Svíþjóð fór með formennsku í samstarfi norrænu utanríkisráðuneytanna árið 2013, en 

Ísland tók við formennskunni í ársbyrjun 2014. 

Á formennskutímabili Svíþjóðar var áfram unnið að eflingu norræns samstarfs í 

utanríkis- og öryggismálum í anda tillagna Thorvald Stoltenberg, fyrrverandi utanríkis- og 

varnarmálaráðherra Noregs, sem vann skýrslu þess efnis fyrir norrænu utanríkisráðherrana 

árið 2009. Viðbótartillögurnar varða m.a. verkefni sem þegar eru í undirbúningi eða hafa 

verið til umræðu á vettvangi norræna varnarmálasamstarfsins, NORDEFCO. Eru þær 

viðleitni til að varpa heildstæðu ljósi á vaxandi samstarf og auka yfirsýn utanríkis-

ráðuneytanna yfir verkefni sem mörg hver eru unnin undir hatti varnarmálaráðuneyta. 

Tillaga Stoltenberg frá 2009 um norrænt samstarf um loftrýmiseftirlit við Ísland varð að 

veruleika þegar þjóðþing Finnlands og Svíþjóðar samþykktu á síðasta ári þátttöku í loft-

varnaræfingum á Íslandi í tengslum við reglubundið loftrýmiseftirlit Atlantshafsbandalagsins 

undir leiðsögn Noregs. Markaði þessi ákvörðun þáttaskil í norrænu samstarfi á sviði öryggis-

mála. Loftrýmiseftirlitið og æfingin fóru fram í febrúarmánuði 2014, eins og nánar er greint 

frá í kafla 6.4. um öryggis- og varnarmál. Samhliða funduðu norrænu utanríkis- og varnar-

málaráðherrarnir á Íslandi 11.–12. febrúar sl. 
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Utanríkisráðherrarnir samþykktu á fundi sínum í Reykjavík í febrúar sameiginlega 

yfirlýsingu um að styrkja enn frekar norrænt samstarf um utanríkis- og öryggismál. Málefni 

norðurslóða voru ofarlega á baugi. Lögðu ráðherrarnir áherslu á mikilvægi þess að 

Norðurlöndin haldi áfram virkri þátttöku í störfum Norðurskautsráðsins og vinni 

sameiginlega að því að styrkja stöðu þess. Samstarf norrænu ríkjanna um þátttöku í 

friðargæsluverkefnum var einnig á dagskrá utanríkisráðherranna. Fjallað var um hefðbundið 

samstarf Norðurlandanna hjá Sameinuðu þjóðunum (SÞ) og samnorræn framboð á vettvangi 

stofnana SÞ. Þá ræddu ráðherrarnir ýmis alþjóðamál, þar á meðal ástandið í Sýrlandi og 

viðveruna í Afganistan eftir að alþjóðlegi heraflinn verður dreginn til baka í lok þessa árs. 

Norrænu utanríkisráðherrarnir eiga jafnan a.m.k. fjóra fundi á ári, en þar á meðal er einn 

fundur með utanríkisráðherrum Eystrasaltsríkjanna og einn fundur í tengslum við setningu 

allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna í september ár hvert. Næsti fundur utanríkisráðherra 

Norðurlandanna verður haldinn hér á landi í lok apríl nk. Þess utan eiga yfirmenn og 

sérfræðingar í norrænu utanríkisráðuneytunum víðtækt samráð um flest svið utanríkismála, 

m.a. málefni Sameinuðu þjóðanna, mannréttindamál og þróunarsamvinnu. Jafnframt eru 

iðulega góð tengsl milli norrænna fastanefnda hjá alþjóðastofnunum og margvísleg 

samvinna er milli sendiráða Norðurlandanna í hinum ýmsu borgum. Nánar er fjallað um 

norrænt samstarf í húsnæðismálum sendiskrifstofa í kafla 9 um rekstur utanríkis-

þjónustunnar. 

 

2.2.2. Norræna ráðherranefndin 

Samstarfið á vettvangi Norrænu ráðherranefndarinnar á sl. ári einkenndist af undir-

búningi allra ráðuneyta fyrir formennskuár Íslands sem hófst 1. janúar 2014. Á þingi 

Norðurlandaráðs í Ósló í lok október 2013 mælti forsætisráðherra fyrir formennskuáætlun 

Íslands í Norrænu ráðherranefndinni. Yfirskrift hennar er ,,Gróska – lífskraftur“ þar sem 

vísað er til grunngildanna í þremur umfangsmiklum samnorrænum verkefnum sem Ísland 

setur í forgang. Verkefnin eru Norræna lífhagkerfið, Norræni spilunarlistinn og Norræna 

velferðarvaktin. Öll eru verkefnin til þriggja ára, en sama upphæð verður til ráðstöfunar fyrir 

þau á árunum 2014, 2015 og 2016, eða alls 45 milljónir danskra króna, samkvæmt ákvörðun 

norrænu samstarfsráðherranna. 

Verkefnið NorBio er stærst íslensku verkefnanna, en með því er kastljósinu beint að upp-

byggingu og eflingu lífhagkerfis á Norðurlöndum. Sjálfbær þróun og græna hagkerfið 

haldast þar í hendur, en markmiðið er að vinna gegn hvers kyns sóun á lífauðlindum, svo 

sem við framleiðslu og neyslu á matvælum, og um leið að finna leiðir til að skapa ný verð-

mæti og atvinnutækifæri. Nefna má að kennslufræðiverkefnið Biophilia sem byggist á hug-

mynd söngkonunnar Bjarkar Guðmundsdóttur er hluti af NorBio. Alls verður 10 milljónum 

danskra króna varið til verkefnisins á árinu 2014, en umsjón þess verður í höndum 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, mennta- og menningarmálaráðuneytis og umhverfis- 

og auðlindaráðuneytis. 

Norræni spilunarlistinn er menningartengt verkefni og með því beinir Ísland sjónum að 

mikilvægi skapandi greina, sem eru nú í mikilli sókn á Norðurlöndum. Markmið spilunar-

listans er að nýta nútíma tækni í fjölmiðlun, þ.e. samfélagsmiðla og netmiðla, til þess að 

koma norrænni tónlist á framfæri innan Norðurlanda og ekki síður utan þeirra. Verkefninu 

verður stýrt af útflutningsskrifstofu norrænnar tónlistar (NOMEX). Árið 2014 verður 2 

milljónum danskra króna varið til verkefnisins. 

Norræna velferðarvaktin byggist að hluta til á reynslu Íslendinga af úrræðum sem gripið 

var til í kjölfar efnahagshrunsins 2008. Ætlunin er m.a. að greina viðbrögð í kjölfar fyrri 

krepputímabila á Norðurlöndum, meta hvaða aðgerðir tókust vel og hvað tókst síður. Einnig 

er ætlunin að móta svokallaða norræna velferðarvísa, sem mæla eiga viðbragðsgetu 
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velferðarkerfisins. Yfirumsjón verkefnisins verður hjá velferðarráðuneytinu, en til þess 

verður varið 3 milljónum danskra króna á árinu 2014. 

Samhliða því að halda utan um ofangreind formennskuverkefni mun Ísland halda á lofti 

ýmsum áherslumálum á formennskuárinu, m.a. samstarfi vestnorrænu ríkjanna og málefnum 

norðurslóða. 

 

2.2.3. Samstarf Norðurlanda og Eystrasaltsríkja (NB8) 

Utanríkispólitíska samstarfið við Eystrasaltsríkin (NB8) hefur frá árinu 2010 að miklu 

leyti stuðst við Birkavs/Gade-skýrsluna svonefndu, sem samin var að beiðni utanríkis-

ráðherranna til að stuðla að dýpri samvinnu ríkjanna átta. Auk bókunar frá 2011 um samstarf 

sendiráða NB8-ríkjanna og samnýtingu á aðstöðu erlendis eiga ríkin með sér náið samráð 

m.a. á sviði varnar- og öryggismála, borgaralegs öryggis og björgunarmála, umhverfis-

verndar og menntamála. Þá er starf ríkjanna á vettvangi Alþjóðabankans eitt besta dæmið 

um náið samstarf, en utanríkisráðherra situr í þróunarnefnd bankans á árinu 2014 fyrir hönd 

kjördæmis Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna, eins og nánar er fjallað um í kafla 7.2.1. 

Utanríkisráðherrar NB8-ríkjanna funda einu sinni á ári til að ræða sameiginleg hags-

munamál. Undanfarin ár hefur samstarf við grannríki ásamt orku- og flutningamálum verið 

þar ofarlega á baugi. Fyrir utan fundi ráðherranna hittast embættismenn utanríkisráðuneyta 

NB8-ríkjanna reglulega. Í meira en áratug hafa NB8-ríkin og Bandaríkin átt með sér samráð 

um utanríkispólitísk mál og öryggismál í Evrópu og er þróun mála í grannríkjum til austurs 

meðal áherslumála þessa samstarfs. 

Samstarf NB8-ríkjanna færði enn út kvíarnar þegar efnt var til fundar með utanríkis-

ráðherrum Visegrad-ríkjanna (Póllands, Slóvakíu, Tékklands og Ungverjalands) í febrúar 

2013 og aftur í byrjun mars 2014. Á fundinum nú í mars voru málefni Úkraínu í forgrunni, 

auk umfjöllunar um öryggis- og varnarmál og orkumál. 
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3. ALÞJÓÐLEGT VIÐSKIPTASAMSTARF 

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir að stefna Íslands í utanríkisviðskiptum muni 

taka mið af þeim öru breytingum sem eru að verða á efnahagskerfum heimsins. Möguleikar 

til að auka útflutning til svæða þar sem eftirspurn vex hratt á komandi árum verði kannaðir 

frekar og tengsl við viðkomandi svæði styrkt. Áhersla verði jafnframt lögð á gerð fleiri 

fríverslunarsamninga, bæði tvíhliða og á vettvangi EFTA. Leitað verði leiða til að fullnýta 

möguleika sem felast í þeim fríverslunarsamningum sem Ísland á þegar aðild að. Að 

ofangreindu hefur verið markvisst unnið á undanförnum mánuðum. 

Aðstoð við íslensk fyrirtæki á erlendum mörkuðum er áfram                     

                                                                                             

                                                                                              

styrkja þetta net, m.a. með því að efla tengslin                                           

                                            

 

3.1. Útflutningsþjónusta 

Hlutverk útflutningsþjónustu utanríkisráðuneytisins er að leysa úr vandamálum sem upp 

koma í samskiptum fyrirtækja við erlend stjórnvöld og veita íslenskum fyrirtækjum faglega 

þjónustu á mikilvægum mörkuðum, í samvinnu við þar til bærar stofnanir. 

Viðskiptafulltrúar eru nú starfandi við nokkur sendiráð Íslands. Þeir vinna jöfnum 

höndum að verkefnum fyrir Íslandsstofu og utanríkisráðuneytið, við leit að nýjum 

mörkuðum og tækifærum fyrir íslensk útflutningsfyrirtæki og ferðaþjónustu, og veita aðstoð 

af ýmsu tagi við fyrirtæki sem þegar hafa aflað sér markaða. Mikilvægt er að hafa í huga að 

þegar kemur að viðfangsefnum sem lúta að stjórnvöldum í viðskiptaríkjum eru það iðulega 

aðeins sendiráð sem eiga beinan og tafarlausan aðgang að þeim á grundvelli alþjóða-

samninga. Í slíkum tilvikum eru það starfsmenn sendiráða sem flýta fyrir úrlausn mála. 

Sendiherrar Íslands og viðskiptafulltrúar sendiráða koma reglulega til Íslands, heimsækja 

fyrirtæki, halda kynningarfyrirlestra um þau markaðssvæði sem þeir annast og eiga viðtöl 

við þá sem þess óska. 

Aðstoð við ferðaþjónustuna verður æ veigameiri þáttur í útflutningsþjónustu ráðu-

neytisins. Með því að hefja útgáfu vegabréfsáritana við sendiráðið í Moskvu á liðnu ári var 

t.a.m. komið til móts við óskir ferðaþjónustunnar, en til þess tíma hafði ræðisskrifstofa 

danska sendiráðsins í Moskvu annast útgáfu Schengen-áritana fyrir Íslands hönd. 

Komin er fjögurra ára reynsla af starfi Íslandsstofu eftir að breytingar voru gerðar á 

kynningarmálum hins opinbera og samræmingu kynningarstarfs var komið fyrir á einni 

hendi. Samstarf fyrirtækja, sem vinna á Bandaríkjamarkaði og hófu sameiginlega verkefnið 

Iceland Naturally árið 1999, hefur reynst vel. Þegar samstarfssamningur þeirra sem aðild 

áttu að verkefninu rann út um liðin áramót var ákveðið að framlengja hann um þrjú ár til 

viðbótar. Verkefnið Inspired by Iceland varð til með skömmum fyrirvara í kjölfar eldgossins 

í Eyjafjallajökli og hefur borið góðan árangur. Þar tóku höndum saman fyrirtæki í 

ferðaþjónustu og hið opinbera. Í framhaldi af því var ráðist í verkefnið Ísland allt árið. 

 

3.1.1. Markaðsátak erlendis 

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er vísað til mikilvægis þess að efla sókn á erlenda 

markaði. Fjármunir til landkynningar og markaðssetningar á íslenskum vörum og þjónustu 

koma úr ýmsum áttum, bæði frá opinberum aðilum og einkaaðilum. Hluti þeirra fer í 

sameiginleg verkefni, sem oft eru leidd og samræmd á vettvangi Íslandsstofu, og hluti fer í 

sjálfstæð verkefni sem ýmsir aðilar koma að. 

Með hliðsjón af stefnumiðum ríkisstjórnarinnar var starfshópur settur á laggirnar til að 

fara með heildstæðum hætti yfir skipulag útflutningsþjónustu, ekki síst að því er varðar 
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aðkomu hins opinbera, í því skyni að vega og meta hvort unnt væri að efla enn frekar þá 

sókn sem verið hefur í markaðsstarfi undanfarin ár. Markmið skipunar starfshópsins er að 

skýra myndina og stuðla að samtvinnaðri markaðssetningu og nýtingu fjármuna. Enn fremur 

er hópnum ætlað að kortleggja alla starfsemi og fjármuni, sem ætlaðir eru til slíkra verkefna, 

heildstætt auk þess að huga sérstaklega að samspili einkaframtaks og hins opinbera og 

hvernig megi best nýta sameiginlega krafta til markvissrar markaðssetningar, landkynningar 

og samhæfingar. Í hópnum sitja 15 fulltrúar stjórnsýslu og atvinnulífs. 

 

3.2. Viðskipti og opnun markaða 

Eitt meginmarkmið utanríkisstefnu Íslands er að styðja við íslenskan útflutning og 

tryggja eftir bestu getu að umgjörð hans sé slík að hann sé eins samkeppnishæfur og 

mögulegt er á erlendum mörkuðum. Sérstök áhersla er lögð á að tryggja markaðsaðgang og 

að draga eins og kostur er úr ýmsum tæknilegum markaðshindrunum. Ráðuneytið beitir sér 

fyrst og fremst með tvennum hætti. Annars vegar með samningagerð, einkum og sér í lagi 

fríverslunarsamningum, en einnig fjárfestingarsamningum, loftferðasamningum og sértækari 

samningum er varða efnahagssamstarf við önnur ríki, þ.m.t. viljayfirlýsingar til frekara 

samstarfs á ýmsum sviðum fjárfestinga og viðskipta. Hins vegar með því að greiða götu 

einstakra fyrirtækja og leysa úr vandamálum sem upp koma. Hér skipta samskipti við erlend 

stjórnvöld miklu til þess að opna dyr og koma á tengslum. Þá er reglubundið samráð við 

helstu viðskiptaríki Íslands mikilvægt í því skyni að tryggja hnökralaus viðskipti. Þessi 

tvíhliða samskipti verða efld og hugað verður að því hvernig betur megi nýta það víðtæka 

net fríverslunarsamninga sem íslensk stjórnvöld hafa tryggt víðs vegar um heiminn, í Asíu, 

Afríku, Rómönsku Ameríku, Balkanskaga og víðar. 

Fríverslunarviðræðum hefur vaxið mjög fiskur um hrygg undanfarin ár og er það einkum 

tvennt sem skýrir áhuga ríkja á því að semja um greiðari viðskipti tvíhliða fremur en á 

vettvangi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Annars vegar hefur alþjóða viðskiptakerfið staðið 

í stað um nokkurt skeið vegna þess hve treglega hefur gengið að semja um aukið frelsi í 

viðskiptum í svonefndri Doha-lotu, sem vikið er að í kafla 3.3.1. Hins vegar hefur 

efnahagskreppan, sem sér í lagi hefur reynst Vesturlöndum erfið, rekið stjórnvöld til að huga 

betur að þætti viðskipta í að bæta lífskjör, auka hagvöxt og styrkja samkeppnisstöðu 

fyrirtækja á erlendum mörkuðum. Ber þar hæst sú ákvörðun Bandaríkjanna og Evrópu-

sambandsins að gera með sér víðtækt fjárfestinga- og fríverslunarsamkomulag, en í þessu 

samhengi má einnig nefna Kyrrahafsviðræðurnar (TPP) sem eru viðræður 13 ríkja Ameríku 

og Asíu, sem Bandaríkin, Japan og fleiri ríki hafa lagt mikla áherslu á upp á síðkastið. 

Þannig leitast ríki heims við að tryggja hagsmuni sína sem víðast og hefur svonefndum 

nýmarkaðssríkjum verið gefinn sérstakur gaumur. Þar eru að opnast ný tækifæri og er 

nokkur samkeppni milli ríkja um að ná sem bestri markaðsstöðu á þessum svæðum. Í því 

skyni að treysta viðskipti og efnahagssamstarf hafa mörg ríki opnað ný sendiráð eða 

sendiskrifstofur í þessum ríkjum og oft á tíðum lokað sendiráðum í nágrannaríkjum eða 

ríkjum sem ekki eru í sömu sókn og ríki Asíu og Rómönsku Ameríku. Þetta á t.d. við í tilfelli 

Danmerkur og Bretlands. Dönsk stjórnvöld eru t.a.m. að undirbúa opnun sendiráða í 

Kólumbíu, Nígeríu og á Filippseyjum en loka á móti á Kýpur, í Sviss, Slóveníu, Slóvakíu og 

Lúxemborg. 

Áður en gengið er til samninga eða gildandi samningar eru uppfærðir er ævinlega kallað 

eftir upplýsingum frá atvinnulífinu um þá hagsmuni sem í húfi eru. Þær upplýsingar liggja 

síðan til grundvallar kröfugerð Íslands í viðræðunum. Náið samráð er jafnan haft við önnur 

ráðuneyti, undirstofnanir þeirra, hagsmunasamtök og aðra sem samningaviðræðurnar varða. 
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3.2.1. Viðskipti við einstök ríki og svæði 

 

Evrópuríki 
Umgjörð viðskipta Íslands og Evrópusambandsins er EES-samningurinn, sem fjallað er 

ítarlega um í kafla 4. Langstærstur hluti viðskipta Íslands er við önnur EES-ríki. Viðskipti 

við Evrópska efnahagssvæðið voru um 78% af vöruútflutningi og um 61% af vöru-

innflutningi landsins árið 2012. Langmest er flutt út til Hollands, en það gefur ekki 

raunsanna mynd, þar sem vörur eru síðan fluttar þaðan á aðra markaði og jafnvel út fyrir 

EES-svæðið. Til Evrópusambandsins (ESB) fóru 73% vöruútflutnings og um 45% 

vöruinnflutnings komu þaðan. Þrátt fyrir þessi miklu viðskipti hefur hlutdeild EES-ríkja í 

vöruútflutningi dregist saman frá árinu 2008, en þá var hún 80,5%. Frá EES-ríkjum komu 

61,4% af heildarinnflutningi á árinu 2012, miðað við 64,8% hlutdeild árið 2008. 

Útflutningur til ESB var 73,2% af heild og innflutningur frá ESB 44,8% af heild
2
. Helstu 

viðskiptalöndin eru Bretland og Þýskaland. Innflutningur er mestur frá Noregi og 

Þýskalandi. Reglubundið viðskiptasamráð er við nokkur ríki álfunnar, m.a. Þýskaland og 

Pólland. 

Viðskipti við ríki Evrópu utan Evrópska efnahagssvæðisins eru langmest við Rússland, 

en einnig eru nokkur viðskipti við Úkraínu og Tyrkland. Fríverslun er við öll ríki Balkan-

skaga sem ekki eru aðilar að Evrópusambandinu, nema Kósóvó, og er nýjasti samningurinn 

við Bosníu-Hersegóvínu. Viðskipti við þessi ríki eru hins vegar ekki mikil, en máli skiptir að 

tryggja fríverslun við ríki sem eru í aðildarviðræðum við Evrópusambandið, líkt og gert var 

á sínum tíma þegar EFTA samdi um fríverslun við þau ríki Mið- og Austur-Evrópu sem 

síðan gengu í Evrópusambandið 1995. Þegar síðan að því kemur að samið er um stækkun 

EES vegna fjölgunar aðildarríkja ESB liggja þau tollfríðindi sem þegar hefur um samist til 

grundvallar kröfugerðar Íslands við aðild ríkjanna að EES. 

 

Nærsvæði 

Mikill áhugi er á því að styrkja enn frekar samvinnu við næstu nágranna Íslendinga, þ.e. 

Færeyinga og Grænlendinga, meðal annars á sviði viðskipta. 

Með fríverslunarsamningi Íslands og Færeyja, sem kenndur er við Hoyvík og tók gildi 1. 

nóvember 2006, var komið á sameiginlegu efnahagssvæði á yfirráðasvæðum Íslands og 

Færeyja. Fríverslunarsamningurinn rennir enn sterkari stoðum undir náin og góð samskipti 

þessara tveggja vina- og frændþjóða. Að auki eru Færeyjar mikilvægur útflutningsmarkaður 

fyrir íslenska framleiðslu og er samningurinn því þýðingarmikill í viðskiptalegu tilliti. 

Utanríkisráðherra átti í október 2013 fund með Kaj Leo Johannesen, lögmanni 

Færeyinga, um framkvæmd Hyovíkur-samningsins. Ræddu þeir viðskipti landanna almennt 

og hvernig mætti nýta betur þá möguleika sem samningurinn byði upp á og greiða þannig 

fyrir frekari viðskiptum. 

Samskipti Íslands og Grænlands hafa stóreflst á undanförnum árum. Viðskipti eru 

vaxandi og umtalsverð tækifæri fyrir hendi. Opnun aðalræðisskrifstofu Íslands í Nuuk í 

nóvember sl., sem fjallað er um í kafla 2.2.2., og sameiginleg viljayfirlýsing um aukið 

samstarf þjóðanna, sem undirrituð var við það tækifæri, leggja grunn að því að dýpka 

samskiptin enn frekar. Á grundvelli yfirlýsingarinnar verður m.a. skoðað með hvaða hætti 

unnt verður að hvetja til og liðka fyrir frekari viðskiptum milli Íslands og Grænlands. 

 

                                                        
2 Tölur frá Hagstofu Íslands. 
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Rússland 

Útflutningur til Rússlands hefur aukist mikið á undanförnum árum og munar þar mestu 

um makríl, en einnig hefur útflutningur á öðrum afurðum aukist, m.a. á lambakjöti og 

hrossakjöti. Fríverslunarviðræður hófust við Rússland í janúar 2011. Er um að ræða 

sameiginlegar viðræður EFTA-ríkjanna og nýstofnaðs tollabandalags Rússlands, Belarús og 

Kasakstan (RúBeKa). Hafa þegar verið haldnar 11 samningalotur. 

Mikilvægasta hagsmunamál Íslands í þessum viðræðum er augljóslega markaðsaðgangur 

fyrir sjávarafurðir. Af hálfu Íslands hefur því verið lögð rík áhersla á mikilvægi þess að 

tryggja fulla fríverslun með slíkar vörur. Einnig er í viðræðunum fjallað um viðskipti með 

landbúnaðarvörur og iðnaðarvörur, þjónustu og fjárfestingar, opinber innkaup og tengsl 

viðskipta við umhverfisvernd og vinnumál. Ekki er loku fyrir það skotið að þær viðsjár sem 

nú eru milli Úkraínu og Rússlands á Krímskaga kunni að hafa áhrif á viðræðurnar. Við erum 

í nánu samráði við önnur EFTA ríki um hugsanleg viðbrögð við ástandi mála, enda þurfa 

EFTA ríkin að tala einni röddu og vera samstíga í þeim aðgerðum sem kann að verða gripið 

til. 

Viðskiptasamráð við Rússa fór fram í mars 2013 og í janúar 2014. Á slíkum fundum eru 

rædd fjölbreytt málefni með það að markmiði að stuðla að og greiða fyrir viðskiptum á milli 

landanna, t.d. með því að ýta undir samningagerð, efla tengsl milli stjórnsýslu landanna og 

skiptast á upplýsingum um þróun efnahagsmála, álitamál, áskoranir og tækifæri. 

Dagskrárefni fundarins í janúar sneru að ferðaþjónustu, matvælum, fjarskiptum, 

fjárfestingartækifærum og orkumálum. Þá voru kynnt nokkur nýsköpunarverkefni sem 

Nýsköpunarmiðstöð vinnur að með rússneskum vísindamönnum og fyrirtækjum. Sendiráð 

beggja landa vinna að því að fylgja þessum málum eftir í samstarfi við atvinnulífið. 

Vöruskipta- og þjónustujöfnuður er verulega hagstæður. Ferðamönnum frá Rússlandi 

fjölgaði um tæp 50% á liðnu ári, en þess má geta að þá hófst áætlunarflug á milli landanna 

og jafnframt hóf sendiráð Íslands í Moskvu að gefa út Schengen-vegabréfaáritanir. Fjöldi 

ferðamanna þaðan hefur aukist jafnt og þétt undanfarin ár og um er að ræða ferðafólk með 

mikinn kaupmátt. Enn stefnir í verulega aukningu á þessu ári. Um helmingur af virði 

innflutnings frá Rússlandi er jarðolía. 

 

Tyrkland 
Tyrkland er meðal þeirra ríkja sem ýmsir telja nú að muni vaxa og dafna mest á næstu 

árum, eins konar sporgönguríki svonefndra BRIC-ríkja (Brasilíu, Rússlands, Indlands og 

Kína). Á sama bás er Indónesíu, Nígeríu og Mexíkó skipað (MINT-ríkin svonefndu). Elsti 

fríverslunarsamningur EFTA, sem enn er í gildi, er við Tyrkland, en hann var undirritaður 

árið 1991. Samningurinn er þannig barn síns tíma og ákváðu EFTA-ríkin og Tyrkland 

nýlega að hefja viðræður um uppfærslu hans. Gert er ráð fyrir að endurskoðun samningsins 

muni ná til nýrra sviða á borð við þjónustuviðskipti, viðskiptaliprun og tengsl viðskipta við 

vinnumál og umhverfisvernd. 

 

Bandaríkin 

Viðskipti við Bandaríkin standa á gömlum grunni. Þótt þau jafnist ekki á við það sem var 

fyrir nokkrum áratugum bendir margt til þess að útflutningur til Bandaríkjanna sé að aukast 

og eru Bandaríkin enn sem fyrr eitt af helstu viðskiptalöndum Íslands. Heildar útflutningur 

jókst örlítið milli áranna 2012 og 2013 og munar þar mestu um útflutning á sjávarafurðum 

sem jókst um 22% í tonnum talið. Stærsti hluti aukningarinnar er sala á ferskum fiski. Ekki 

hefur verið selt jafn mikið af sjávarafurðum til Bandaríkjanna síðan 2005. 

Á undanförnum árum hefur það oftsinnis komið til tals að skoða möguleika á fríverslun 

milli Íslands og Bandaríkjanna. Snemma á síðasta áratug var nokkur umræða á meðal 
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EFTA-ríkjanna og Bandaríkjanna um hvort hefja ætti fríverslunarviðræður. Ekki reyndist 

samhljómur á meðal EFTA-ríkjanna um að fara í slíkar viðræður, en í kjölfarið hóf Sviss 

könnunarviðræður við Bandaríkin. Upp úr þeim slitnaði, einkum sökum krafna Banda-

ríkjanna um verulega niðurfellingu og lækkun tolla á landbúnaðarafurðum. Tollar á helstu 

útflutningsafurðir Íslands til Bandaríkjanna eru í flestum tilfellum fremur lágir og af þeim 

sökum yrði fremur takmarkaður ávinningur af fríverslunarsamningi við Bandaríkin ef 

eingöngu er litið til þess bætta markaðsaðgangs sem slíkur samningur myndi skila. 

Á hinn bóginn breytast aðstæður í heimsviðskiptum hratt og Bandaríkin hafa sýnt 

fríverslun við önnur ríki meiri áhuga en áður. Væntanlegur fríverslunarsamningur ESB og 

Bandaríkjanna kann einnig, þegar öll kurl eru komin til grafar, að kalla eftir skoðun á 

afstöðu EFTA-ríkjanna til málsins. Af þeim sökum fylgjast íslensk stjórnvöld grannt með 

þróun samningaviðræðna ESB og Bandaríkjanna. 

Í kjölfar ákvörðunar Bandaríkjastjórnar og Evrópusambandsins um að gera með sér 

víðtækan fjárfestingar- og fríverslunarsamning (TTIP) setti utanríkisráðherra á fót starfshóp 

sem gert var að meta hagsmuni Íslands í því ferli. Þó nokkur greiningarvinna hefur þegar 

farið fram og er gert ráð fyrir áfangaskýrslu hópsins á vordögum. Ekki verður þó unnt að 

meta áhrifin til fulls fyrr en ljóst verður hvort samningar náist og hvað þeir feli í sér. Þegar 

hafa verið haldnar fjórar samningalotur, sú fjórða fór fram dagana 10.-14. mars. 

Samningsaðilar hafa sett markið hátt og vilji er af beggja hálfu að ná samningum. Gífurlegur 

fjöldi embættismanna, sérfræðinga og fulltrúa hagsmunasamtaka taka þátt í ferlinu.  Þær 

væntingar að ljúka mætti samningum fyrir lok þessa árs eru þó að engu orðnar og er nú rætt 

um að vel mætti una við það að niðurstaða náist á árinu 2016. 

Á vettvangi EFTA hefur verið rætt um viðbrögð við hugsanlegum fríverslunarsamningi 

ESB og Bandaríkjanna, m.a. á ráðherrafundi EFTA í nóvember sl. Var í kjölfar hans leitað 

eftir samráði við Bandaríkin um þær viðræður sem hafnar eru. Nokkur vinna hefur þegar 

farið fram til að meta áhrifin af væntanlegum samningum ESB og Bandaríkjanna og í kjölfar 

erindis ráðherranna til bandarískra stjórnvalda var settur á fót samráðsvettvangur embættis-

manna frá EFTA-ríkjunum og bandarískra embættismanna til að ræða viðskipti og fjár-

festingar EFTA og Bandaríkjanna. Þá veitir samráðið EFTA-ríkjunum vettvang til að koma 

afstöðu þeirra gagnvart TTIP-ferlinu á framfæri. Þegar hefur verið haldinn einn fundur og 

stendur til að halda annan fund í júní. 

Fyrir allmörgum árum óskuðu íslensk stjórnvöld eftir gerð fjárfestingarsamnings við 

Bandaríkin. Þau áform gengu ekki eftir. Hins vegar var gerður samningur um samstarf á 

sviði viðskipta og fjárfestinga milli Íslands og Bandaríkjanna sem öðlaðist gildi 15. janúar 

2009. Samningurinn hefur það að markmiði að greiða fyrir fjárfestingum og vöru- og 

þjónustuviðskiptum milli landanna. Er lögð áhersla á að vandamál sem upp kunna að koma í 

þeim efnum verði leyst eins fljótt og aðstæður leyfa. Gerir samningurinn ráð fyrir að ríkin 

eigi með sér reglulegt samráð og skoðanaskipti um viðskipti og fjárfestingar. Fyrsti 

samráðsfundur íslenskra og bandarískra embættismanna á grundvelli samningsins var 

haldinn í júní 2009 og hafa síðan verið haldnir tveir fundir. 

 

Kanada  
Útflutningur héðan til Kanada jókst um 31% milli áranna 2012 og 2013 eða úr 3,5 í 4,6 

milljarða. Útflutningur á sjávarafurðum jókst um 54% að magni. Viðskipti eru þannig að 

aukast nokkuð. Utanríkisráðherra hefur átt fundi með ráðamönnum í Kanada og lagt áherslu 

á þá stefnu að treysta og auka samskiptin við Kanada. Fríverslunarsamningur EFTA-ríkjanna 

og Kanada tók gildi 1. júlí 2009. Hann nær einungis til vöruviðskipta. Stefnt hefur verið að 

því að EFTA og Kanada hefji viðræður um útvíkkun samningsins til annarra sviða, s.s. 

þjónustuviðskipta, um leið og fríverslunarviðræðum ESB og Kanada lyki. Skammt er síðan 
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tilkynnt var að viðræðum ESB og Kanada væri að mestu lokið og standa væntingar EFTA-

ríkjanna því til þess að hefja megi viðræður um endurskoðun samningsins við Kanada þegar 

á þessu ári. 

 

Mexíkó 
Fríverslunarsamningur EFTA og Mexíkó gekk í gildi árið 2000. Óverulegur útflutningur 

er héðan til Mexíkó. EFTA-ríkin og Mexíkó hafa nú til skoðunar hvort hefja eigi viðræður 

um endurskoðun á fríverslunarsamningnum. Ísland hefur einnig átt í viðræðum við Mexíkó 

um afnám tolla af vatni frá Íslandi og standa vonir til þess að fljótlega verði undirritað 

samkomulag um breytingu á tvíhliða landbúnaðarsamningi ríkjanna í því skyni. 

 

Ríki í Suður- og Mið-Ameríku 

Áhugi er á því að styrkja viðskiptatengsl Íslands við ríki í Mið- og Suður-Ameríku, ekki 

síst við Brasilíu. Í gildi er fríverslunarsamningur á vegum EFTA-ríkjanna við Chile, en sá 

samningur gekk í gildi árið 2004. Fríverslunarsamningur við Perú kom til framkvæmda 

2011, en samningur sem gerður var við Kólumbíu á árinu 2008 hefur enn ekki tekið gildi 

hvað Ísland varðar þar sem Alþingi hefur enn ekki staðfest samninginn. Utanríkisráðherra 

hefur lagt að nýju fyrir Alþingi tillögu til þingsályktunar um fullgildingu samningsins. 

Fríverslunarsamningurinn hefur tekið gildi á milli Kólumbíu, Sviss og Liechtenstein. Búist 

er við að tillaga um fullgildingu samningsins af Noregs hálfu verði lögð fyrir norska þingið á 

vormánuðum. Samkomulag um reglubundið pólitiskt samráð milli Íslands og Kólumbíu, 

þ.m.t. um mannréttindi og vinnumál, var undirritað hér á landi 11. mars sl. Þegar 

fríverslunarsamningurinn við Kólumbíu tekur gildi er Ísland með fríverslun við öll ríki 

svonefnds Kyrrahafsbandalags (Pacific Alliance), sem samanstendur af Mexíkó, Síle, Perú 

og Kólumbíu. Efnahagslegur uppgangur og samanlögð viðskipti þessara ríkja eru meiri en 

Mercosur ríkjanna. Hér er að finna tækifæri, m.a. í sjávarútvegi og orkumálum, en ekki síst í 

viðskiptum sem vert er að skoða nánar.  

Brasilía er meðal stærstu hagkerfa í heimi og er eitt fjögurra nýmarkaðsríkja sem tilheyra 

svonefndum BRIC-hópi, en þau ríki hafa á undanförnum áratug gengið í gegnum mikið 

hagvaxtarskeið. EFTA-ríkin hafa um árabil haft áhuga á því að hefja fríverslunarviðræður 

við Mercosur, tollabandalag Brasilíu, Argentínu, Venesúela og Úrugvæ. Fram til þessa hefur 

Mercosur ekki sýnt vilja til að setjast að samningaborði. Ljóst er að mikið bæri í milli 

EFTA-ríkjanna og þessara ríkja, einkum þegar kemur að niðurfellingu tolla á landbúnaðar-

vörur, enda eru þær mikilvæg útflutningsafurð. Mercosur-ríkin eru einmitt í hópi þeirra ríkja 

sem hafa viljað ganga lengst í fríverslun með landbúnaðarvörur í viðræðum aðildarríkja 

Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Ef litið er til útflutnings frá Íslandi til Mercosur-ríkja skipar 

brasilíski markaðurinn stærstan sess. Vörutollar í Brasilíu eru almennt háir. Tollar á sjávar-

afurðir eru t.d. að jafnaði 10%, en rúm 80% af útflutningnum þangað á árinu 2012 voru 

sjávarafurðir og vega fryst ufsaflök þar þyngst. 

Fríverslunarviðræður milli Mercosur og ESB hafa staðið yfir í meira en áratug. Þær lágu 

niðri um nokkurra ára skeið en þráðurinn var tekinn upp að nýju árið 2010. Áfram hefur 

gengið mjög hægt í viðræðunum. 

Fríverslunarsamningur EFTA-ríkjanna við Kosta Ríka og Panama var undirritaður í júní 

2013 og er þetta fyrsti samningurinn sem EFTA gerir við Mið-Ameríkuríki. Viðræður 

EFTA-ríkjanna við Mið-Ameríkuríkin hófust snemma árs 2012 en Gvatemala og Hondúras 

voru þá í hópi Mið-Ameríkuríkjanna. Ekki tókst hins vegar að ljúka viðræðum við þessi tvö 

ríki. Hugsanlegt er að þau, ásamt El Salvador og Níkaragva, gerist síðar aðilar að 

fríverslunarsamingnum. 
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Japan 

Japan hefur lengi verið eitt af helstu viðskiptalöndum Íslands. Sé litið til einstakra svæða 

og landa hefur Japan lengi verið í fjórða sæti á eftir ESB, öðrum Evrópuríkjum og 

Bandaríkjunum. Á allra síðustu árum hefur þetta breyst og Rússland og Nígería komist ofar í 

röð helstu útflutningslanda Íslands. 

Fiskafurðir hafa verið helstu útflutningsafurðirnar en tegundirnar hafa verið breytilegar 

frá einu tímabili til annars og hefur það farið eftir vertíðum. Þar hefur undanfarin ár munað 

mestu um sveiflur í aflatölum varðandi loðnu og sölu loðnuafurða, en gott verð hefur einnig 

fengist fyrir grálúðu á Japansmarkaði. Japan hefur lengi verið stærsti markaður á heimsvísu 

fyrir íslenskan æðardún sem notaður er í kodda og sængur og hefur þótt vera í hæsta 

gæðaflokki. 

Mjög mikil fjölgun hefur orðið á ferðamönnum frá Japan undanfarin ár, en þess má geta 

að allt fram til áranna 2002–2003 voru ferðamenn þaðan um 2.000 að jafnaði á ári. Stofnun 

sendiráðs Íslands í Japan er talin hafa haft jákvæð áhrif, en fjöldinn óx nánast á hverju ári 

eftir það. Árið 2012 var fjöldi ferðamanna rúmlega 10.300 og jókst um tæp 20 af hundraði 

árið 2013, eða í 12.300. Japanskir ferðamenn eru mikilvægir fyrir ferðaþjónustuna vegna 

þess að athuganir hafa sýnt að þeir leggja sérstaklega fyrir sig ferðamennsku yfir köldustu 

mánuðina, en þar kemur ekki síst til mikill áhugi þeirra á norðurljósunum. 

Íslensk og japönsk stjórnvöld hafa undanfarin misseri stigið skref til að efla samskiptin á 

sviði jarðvarmanýtingar, en Íslendingar hafa mörg undanfarin ár keypt stærstan hluta tækni-

búnaðar til jarðvarmanýtingar frá Japan. Í lok júlí 2013 kom Nobuteru Ishihara, umhverfis-

ráðherra Japans, í heimsókn til Íslands og skoðaði meðal annars Hellisheiðarvirkjun og 

Nesjavallavirkjun. Á vormánuðum 2014 munu Japanar styrkja sendiráð sitt í Reykjavík og 

senda hingað sendiherra með aðsetur á Íslandi. Lengi hefur þess verið vænst að ríkin tvö geri 

með sér fríverslunarsamning og loftferðasamning. Hingað til hafa japönsk stjórnvöld tekið 

fremur dræmt í þær málaleitanir, en ýmis teikn eru á lofti um að afstaða þeirra sé að breytast. 

Reglulega er fundað með japönskum stjórnvöldum um viðskiptamál og fór síðast fram slíkur 

fundur í febrúar sl. 

 

Kína 

Allt frá því að fríverslunarviðræður milli Íslands og Kína hófust árið 2007 hafa íslensk 

fyrirtæki sýnt samningnum mikinn áhuga. Mjög hefur verið horft til þess að mikil tækifæri 

séu í auknum viðskiptum við Kínverja. Mikilvægt er því að liðka fyrir viðskiptum við þá, 

ekki síst með niðurfellingu tolla. Íslenskir útflytjendur, eins og aðrir, horfa til þess stóra 

markaðar sem þar er að þróast. Áætlað er að í millistéttinni í Kína séu nú yfir 300 milljónir 

manna, sem er á borð við heildar íbúafjölda Bandaríkjanna. Eðli Kínamarkaðar er því að 

gjörbreytast og þróast ört í sömu átt og markaðir í hinum vestræna heimi. 

Ísland hefur nú fullgilt fríverslunarsamninginn við Kína sem undirritaður var í apríl á 

síðasta ári. Beðið er fullgildingar í Kína og er gert ráð fyrir að samningurinn taki gildi í 

sumar. Óhætt er að segja að fáir fríverslunarsamningar hafi vakið jafn mikla athygli og 

samningurinn við Kína. Utanríkisráðuneytið átti í samningaferlinu náið samráð og samstarf 

við fjölda fyrirtækja, einstaklinga og hagsmunasamtök. Haldnir voru fjölmennir kynningar-

fundir og hundruðum fyrirspurna af ýmsu tagi um eðli og áhrif samningsins svarað. 

Tollar á mörgum helstu vörum sem fluttar eru frá Íslandi til Kína, s.s. sjávarafurðum, eru 

á bilinu 10–12% og var því um að ræða verulega markaðshindrun. Beinn fjárhagslegur 

ávinningur er í húfi fyrir útflytjendur á íslenskum vörum til Kína í þeim tilfellum sem tollar 

falla niður, en ekki síst getur niðurfelling tollanna skapað forskot í samkeppni við önnur ríki. 
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Útflutningur frá Íslandi til Kína hefur vaxið jafnt og þétt. Hvað innflutning varðar gæti 

fríverslunarsamningur stuðlað að því að vörur lækkuðu í verði, til hagsbóta fyrir neytendur 

og fyrirtæki, sem geta þá flutt inn aðföng með lægri tilkostnaði. 

Auk þess sem íslenskir útflytjendur líta til Kína í vaxandi mæli sem markaðar fyrir dýrari 

varning en áður; lyf, heilsuvörur o.fl., er Kína enn fremur markaður fyrir ýmsar afurðir sem 

annars yrðu ekki nýttar eða ekki hafa selst á öðrum mörkuðum. Þar má nefna fiskhausa og -

sporða. Íslenskir bændur horfa einnig til þess að flytja út kjötafurðir, sem sérunnar eru fyrir 

kínverskan markað. 

Fríverslunarsamningnum fylgir yfirlýsing forsætisráðherra Íslands og Kína þess efnis að 

ríkin hafi með sér reglubundið samráð um pólitísk málefni, þ.m.t. mannréttindi. Í tengslum 

við viðræður um fríverslun var einnig gert sérstakt samkomulag um vinnumál, þ.e. að 

samráð verði milli Kína og Íslands um vinnuverndar- og vinnuréttarmál, sem verður 

formlega undirritað 22. apríl nk. 

 

Önnur Asíuríki 

Haldnar hafa verið tólf samningalotur í fríverslunarviðræðum EFTA-ríkjanna og 

Indlands, síðast í október 2013. Verulegur skriður komst á viðræðurnar í lok síðasta árs og 

ríkti um tíma bjartsýni á að tækist að ljúka þeim áður en indverska þingið yrði rofið í mars 

og gengið til kosninga. Ekki tókst hins vegar að hnýta alla lausa enda og verður því að bíða 

nýrrar ríkisstjórnar á Indlandi áður en endanlegur samningur liggur fyrir.  Sérfræðingar 

vinna áfram að þvi að finna lausnir á útistandandi málum. 

Fríverslunarviðræður EFTA og Víetnam hófust í maí 2012 og er nú þegar lokið fimm 

samningalotum. Víetnamar hafa hins vegar nálgast þessar viðræður af mikilli varfærni og er 

ljóst að ýmis ágreiningsefni kunna að verða erfið, svo sem markaðsaðgangur fyrir land-

búnaðarvörur, reglur um sjálfbæra þróun, tæknileg aðstoð og fleira. Víetnam hóf nýlega 

fríverslunarviðræður við Evrópusambandið og ljóst er að framvindan í þeim viðræðum kann 

að hafa áhrif á gang EFTA-viðræðna. 

Fríverslunarviðræður EFTA-ríkjanna og Indónesíu hófust í janúar 2011. Hægt hefur 

miðað í þeim og munu væntanlegar þing- og forsetakosningar í Indónesíu á þessu ári 

tæplega auka hraðann. Engin teljanleg viðskipti eru við Indónesíu, en þar eru þó jarðvarma-

möguleikar fyrir hendi, sem íslensk orkufyrirtæki líta til. 

Árið 2012 var undirrituð yfirlýsing milli Malasíu og EFTA-ríkjanna um að hefja með 

formlegum hætti fríverslunarviðræður. Fyrsta lota viðræðna verður haldin í mars á þessu ári. 

Viðskipti við Malasíu eru ekki mikil. 

Samningaviðræður um fríverslunarsamning milli EFTA-ríkjanna og Taílands hófust árið 

2005, en ári síðar slógu Taílendingar öllum frekari fundahöldum á frest sökum stjórnmála-

ástandsins í landinu. Stuttu síðar tók herforingjastjórn völdin. Lýðræðislega kjörin stjórnvöld 

hafa aftur tekið við völdum í Taílandi og lýstu EFTA-ríkin yfir áhuga á að hefja viðræðurnar 

að nýju. Í kjölfarið samþykkti taílenska þingið umboð til að hefja fríverslunarviðræður við 

EFTA-ríkin og var búist við því að formlegar viðræður myndu hefjast í lok síðasta árs. Um 

það leyti kom til víðtækra mótmæla og stjórnarkreppu í landinu og varð því ekki úr 

viðræðunum. Töluverður áhugi er meðal fyrirtækja hér á landi á frekari viðskiptum og 

samskiptum við Taíland, ekki síst á sviði orkumála. Vöruútflutningur hefur hingað til verið 

fremur takmarkaður, en innflutningur nokkur. 

Filippseyjar og EFTA-ríkin hafa að undanförnu rætt möguleika á að auka samskipti sín. 

Haldnir hafa verið fundir á sérfræðingastigi og er stefnt að undirritun samstarfsyfirlýsingar, 

sem oft er undanfari fríverslunarviðræðna. 
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Afríkuríki 

EFTA-ríkin hafa á undanförnum árum rætt það sín á milli hvernig styrkja megi tengsl 

þeirra við Afríku sunnan Sahara, en flestar spár benda til þess að Afríka verði eitt helsta 

vaxtarsvæði heimsins á næstu áratugum. Niðurstaðan hefur orðið sú að EFTA skuli  einbeita 

sér að því að styrkja samskiptin við Nígeríu og er stefnt að gerð samstarfsyfirlýsingar. Fyrir 

eru í gildi fríverslunarsamningar við nokkur ríki Norður-Afríku og tollabandalag Suður-

Afríku (SACU). 

Á undanförnum misserum hafa verið blikur á lofti varðandi innflutning á sjávarafurðum 

til Nígeríu. Þar er langmikilvægasti markaðurinn fyrir íslenska skreið og aðrar þurrkaðar 

fiskafurðir, en jafnframt fyrir makríl og fleiri uppsjávartegundir. Árið 2012 voru fluttar út 

vörur frá Íslandi til Nígeríu fyrir rúma 16 milljarða króna en 12 milljarða á árinu 2013. Allur 

útflutningurinn er sjávarafurðir. Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands um vöruútflutning á 

árinu 2012 var Nígería í 10. sæti ríkja sem Ísland flytur mest af vörum til, eða næst á eftir 

Spáni og Danmörku, og er ofar á lista en Ítalía og Japan. Hér er því um að ræða mjög 

mikilvægan markað fyrir íslenskar sjávarafurðir. 

Nígerísk stjórnvöld hafa lýst yfir að þau vilji stýra frekar innflutningi á sjávarafurðum, 

m.a. með hertu eftirliti varðandi heilbrigði afurða. Ekki er ljóst hvernig staðið yrði að því. 

Virðast þessi áform tengjast þeirri stefnu stjórnvalda að stórauka innlenda matvæla-

framleiðslu, m.a. með auknu fiskeldi. Íslensk stjórnvöld  fylgjast grannt með þróun mála í 

Nígeríu og grípa til aðgerða ef talið er að stjórnvöld þar á landi brjóti gegn skuldbindingum 

sínum innan Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Þá eru fyrirhugaðir fundir sérfræðinga og 

ráðherra með fulltrúum nígerískra stjórnvalda. 

 

3.3. Fjölþjóðlegt viðskiptasamstarf 

 

3.3.1. Alþjóðaviðskiptastofnunin (WTO) 

Undanfarin ár hefur starf Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) að miklu leyti 

einkennst af tilraunum til að halda áfram svokallaðri Doha-lotu, sem ákveðin var á ráðherra-

fundi WTO í nóvember 2001. Á áttunda ráðherrafundi WTO, sem haldinn var í Genf í 

desember 2011, varð niðurstaðan sú að kannað skyldi hvort nálgast mætti samninga-

viðræðurnar með öðrum hætti en gert hefði verið til þessa. Því voru helstu ágreiningsefni 

Doha-lotunnar sett til hliðar og reynt að ná samkomulagi um einhver þeirra atriða sem minni 

ágreiningur væri um. Níunda ráðherrafundi WTO á Balí í Indónesíu í desember sl. lauk með 

samkomulagi um viðskiptaliprun, þróunarmál og landbúnað. Þetta er í fyrsta sinn sem aðilar 

WTO ná samkomulagi um lagatexta frá því að stofnunin tók við af GATT árið 1995. 

Samkomulagið um viðskiptaliprun kveður á um minna skrifræði og einföldun í milli-

ríkjaviðskiptum. Ýmsir hafa reiknað út hvað samkomulagið er talið geta sparað í heims-

viðskiptum og hafa tölur frá 130 til 1.000 milljarða Bandaríkjadala verið nefndar. Þróunar-

pakkinn svokallaði er samansafn af ýmsu sem snertir sérstaka hagsmuni þróunarríkjanna, s.s. 

lengingu tímabundinna undanþágna þeirra frá þjónustufrelsisákvæðum GATS, eftirlitskerfi 

með WTO-skuldbindingum þróunarríkjanna, fjárhagslega aðstoð þeim til handa, uppruna-

reglur og innflutningskvóta. Landbúnaðarmálin snerust hvorki um tollaniðurfellingar né 

lækkun ríkisstyrkja að þessu sinni, heldur einföldun og gagnsæi í viðskiptum með land-

búnaðarafurðir. Það sem snertir Ísland með beinum hætti er samkomulag um aukið gagnsæi 

og betri nýtingu á innflutningskvótum á landbúnaðarafurðum. 

Á vettvangi WTO munu næstu mánuðir fara í að hrinda ákvörðunum ráðherrafundarins í 

framkvæmd og í gerð vinnuáætlunar sem gilda mun fram að næsta ráðherrafundi sem 

áætlaður er í árslok 2015. Þar mun Ísland m.a. leggja áherslu á að koma afnámi ríkisstyrkja í 

sjávarútvegi á dagskrá. 
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3.3.2. Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA) 

Mikilvægi EFTA-samstarfsins felst ekki síst í því að EFTA hefur frá tíunda áratug 

síðustu aldar verið sameiginlegur vettvangur aðildarríkja þess fyrir viðræður um fríverslun 

við ríki utan Evrópusambandsins. Leiðarstefið í þessum þætti starfsemi EFTA hefur frá 

upphafi verið að tryggja eftir megni að atvinnulíf í EFTA-ríkjunum búi við sambærilegan 

aðgang að erlendum mörkuðum og helstu samkeppnislönd EFTA-ríkjanna. EFTA-ríkin hafa 

undirritað 26 fríverslunarsamninga við 68 ríki.
3
 Ísland fer með formennsku í EFTA ráðinu 

um þessar mundir og verður árlegur sumarfundur ráðherra samtakanna haldinn á Íslandi í 

júní. Í formennsku sinni hefur Ísland lagt áherslu á að endurskoðun á fríverslunarsamningi 

EFTA og Kanada hefjist sem fyrst, kannað verði hvernig auka megi viðskiptasamstarf EFTA 

og Nígeríu og leitast við að fá Brasilíumenn að samningaborðinu.  

Þótt hvert og eitt vegi EFTA ríkin ekki þungt er samanlagður efnahagsstyrkur þeirra og 

hlutur í heimsviðskiptum stór. EFTA er þannig í tólfta sæti yfir stærstu viðskiptaríki heims 

ef vöruviðskiptin eru ein talin og sjöttu stærst þegar kemur að þjónustuviðskiptum. Þetta 

gerir EFTA að áhugaverðum kosti fyrir flest ríki heims. 

Mikil aukning hefur orðið í viðræðum um gerð tvíhliða og svæðisbundinna fríverslunar-

samninga á síðustu árum og hefur þráteflið í samningaviðræðum innan Alþjóðaviðskipta-

stofnunarinnar haft áhrif á þessa þróun. Þessi staða undirstrikar mikilvægi EFTA-

samstarfsins fyrir Ísland, þar sem án fríverslunarsamninga við ört stækkandi markaði utan 

Evrópu kynnu íslensk fyrirtæki ekki að njóta sambærilegs markaðsaðgangs og keppinautar 

þeirra í öðrum ríkjum. Samflot með öðrum EFTA-ríkjum hefur orðið til þess að Ísland býr 

nú við afar öflugt net fríverslunarsamninga. Þróunin í þessum efnum er hins vegar afar hröð. 

T.d. hefur Evrópusambandið hafið fríverslunarviðræður við fjölmörg ríki á undanförnum 

árum og Bandaríkin standa nú í viðræðum um gerð umfangsmikilla fríverslunarsamninga. 

Það er því afar brýnt að EFTA-ríkin haldi áfram að útvíkka og þróa fríverslunarnet sitt. 

Samfara auknum fjölda fríverslunarsamninga og fjölgun viðræðna um fríverslun hefur 

einnig orðið talsverð þróun á efnistökum slíkra samninga. Kjarninn í fríverslunar-

samningnum er vissulega enn markaðsaðgangur fyrir vörur og þjónustu, þ.m.t. lækkun eða 

niðurfelling tolla. Hins vegar taka fríverslunarsamningar nú til sífellt fleiri málefna og má 

þar nefna vernd hugverkaréttinda, samstarfs á sviði tollamála, tæknilegra viðskiptahindrana 

og reglna um heilbrigði og hollustuhætti við matvælaframleiðslu. Á undanförnum árum hafa 

EFTA-ríkin einnig krafist þess að fríverslunarsamningar taki til tengsla viðskiptamála við 

umhverfisvernd og réttindi launþega. 

Þróun í alþjóðaviðskiptum og alþjóðlegum efnahags- og stjórnmálum hefur einnig leitt til 

þess að EFTA-ríkin eiga í auknum mæli viðræður við nýmarkaðsríki eða þróunarríki. Ljóst 

er að samningaviðræður við slík ríki kunna í mörgum tilfellum að fela í sér nýjar áskoranir, 

sem EFTA-ríkin hafa ekki staðið frammi fyrir í viðræðum við þróuð iðnríki, og hugsanlega 

kalla á aðrar lausnir og leiðir en farnar hafa verið í eldri fríverslunarsamningum EFTA. 

Hornsteinninn í starfsemi Fríverslunarsamtaka Evrópu er vitaskuld fríverslun milli 

EFTA-ríkjanna sjálfra. Stofnsamningur EFTA mælir m.a. fyrir um frjálsa för fólks á milli 

EFTA-ríkjanna. Hinn 9. febrúar sl. var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu í Sviss tillaga sem 

mælist til þess að stjórnvöld setji nýjar takmarkanir við atvinnu- og dvalarrétti útlendinga í 

                                                        
3 Um er að ræða samninga við Albaníu, Bosníu, Egyptaland, Hong Kong, Ísrael, Jórdaníu, Kanada, Kólumbíu, Líbanon, Makedóníu, 

Marokkó, Mexíkó, Mið-Ameríkuríkin Kosta Ríka og Panama, Palestínu (PLO), Perú, aðildarríki Samstarfsráðs Arabaríkjanna við 

Persaflóa (Bahrain, Katar, Kúveit, Óman, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Sádi-Arabía), Serbíu, Singapúr, Síle, Suður-Kóreu, 

Svartfjallaland, Túnis, Tyrkland, Úkraínu og ríki í tollabandalaginu SACU (Botsvana, Lesótó, Namibía, Suður-Afríka og Svasíland). Á 

síðasta ári féll hins vegar fríverslunarsamningur EFTA við Króatíu úr gildi sökum aðildar Króatíu að Evrópusambandinu. 
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landinu. Tillagan samræmist ekki skuldbindingum Sviss skv. stofnsamningi EFTA og skv. 

samningi Sviss við Evrópusambandið, svo sem greint er frá í kafla 4.9.1. 

 

3.3.3. Marghliða viðræður um aukið frelsi í þjónustuviðskiptum (TiSA) 

Ísland er aðili að marghliða viðræðum um aukið frelsi í þjónustuviðskiptum (Trade in 
Services Agreement, TiSA). Um það bil fimmtíu ríki taka þátt í samningaviðræðunum sem 

eru formlega utan Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO), en vonast er til að aðildarríki 

WTO gerist aðilar að TiSA-samningnum þegar viðræðum er lokið. Markmið samningsins er 

að fækka hindrunum í vegi fyrirtækja sem starfa á vettvangi þjónustuviðskipta og auka 

gagnsæi í milliríkjaviðskiptum með þjónustu. Þátttökuríkin spanna helstu markaðssvæði 

íslenskra fyrirtækja, m.a. ESB, Bandaríkin, Kanada, Noreg, Sviss, Ástralíu, Nýja-Sjáland, 

Japan, Suður-Kóreu, Mexíkó og fleiri ríki. 

Þjónustuviðskipti eru ört vaxandi hluti alþjóðaviðskipta og utanríkisviðskipta Íslands. 

Síðustu ár hefur verið mjög hagstæð þróun í útflutningi þjónustuviðskipta hér á landi og eru 

þau nú 36% heildarviðskipta Íslands við umheiminn, en fyrri hluta ársins 2013 nam vöxtur í 

þjónustuútflutningi 4,7%. Aukninguna má einkum rekja til vaxtar í ferðaþjónustu að 

undanförnu, sem birst hefur m.a. í tölum um fjölgun erlendra ferðamanna hér á landi og 

fjölda gistinátta. Innflutningur þjónustuviðskipta hefur aftur á móti dregist lítillega saman á 

síðustu misserum. Árið 2012 störfuðu 76% vinnandi fólks á sviði þjónustustarfsemi. 

Þjónustuviðskipti skipta æ meira máli fyrir efnahag ríkja heims en fremur hægt hefur 

miðað í að auka frelsi og hindrunarlaus viðskipti með þjónustu. Hinn almenni samningur um 

þjónustuviðskipti (General Agreement on Trade in Services, GATS) gekk í gildi árið 1995 

og er hann fyrsti og eini alþjóðlegi samningurinn um þjónustuviðskipti. Frá árinu 2001 hafa 

staðið yfir viðræður á vettvangi WTO (Doha-viðræðurnar) til að auka enn frekar frelsi í 

heimsviðskiptum, og lagði Ísland fram endurskoðað GATS-tilboð árið 2005. Þær samninga-

viðræður hafa legið niðri um nokkurt skeið. 

Ísland hefur einnig átt í viðræðum á þessu sviði á vettvangi EFTA, en það eru eingöngu 

nýlegri samningar EFTA-ríkjanna sem innihalda ákvæði um þjónustuviðskipti. Þá er unnið 

að því samhliða gerð nýrra fríverslunarsamninga á vettvangi EFTA að uppfæra eldri 

samninga og bæta við kafla um þjónustuviðskipti, m.a. við Tyrkland og Kanada. 

Utanríkisráðuneytið vinnur nú að ítarlegri hagsmunagreiningu íslenskra fyrirtækja 

erlendis á sviði þjónustuviðskipta í samstarfi við atvinnulífið. Að málinu koma einnig önnur 

ráðuneyti og stofnanir og er ætlunin að hafa enn fremur samráð við hagsmunaaðila á 

vinnumarkaði. 

 

3.3.4. Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) 

„B            ó                   “      j      E       - og framfarastofnunarinnar 

(OECD) í París. Stofnunin er mikilvægur samstarfsvettvangur 34 ríkja um efnahagsmál og 

stefnumótun á fjölmörgum sviðum samfélagsins. OECD hefur um árabil verið leiðandi í því 

að leita úrlausna á krefjandi viðfangsefnum sem aðildarríkin standa frammi fyrir og greina 

hvaða leiðir eru bestar og árangursríkastar í opinberri stjórnsýslu. Niðurstöður og skýrslur 

OECD eru jafnan áberandi í alþjóðlegu samstarfi og umfjöllun. OECD leggur í síauknum 

mæli áherslu á samstarf við G20-ríkin og hafa fimm vaxandi efnahagsveldi, Brasilía, 

Indland, Indónesía, Kína og Suður-Afríka, verið skilgreind sem lykilsamstarfsríki. 

Aðild að OECD er Íslandi og íslenskri stjórnsýslu ómetanleg hvað varðar aðgang að 

upplýsingum um opinbera stjórnsýslu annarra ríkja, samanburðarrannsóknum og jafningja-

rýni sem fer fram innan stofnunarinnar. Meðal málaflokka sem OECD fjallar um má nefna 

efnahags- og skattamál, fjármálamarkaði, félags-, heilbrigðis- og atvinnumál, menntamál 

(t.d. PISA-kannanir) og umhverfismál. Í júní 2013 kom út skýrsla OECD um íslensk 
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efnahagsmál, en slík skýrsla er gefin út á tveggja ára fresti. Þá vinnur OECD um þessar 

mundir að úttekt á umhverfismálum á Íslandi. 

OECD er einnig leiðandi í samstarfi sem lýtur að framkvæmd þróunaraðstoðar, með það 

að markmiði að gera hana skilvirkari og árangursríkari. Í mars 2013 fékk Ísland fulla aðild 

að DAC, Þróunarsamvinnunefnd OECD, að undangenginni úttekt á framkvæmd íslenskrar 

þróunarsamvinnu. Auk þátttöku í DAC hefur utanríkisráðuneytið lagt áherslu á að sækja 

fundi viðskiptanefndar og fjárfestinganefndar OECD. 

Meðal stærstu verkefna OECD um þessar mundir er aðgerðaáætlun sem ætlað er að 

sporna gegn því að alþjóðleg fyrirtæki skjóti tekjum undan skatti með því færa hluta af 

starfsemi sinni til skattaskjóla. Frá efnahagshruninu 2008 hefur stofnunin einnig skoðað 

hvernig bæta megi eftirlit og mat á stöðu efnahagsmála og fjármálamarkaða. Á ráðherrafundi 

OECD í maí nk. verður sérstaklega fjallað um það hvernig ríki geti búið sig undir að verjast 

áföllum og vinna sig út úr þeim, hvort sem um er að ræða áföll af fjárhagslegum toga, af 

manna völdum eða vegna náttúruhamfara. 

Framkvæmdastjóri OECD, Angel Gurría, kom í opinbera heimsókn til Íslands í 

september 2013. Var Gurría aðalfyrirlesari á alþjóðlegri ráðstefnu á vegum Samkeppnis-

eftirlitsins um samkeppnismál í litlu hagkerfi. Þá átti hann fundi með ráðherrum og forseta 

Íslands. Einnig áttu utanríkisráðherra og menntamálaráðherra fundi haustið 2013 með æðstu 

yfirmönnum OECD á sínum sviðum. 

 

3.4. Tvíhliða samskipti á sviði viðskipta 
Hér er vikið að öðrum samningum við ríki sem greiða götu fyrirtækja og einstaklinga. 

         

3.4.1. Fjárfestingasamningar          

Í janúar 2012 hófust viðræður íslenskra og tyrkneskra stjórnvalda um gerð tvíhliða 

fjárfestingasamnings milli ríkjanna og var annar fundur aðila haldinn í júní 2013. Nú hefur 

samkomulagi verið náð um öll efnisatriði samningsins. Einungis er eftir að þýða samninginn 

og ganga frá nauðsynlegum undirbúningi áður en hann verður tilbúinn til undirritunar. Þess 

má geta að fríverslunarsamningur er þegar í gildi milli EFTA-ríkjanna og Tyrklands.  

Í samræmi við þingsályktun sem Alþingi samþykkti í mars 2011 vinnur utanríkis-

ráðuneytið að því að fjölga gerð tvíhliða fjárfestingasamninga við önnur ríki. Er í þeim 

efnum einkum horft til ríkja í Austur-Evrópu utan EES og til ríkja í Suðaustur-Asíu og 

Afríku. Mun utanríkisráðuneytið vinna að gerð þessara samninga í nánu samráði við önnur 

ráðuneyti og fulltrúa atvinnulífsins.  

 

3.4.2. Loftferðasamningar 

Vaxandi umsvif íslenskra flugrekenda um allan heim birtast m.a. í tölum um útflutning á 

þjónustu, en árið 2012 nam útflutningur á flugsamgöngum (ferðaþjónusta undanskilin) 160,4 

milljörðum króna, eða um 42,7% af heildarútflutningi þjónustu. Verulegur árangur náðist í 

opnun nýrra markaða fyrir íslenska flugrekendur á sjöttu ráðstefnu 

Alþjóðaflugmálastofnunarinnar um loftferðasamninga sem fram fór í desember sl., en 

markmið hennar er að skapa aðildarríkjum stofnunarinnar vettvang til viðræðna um gerð og 

framkvæmd tvíhliða loftferðasamninga. Samninganefnd Íslands gerði tíu nýja loftferða-

samninga á þessari ráðstefnu og er það besti árangur sem náðst hefur í einni lotu fram til 

þessa. Nýju samningarnir eru við Afganistan, Bangladess, Botsvana, Grænhöfðaeyjar, 

Kúrasaó, Gambíu, Kenía, Malí, Tansaníu og Tógó. Jafnframt var undirrituð viljayfirlýsing 

um gerð loftferðasamnings við Kambódíu. Samninganefndin er leidd af utanríkisráðuneytinu 

en fulltrúar innanríkisráðuneytisins og Samgöngustofu eiga fulltrúa í henni. 
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Ísland hafði í árslok 2013 gert 81 loftferðasamning við önnur ríki. Við sum ríki eru fleiri 

en einn samningur í gildi. Auk þess er á grundvelli EES-samningsins heimilt að fljúga til 

allra ESB-ríkja, þ.á m. 18 ríkja sem ekki hafa verið gerðir sérstakir samningar við. Þegar allt 

er með talið búa íslenskir flugrekendur að heimildum til að fljúga til samtals 94 ríkja.  

Hinar árlegu ráðstefnur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar hafa skapað góðan vettvang til 

samningaumleitana. Ríflega helmingur allra loftferðasamninga hefur verið gerður frá því 

farið var að sækja þessar ráðstefnur á árinu 2009. Íslenskir flugrekendur eru ávallt hafðir 

með í ráðum áður en leitað er til ríkja um samningagerð. Þessi hraða fjölgun nýrra samninga 

á sér einnig skýringar í almennri þróun í átt að opnun markaða á þessu sviði. Í langflestum 

tilvikum er samið um að hrinda samningunum í framkvæmd við áritun, en stefnt er að því að 

ljúka staðfestingarferlinu í einstökum tilvikum á næstu misserum með samstilltu átaki þeirra 

sem að því koma. 

Stjórnvöld hafa í samfloti með Noregi leitað eftir því við framkvæmdastjórn ESB að fá 

aðild að fleiri loftferðasamningum ESB við þriðju ríki, en að svo stöddu eiga Ísland og 

Noregur einungis aðild að loftferðasamningi ESB og Bandaríkjanna. Komið verður á reglu-

bundnu samráði við framkvæmdastjórnina um framvindu þessara mála, en það kallar þó 

einnig á eftirfylgni af hálfu Íslands og Noregs gagnvart viðkomandi þriðju ríkjum og eftir 

atvikum gagnvart þeim aðildarríkjum ESB sem hafa látið sig málið varða. 

 

Áherslur og starfið framundan 

Stefna ríkisstjórnarinnar í utanríkisviðskiptum tekur mið af þeim öru breytingum sem eru 

að verða á efnahagskerfum heimsins. Stöðnun á hefðbundnum mörkuðum er ríkur hvati til 

að leita nýrra markaða og eru miklir möguleikar til að auka útflutning til svæða þar sem 

vitað er að eftirspurn muni vaxa stórum skrefum á komandi árum. Mun utanríkisráðuneytið 

halda áfram að kanna frekar hvernig nýta megi þá möguleika og hvernig tengsl við 

nýmarkaðssvæði verði styrkt. Áherslan verður lögð á gerð fleiri fríverslunarsamninga, bæði 

tvíhliða og á vettvangi EFTA og verður leitað leiða til að fullnýta möguleika sem felast í 

þeim fríverslunarsamningum sem Ísland á þegar aðild að. Þannig mun utanríkisráðuneytið 

fylgjast áfram grannt með þróun mála í viðræðum Bandaríkjanna og ESB. Liður í þessu er 

einnig vinna að endurskoðun fríverslunarsamnings við Tyrkland á næstunni og væntingar 

um að hefja endurskoðun fríverslunarsamnings EFTA við Kanada síðar á árinu. Þá standa og 

vonir til samkomulags við Mexíkó um breytingu á tvíhliða landbúnaðarsamningi eins og 

fram kemur í skýrslunni og enn verður unnið að eflingu viðskiptatengsla við Japan. 

Mikilvægt starf fer nú fram við að hrinda ákvörðunum ráðherrafundar WTO á síðasta ári í 

framkvæmd og mun Ísland m.a. leggja áherslu á að koma afnámi ríkisstyrkja í sjávarútvegi á 

dagskrá. Ef litið er til nærsvæðis Íslands standa vonir til að unnt verði á næstu misserum að 

dýpka samskipti Íslands við Grænland enn frekar og ekki síst á sviði viðskipta. Ef litið er til 

þeirra leiða sem stjórnvöld geta nýtt til að efla sókn á erlenda markaði eru vonir bundnar við 

starfshóp utanríkisráðuneytisins sem ætlað er að meta skipulag útflutningsþjónustu, 

styrkingu markaðsstarfs og aðkomu hins opinbera í þessu tilliti. Þannig er verið að 

kortleggja alla starfsemi og fjármuni og gerðar verða tillögur um hvernig megi best nýta 

sameiginlega krafta til markvissrar markaðssetningar, landkynningar og samhæfingar.  
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4. EVRÓPSKA EFNAHAGSSVÆÐIÐ 

Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (EES) öðlaðist gildi fyrir réttum 20 árum, 

hinn 1. janúar 1994. Hann er viðamesti samningur sem Ísland hefur gert á alþjóðavettvangi; 

fríverslunarsamningur á milli þeirra EFTA-ríkja sem eru aðilar að EES (Ísland, Noregur, 

Liechtenstein) og Evrópusambandsins (ESB). Samskipti Íslands við Evrópusambandið 

grundvallast fyrst og fremst á samningnum sem veitir íslenskum ríkisborgurum, fyrirtækjum 

og stofnunum aðgang að innri markaði ESB. 

Megintilgangur innri markaðarins er að tryggja hið svokallaða fjórþætta frelsi, þ.e. frjálsa 

vöruflutninga, frjálsa fólksflutninga, frjálsa þjónustustarfsemi og frjálsa fjármagnsflutninga. 

Auk þess að tengja EFTA-ríkin innan EES við innri markað ESB felur EES-samningurinn í 

sér þátttöku Íslands í ýmsum áætlunum ESB, einkum á sviði menntunar, vísinda og 

rannsókna. Íslendingar geta til dæmis sótt fjármagn til ýmissa verkefna í sjóði ESB vegna 

EES-samningsins. Það má því segja að um sé að ræða viðskiptasamning sem gengur mun 

lengra en hefðbundnir fríverslunarsamningar. 

Til að tryggja áfram þennan aðgang að innri markaðnum er mikilvægt að byggja á og 

viðhalda virku og nánu samstarfi við ESB og aðildarríki þess á grundvelli EES-samningsins 

og annarra gildandi samninga. Samstaða ríkir milli ríkisstjórnarflokkanna um áherslur og 

stefnumið á vettvangi Evrópska efnahagssvæðisins. Ríkisstjórnin mun standa vörð um EES-

samninginn og efla hagsmunagæslu í tengslum við hann eins og frekast er unnt. 

Í þessu augnamiði kynnti ríkisstjórnin á dögunum Evrópustefnu sem byggist á efldri 

hagsmunagæslu á vettvangi EES-samningsins og annarra gildandi samninga Íslands og ESB. 

Í stefnunni er lögð áhersla á skilvirka framkvæmd EES-samningsins, m.a. með því að efla 

samráð innan stjórnsýslunnar og við Alþingi. Áhersla verður á áframhaldandi sjálfstæð, virk 

og náin samskipti og samstarf við ESB og aðildarríki þess. Í stefnunni er áréttað mikilvægi 

þess að Ísland komi fyrr að mótun löggjafar á vettvangi ESB en með því má hafa enn meiri 

áhrif á þróun samningsins en nú er. Felur stefnan meðal annars í sér að unnið verði mat á 

hagsmunum Íslands af EES-samningnum, sem liggi fyrir haustið 2014, í tilefni 20 ára 

afmælis samningsins. Þá verði settur á fót samráðshópur, m.a. með fulltrúum atvinnulífsins 

og utanríkisráðuneytis, til þess að greina tækifæri innan Evrópu með hliðsjón af núgildandi 

viðskiptasamningum. Í þriðja lagi er lögð áhersla á styrkingu samstarfs við Noreg og 

Liechtenstein á vettvangi EES-samningsins og jafnframt öflugt norrænt og vestnorrænt 

samstarf til að tryggja enn frekar hagsmunagæslu á Evrópuvettvangi. Þá er boðuð styrking á 

tvíhliða samstarfi við önnur Evrópuríki, svo sem á sviði öryggismála, viðskipta, vísinda og 

menningarmála. Evrópustefnunni fylgir sérstök aðgerðaáætlun um EES-samninginn, sem 

felur í sér að gert verði átak í snemmgreiningu löggjafar á vettvangi EES til að greina á 

fyrstu stigum stór hagsmunamál sem kalla á sérstök viðbrögð. Á árinu 2014 verði upptöku 

gerða í EES-samninginn hraðað umtalsvert og eigi síðar en á fyrri hluta árs 2015 verði 

innleiðingarhalli EES-gerða orðinn undir 1%. Á sama tíma verði ekkert dómsmál fyrir 

EFTA-dómstólnum vegna skorts á innleiðingu EES-gerða. 

 

4.1. Framkvæmd EES-samningsins 

Eitt af meginmarkmiðum EES-samningsins er einsleitni löggjafar allra samningsaðila og 

því tekur Ísland upp löggjöf Evrópusambandsins á sviði innri markaðar. Þegar það er gert 

þarf að huga vel að hagsmunagæslu á vettvangi EES-samningsins, sem miðar að því að allar 

mögulegar leiðir séu notaðar til að koma sérstöðu Íslands á framfæri á fyrstu stigum í mótun 

EES-löggjafar. Mikilvægt er að málum verði þannig fyrir komið að hagsmunagæsla Íslands 

beinist að því að bregðast við málum strax á upphafsstigum í lagasetningarferli ESB/EES.  
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Framkvæmd EES-samningsins hefur ekki verið með öllu hnökralaus undanfarin misseri 

og sést það einna best á því að tafir eru á upptöku gerða í samninginn og jafnframt á 

innleiðingu gerða sem teknar hafa verið upp í samninginn. 

Á undanförnum árum hefur fjölgað jafnt og þétt þeim gerðum sem bíða upptöku í EES-

samninginn. Ástæður þessa eru einkum tvær; annars vegar sú að gerðum ESB hefur fjölgað 

og hins vegar að það tekur EES-/EFTA-ríkin lengri tíma en áður að ljúka því skoðunar- og 

afgreiðsluferli sem þarf að eiga sér stað áður en gerð er felld inn í EES-samninginn. 

Samningurinn kveður á um að sameiginlega EES-nefndin skuli taka ákvörðun um upptöku 

gerða eins fljótt og unnt er eftir að ESB hefur samþykkt nýja löggjöf, með það að markmiði 

að tryggja réttaröryggi og einsleitni á innri markaði. Framkvæmdastjórn ESB þrýstir í 

auknum mæli á EES-/EFTA-ríkin um að hraða upptöku gerða miðað við það sem verið 

hefur. Nær 500 gerðir voru teknar upp í samninginn árið 2012, og um 400 árið 2013, en að 

meðaltali hefur fjöldi upptekinna gerða verið 360 á ári. Gerðir sem bíða upptöku í EES-

samninginn voru 580 talsins hinn 1. febrúar 2014. 

EES-samningurinn skilgreinir ekki hversu langan tíma það eigi að taka að fella gerðir inn 

í samninginn en í ljósi þess að eitt meginmarkmið hans er að tryggja samræmda löggjöf og 

samsvarandi réttindi einstaklinga og fyrirtækja á innri markaðnum er ástæða til að hafa 

áhyggjur af þessari þróun. Að jafnaði líða rúmir 16 mánuðir frá því að gerð er birt í stjórnar-

tíðindum ESB þar til hún er tekin upp í EES-samninginn. 

Samkvæmt árlegu frammistöðumati Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) á innleiðingu EES-

/EFTA-ríkjanna á gerðum Evrópusambandsins sem felldar hafa verið inn í EES-samninginn 

versnaði frammistaða Íslands enn frekar á árinu 2013 miðað við fyrri ár. Í frammistöðumati 

ESA sem miðast við lok október 2013 og birt var í febrúar 2014 er Ísland að nýju neðst af 

EES-ríkjunum 31. Innleiðingarhalli Íslands á tilskipunum er 3,4%, en var 2,3% í því 

frammistöðumati sem birt var í júlí 2013 og 1,8% í október 2012. Miðað er við að 

innleiðingarhalli EES-ríkjanna á tilskipunum sé ekki meiri en 1%. Óinnleiddar reglugerðir 

voru í október sl. 117 talsins, en í október 2012 voru þær 25. 

Mikilvægt er að koma innleiðingarhallanum niður fyrir 1% viðmiðið. Grundvöllur innri 

markaðarins er einsleitni regluverks þannig að sömu reglur gildi á hverjum tíma á Evrópska 

efnahagssvæðinu öllu. Almennt má segja að það sé hagur atvinnulífsins alls að sitja við sama 

borð og samkeppnisaðilarnir innan EES. Tafir á innleiðingu leiða til þess að mismunandi 

reglur gilda á Íslandi og annars staðar á svæðinu og veldur sú staða réttaróvissu og mögulegu 

tjóni fyrir einstaklinga og fyrirtæki. 

Utanríkisráðuneytið hefur frá því niðurstöður frammistöðumats voru birtar í júlí 2013 

staðið fyrir sérstöku átaki til að draga úr innleiðingarhallanum, í samvinnu við önnur 

ráðuneyti. 

 

4.2. Stjórnskipuleg álitamál tengd aðild Íslands að EES  

Á síðustu árum hefur mátt merkja fjölgun álitaefna varðandi stjórnskipulegar heimildir í 

EES-samstarfinu og gera má ráð fyrir framhaldi á þeirri þróun. Erfitt getur verið að sætta þá 

þróun sem átt hefur sér stað innan ESB, bæði hvað varðar ákvörðunar- og lagasetningarvald, 

sem og færslu ákvörðunar- og eftirlitsvalds inn í sérhæfðar stofnanir, við þær skorður sem 

íslensk stjórnskipan setur heimildum til framsals ríkisvalds. Íslenska stjórnarskráin hefur 

ekki að geyma ákvæði um framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana. Því hafa fræðimenn túlkað 

það svo að framsal sé aðeins heimilt í takmörkuðum mæli, sérstaklega ef framsal er á vel 

skilgreindu og afmörkuðu sviði. 

Lagt er lögfræðilegt mat á hvert tilvik þar sem upptaka ESB-gerðar í landsrétt kann að 

fela í sér framsal ríkisvalds. Að undanförnu hefur slíkt mat verið framkvæmt af laga-
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skrifstofu forsætisráðuneytisins, en jafnframt hafa prófessorar á sviði stjórnskipunarréttar 

framkvæmt slíkt mat. 

Allar ESB-gerðir sem taka á upp í EES-samninginn og fela í sér mögulegt framsal 

ríkisvalds eru sendar utanríkismálanefnd Alþingis til athugunar. Þá eru dæmi þess að óskað 

sé fyrirfram eftir heimild Alþingis til að taka slíka gerð upp í EES-samninginn með þings-

ályktunartillögu, sbr. þingsályktun frá 10. júní 2011 um heimild til staðfestingar ákvörðunar 

sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XIII. viðauka (flutningastarfsemi) við EES-

samninginn (Flugöryggisstofnun Evrópu). Þessi málsmeðferð tryggir m.a. þátttöku 

löggjafarvaldsins í meðferð slíkra mála áður en ákvörðun er tekin í sameiginlegu EES-

nefndinni um að fella slíkar gerðir inn í samninginn og leiðir jafnframt til þess að Alþingi 

taki afstöðu til viðkomandi mats á heimild til framsals ríkisvalds. 

Í tveimur nýlegum tilvikum hefur niðurstaða lögfræðiálita verið sú að upptaka gerða ESB 

í landsrétt feli í sér framsal ríkisvalds (nýtt eftirlitskerfi með fjármálamörkuðum og 

skráningarkerfi á losunarheimildum) sem ekki falli að stjórnskipulegum heimildum. Að 

jafnaði hafa verið fundnar sérhannaðar lausnir í slíkum tilvikum innan EES og var það 

niðurstaðan hvað varðar skráningarkerfið. Enn er unnið að því að finna lausn varðandi 

eftirlitskerfið með fjármálamörkuðum. Fari svo að EFTA-ríkin geti ekki samþykkt upptöku 

reglnanna um fjármálaeftirlit í EES-samninginn getur það haft í för með sér að ekki verði 

hægt að taka upp í EES-samninginn fjölda nýlegra gerða á sviði fjármálaþjónustu með 

tilheyrandi afleiðingum fyrir einsleitni regluverksins á Evrópska efnahagssvæðinu. 

Við þessar aðstæður nægir að eitt EES-/EFTA-ríkjanna geti ekki af stjórnskipulegum 

ástæðum innleitt umræddar gerðir til að gerðirnar verði almennt ekki teknar upp í EES-

samninginn. Taka þá umræddar gerðir ekki til hinna EES-/EFTA-ríkjanna, jafnvel þótt þau 

ríki ættu ekki í vandræðum með innleiðingu þeirra. 

Önnur mál af þessu tagi sem nú eru í deiglunni varða reglugerð (EB) nr. 1901/2006 um 

barnalyf, reglugerð (EB) nr. 391/2009 um skipaeftirlit og reglugerð (ESB) nr. 734/2013 um 

ríkisaðstoð. Gerðin um barnalyfin var send utanríkismálanefnd til samráðs, sbr. 2. gr. reglna 

um þinglega meðferð EES-mála, í nóvember 2012, ásamt álitsgerð forsætis-, utanríkis- og 

velferðarráðuneytisins þar sem komist er að þeirri niðurstöðu að í því tilviki sé um að ræða 

framsal á vel skilgreindu og afmörkuðu sviði og því heimilt samkvæmt stjórnarskrá. Málið 

er ennþá í meðförum nefndarinnar. Gerðin um skipaeftirlit var send utanríkismálanefnd til 

athugunar í júlí sl. og gerðin um ríkisaðstoð í október. Forsætisráðuneytið vinnur að álits-

gerðum um stjórnskipulegar heimildir í þeim málum. 

 

4.2.1. Reglur um eftirlit með fjármálamörkuðum í Evrópu  

Fyrirhuguð upptaka í EES-samninginn á reglum ESB um eftirlit með fjármálamörkuðum 

í Evrópu hefur sem fyrr greinir verið í brennidepli á vettvangi EES. Frá því að framkvæmda-

stjórn ESB tilkynnti í október 2012 að upphafleg tillaga EFTA-ríkjanna um aðlögun að 

eftirlitskerfinu innan tveggja stoða kerfisins tryggði ekki fullnægjandi einsleitni að mati ESB 

hafa EFTA-ríkin haft til skoðunar hvaða aðrar leiðir eru færar til að taka reglurnar upp í 

EES-samninginn með þeim hætti að samræmst geti stjórnskipulegum heimildum Íslands og 

Noregs og að virtu tveggja stoða kerfi EES-samningsins. 

Dráttur á upptöku reglnanna í EES-samninginn hefur leitt til þess að ekki hefur verið 

unnt að taka fjölmargar gerðir á sviði fjármálamarkaðarins upp í samninginn. 

Síðastliðið sumar kynntu EFTA-ríkin tillögu um lausn á málinu fyrir framkvæmdastjórn 

ESB, með fyrirvara um að athugun á hvort hún samræmdist stjórnskipulegum skilyrðum á 

Íslandi væri ekki lokið. Í desember 2013 hafnaði lagaskrifstofa framkvæmdastjórnarinnar 

lausninni og taldi hana ekki standast grundvallarreglur Evrópusambandsins. 
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Sumarið 2013 var settur á stofn óformlegur samstarfshópur fjármála- og efnahags-

ráðuneytis, forsætisráðuneytis og utanríkisráðuneytis sem falið var að leiða vinnu við skoðun 

á mögulegum lausnum málsins út frá stjórnskipulegum heimildum og tryggja samráð við 

ríkisstjórn og Alþingi varðandi mótun á afstöðu Íslands. Starfshópurinn vann framan af að 

því að meta að hvaða marki lausnin sem kynnt var sl. sumar væri samþýðanleg stjórnarskrá 

Íslands og eftir atvikum hverju þyrfti að breyta. Eftir að afstaða lagaskrifstofu framkvæmda-

stjórnarinnar lá fyrir hefur hópurinn hins vegar aftur snúið sér að útfærslu innleiðingar innan 

tveggja stoða kerfisins. Vonast er til að finna megi lausn á þeim grundvelli. Málið hefur 

verið til umfjöllunar í utanríkismálanefnd Alþingis frá árinu 2012. 

 

4.3. Mál ofarlega á baugi í EES-samstarfinu 

 

4.3.1. Stækkun EES með aðild Króatíu að ESB 

Króatía gerðist aðili að Evrópusambandinu hinn 1. júlí 2013. Samkvæmt 128. gr. EES-

samningsins er nýjum aðildarríkjum ESB skylt að sækja jafnframt um aðild að Evrópska 

efnahagssvæðinu. Samningurinn um þátttöku lýðveldisins Króatíu á Evrópska efnahags-

svæðinu var síðan áritaður í Brussel 20. desember 2013. Aðildarsamningurinn mælir fyrir 

um aðlögun á meginmáli, viðaukum og bókunum við EES-samninginn vegna aðildar 

Króatíu að Evrópska efnahagssvæðinu. Að miklu leyti er um að ræða lagatæknilega 

uppfærslu á EES-samningnum vegna hins nýja aðildarríkis. Þá eru felldar inn í EES-

samninginn þær aðlaganir sem gerðar voru á viðkomandi löggjöf ESB við aðild Króatíu að 

ESB, til þess að tryggja megi samræmda beitingu viðkomandi löggjafar á öllu EES. 

Í viðræðunum um aðild Króatíu að EES var einnig samið um að framlög til Þróunarsjóðs 

EFTA yrðu aukin um 5 milljónir evra á tímabilinu 1. júlí 2013 til 30. apríl 2014. Þessi 

upphæð mun renna til Króatíu, en nefna má að Ísland hefur lagt mikla áherslu á að m.a. 

verði horft til þróunar jarðhita við úthlutun þessa fjármagns. Núverandi hlutdeild Íslands í 

Þróunarsjóðnum er 3,23% og þýðir þetta því að Ísland mun greiða aukalega um 26 milljónir 

kr. á þessu sjóðstímabili vegna aðildar Króatíu. Þá var samhliða samið um að ESB myndi 

auka tollfrjálsa kvóta á frystum humri og karfaflökum um 60 tonn annars vegar og 100 tonn 

hins vegar, en ESB leggur 12% toll á frystan humar og 5,4% toll á karfa. Miðað við 

útflutning á þessum tegundum til ESB er áætlað að umsamin lækkun tolla geti numið tæpum 

20 m.kr. á ársgrundvelli, til hagsbóta fyrir íslenska útflytjendur, eða um 16 m.kr. fyrir 10 

mánaða tímabilið frá 1. júlí sl. til 30. apríl nk. 

Í janúar sl. var lagt fram á Alþingi frumvarp til breytinga á ýmsum lögum vegna 

samnings um þátttöku lýðveldisins Króatíu á Evrópska efnahagsvæðinu (288. mál, þingskj. 

559), þar sem m.a. er leitað heimildar Alþingis til fullgildingar aðildarsamningsins. Um 

annað efni lagafrumvarpsins vísast í frumvarpið sjálft, sem nú er í meðförum þingsins, en 

eigi umsamdir tollkvótar að geta komist til framkvæmda verður að ljúka þingmeðferðinni 

nógu snemma til þess að unnt verði að fullgilda samninginn fyrir 30. apríl nk. 

 

4.3.2. Þátttaka í samstarfsáætlunum ESB 2014-2020  

Ísland hefur ásamt hinum EES-/EFTA-ríkjunum tekið þátt í samstarfsáætlunum ESB allt 

frá upphafi EES-samstarfsins árið 1994. EES-/EFTA-ríkin endurnýja þátttöku sína með 

reglubundnum hætti og stendur nú fimmta endurnýjun yfir fyrir tímabilið 2014-2020, sem 

helst í hendur við tímabil fjárhagsáætlana ESB. Fram til þessa hefur stuðningur til Íslands 

verið mun meiri en kostnaður við þátttöku og má gera ráð fyrir að fjárhagslegur ávinningur 

af þátttöku geti orðið talsverður á komandi tímabili. Þá hafa lykiláætlanir ESB haft jákvæð 

áhrif til eflingar alþjóðlegu vísinda-, mennta- og menningarsamstarfi. Aukin áhersla hefur 

verið boðuð af hálfu ESB á samstarf á sviði rannsókna, þróunar og menntunar og tengsl 
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þessara þátta við atvinnulífið með það fyrir augum að efla samkeppnishæfni og hagvöxt. Í 

september 2013 samþykkti ríkisstjórnin þátttöku Íslands í samstarfsáætlunum fyrir tímabilið 

2014-2020. Stærstu áætlanirnar eru rannsóknaáætlunin Horizon 2020 og mennta- og æsku-

lýðsáætlunin Erasmus+ sem mun veita rúmlega fjórum milljónum ungmenna tækifæri til að 

stunda nám, fara í starfsþjálfun eða sjálfboðastarf í öðru landi og gefa háskólum kost á 

samstarfi við evrópska háskóla. Þá mun menningar- og fjölmiðlaáætlunin Creative Europe 

m.a. styðja um 250.000 listamenn, 2.000 kvikmyndahús, 800 kvikmyndir og 4.500 

bókaþýðingar á næstu sjö árum. 

 

4.3.3. Reglur Evrópusambandsins um erfðabreytt matvæli og fóður 

Reglur Evrópusambandsins um erfðabreytt matvæli og fóður hafa verið til skoðunar á 

vettvangi EES frá árinu 2004, en ekki enn verið felldar inn í EES-samninginn. Fulltrúar 

Evrópusambandsins hafa lýst yfir eindregnum vilja til þess að reglurnar verði sem fyrst 

teknar upp í EES-samninginn. Norsk stjórnvöld hafa unnið aðlögunartexta til að fá tækifæri 

til þess að setja víðtækara bann við markaðssetningu erfðabreyttra matvæla og fóðurs en 

kveðið er á um í reglum ESB. Íslensk löggjöf endurspeglar reglur ESB um erfðabreytt 

matvæli og fóður að hluta til, þ.e. að því er varðar merkingar og rekjanleika. Verið er að 

kanna hvaða áhrif sá hluti reglnanna er snýr að markaðssetningu erfðabreyttra matvæla og 

fóðurs kunni að hafa fyrir innflutning, m.a. frá Bandaríkjunum.  

 

4.3.4. Fjármagnshöft 

Þær verndarráðstafanir eru enn í gildi, þótt breytingum hafi tekið, sem gripið var til í 

kjölfar bankahrunsins í október 2008 skv. 43. gr. EES-samningsins 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. Í dómi sínum í desember 2011 staðfesti EFTA-dómstóllinn að 

gjaldeyrishöft, líkt og þau sem gilda hér á landi, samrýmast EES-samningnum. 

Fyrrgreint ákvæði 43. gr. samningsins veitir ríkjum á Evrópska efnahagssvæðinu 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.  

Líkt og gert er ráð fyrir í samningnum eru ESB og önnur EES-ríki ávallt upplýst um alla 

nýja þróun hvað þetta mál varðar. 

Það er áfram forgangsverkefni íslenskra stjórnvalda að losa fjármagnshöft í samræmi við 

skuldbindingar Íslands vegna samningsins um Evrópska efnahagssvæðið. Mikilvægi 

verkefnisins er sérstaklega áréttað í ákvæði til bráðabirgða við lög um gjaldeyrismál, þar 

sem fjármála- og efnahagsráðherra er falið að birta opinberlega greinargerð um framgang 

áætlunar um losun takmarkana á fjármagnshreyfingum milli landa og gjaldeyrisviðskiptum á 

sex mánaða fresti þar til slíkum takmörkunum verður endanlega aflétt.  

 

4.3.5. Orkumál 

Á undanförnum árum hefur orðið erfiðara að sækja aðlögunartexta við upptöku gerða í 

EES-samninginn ekki síst þar sem skilningur ESB á málflutningi EFTA-ríkjanna hefur farið 

minnkandi. Kemur þetta m.a. fram í tengslum við upptöku þriðja raforkupakkans svokallaða 

í EES-samninginn, en þar hefur ESB hafnað aðlögunartexta sem Ísland hefur ítrekað farið 

fram á er varðar skilgreiningu á íslenska raforkukerfinu sem litlu og einangruðu kerfi. 

Þessari kröfu var síðast haldið til streitu með formlegum hætti er drög að ákvörðun 

sameiginlegu nefndarinnar voru send ESB í október 2013 ásamt skýringum. 
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Framkvæmdastjórnin hefur áður fallist á að skilgreiningin eigi við um Ísland og er því um að 

ræða breytta afstöðu af hennar hálfu. Raforkukerfi er teljast lítil og einangruð geta á 

grundvelli skilgreiningarinnar notið tiltekinna undanþágna sem gilda fyrir slík kerfi. Gerðir 

sem fella á inn í EES-samninginn og varða þriðja raforkupakkann kalla á lagabreytingar hér 

á landi og hafa verið tilkynntar utanríkismálanefnd Alþingis sbr. 2. gr. reglna um þinglega 

meðferð EES-mála. 

Undanþágubeiðni Íslands vegna tilskipunar um orkunýtni bygginga var einnig hafnað á 

síðasta ári, þó að röksemdir hefðu verið þær sömu og fyrir undanþágu frá fyrri tilskipun um 

sama efni sem Ísland hafði áður fengið. 

 

4.3.6. Tilskipun um varðveislu gagna 

Eins og greint hefur verið frá í skýrslum utanríkisráðherra til Alþingis um utanríkis- og 

alþjóðamál sl. ár, mælist utanríkismálanefnd Alþingis til þess, síðast með bréfi dags. 23. 

október 2013, að frestað verði um ótilgreindan tíma að taka tilskipun 2006/24/EB um 

varðveislu gagna upp í EES-samninginn á meðan utanríkismálanefnd Alþingis fjallar nánar 

um málið. 

Tvö mál eru nú fyrir Evrópudómstólnum er varða tilskipunina
4
 og varða bæði beiðnir um 

forúrskurð Evrópudómstólins um hvort helstu efnisákvæði tilskipunarinnar standist eða 

samrýmist þeim ákvæðum sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi sem fjalla 

um friðhelgi einkalífsins, vernd persónuupplýsinga og tjáningar- og upplýsingafrelsi. 

Reiknað er með að dómstóllinn muni komast að niðurstöðu í málinu á árinu. 

 

4.3.7. Póstþjónustutilskipunin 

Tilskipun ESB um póstþjónustu er lokahnykkurinn í að afnema einkarétt á póstdreifingu 

á innra markaðssvæðinu og afnemur m.a. einkarétt á póstdreifingu á bréfum sem vega 50 g 

eða minna. Hún hefur ekki verið felld inn í EES-samninginn og var ástæðan fyrir því 

andstaða norskra stjórnvalda við upptöku tilskipunarinnar í EES-samninginn. Afstaða nýrrar 

ríkisstjórnar í Noregi til málsins er aftur á móti breytt og hafa norsk stjórnvöld gefið grænt 

ljós á upptöku tilskipunarinnar í EES-samninginn og er á vettvangi EES-samstarfsins beðið 

samþykkis frá Íslandi svo taka megi gerðina upp í EES-samninginn. Tilskipunin kallar á 

lagabreytingar hér á landi og er af þeim sökum til meðferðar hjá utanríkismálanefnd 

Alþingis á grundvelli 2. gr. reglna um þinglega meðferð EES-mála. 

 

4.3.8. SOLVIT-úrlausnarkerfi og Your Europe Advice-upplýsingagátt 

SOLVIT er óformlegt úrlausnarkerfi sem ætlað er að auðvelda lausn mála ef EES-reglum 

hefur verið ranglega beitt. SOLVIT-miðstöðvar eru starfræktar í öllum aðildarríkjum EES. 

Hér á landi er hún í utanríkisráðuneytinu, þar sem tekið er við kvörtunum og leitað úrlausna 

hjá viðeigandi stofnunum í öðrum ríkjum efnahagssvæðisins. Oftast er um að ræða aðstoð 

við að fá starfsréttindi viðurkennd, leysa úr ágreiningi vegna tvísköttunar eða fá svör við 

spurningum um mismunandi félagsleg réttindi milli ríkja. Fyrirtæki hafa einnig fengið 

úrlausn mála þegar kvartað hefur verið undan íþyngjandi stjórnvaldsaðgerðum. 

Í gegnum upplýsingagáttina Your Europe Advice er einnig hægt að leita svara við ýmsum 

spurningum um málefni innri markaðarins og frjálsa för vinnuafls. Aðgang að hvoru tveggja 

er að finna á vef ráðuneytisins. 

 

                                                        
4 Mál Evrópudómstólsins nr. C-293/12 og nr. C-594/12.  
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4.4. Mál ofarlega á baugi hjá Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) 

 

4.4.1. Almennt um samningsbrotamál  

Í frammistöðumati ESA, sem kynnt var í febrúar 2014 og fjallað er um fyrr í kaflanum, 

voru útistandandi hjá ESA 37 tilskipanir og 117 óinnleiddar reglugerðir, auk fimm tilskipana 

sem eftir er að innleiða að hluta.  

ESA hefur í auknum mæli vísað málum varðandi Ísland til EFTA-dómstólsins og er nú 

metfjöldi mála fyrir dómstólnum. Er það í samræmi við aukinn fjölda mála er snerta Ísland á 

borði ESA og sjá má af versnandi stöðu Íslands í frammistöðumatinu. Í fleiri og fleiri 

tilvikum er um að ræða gerðir sem enginn efnislegur ágreiningur er um og því einvörðungu 

um að kenna drætti á innleiðingu. 

 

4.4.2. Matvælalöggjöf 

Við innleiðingu matvælalöggjafar ESB í íslenskan rétt á grundvelli EES-samningsins 

ákvað Alþingi að viðhalda fyrirkomulagi leyfisveitinga við innflutning á fersku kjöti og 

fleiri afurðum með skírskotun til undanþáguákvæðis sem finna má í 13. gr. EES-

samningsins. ESA er ósammála þessari túlkun á 13. gr. samningsins og sendi íslenskum 

stjórnvöldum í október 2013 formlega áminningu, sem er fyrsta stig samningsbrotaferlis. 

ESA telur fyrirkomulag íslensku löggjafarinnar andstætt tilskipun um dýraheilbrigði og 18. 

gr. EES-samningsins, þar sem það feli í sér óréttmætar viðskiptahindranir. Íslensk stjórnvöld 

hafa gripið til varna í málinu og ráðið lögmann til starfsins, auk þess sem framkvæma á 

áhættumat vegna innflutnings á fersku kjöti. 

 

4.4.3. Gengistrygging lána  

ESA gaf út rökstutt álit 22. maí 2013 þar sem stofnunin ítrekar þá skoðun sína að 

allsherjarbann við veitingu gengistryggðra lána í íslenskum krónum gangi gegn 40. gr. EES-

samningsins. Sem fyrr telur ESA bannið stríða gegn frjálsu flæði fjármagns á innri 

markaðinum, þar sem bannið letji innlend fjármálafyrirtæki til að fjármagna sig í erlendri 

mynt, enda leitist lánveitendur almennt við að fjármagna gengistryggð lán í þeim gjald-

miðlum sem gengistrygging lánsins tekur mið af. ESA viðurkennir að það kunni að vera lög-

mætt að takmarka veitingu gegnistryggðra lána til neytenda, enda sé um að ræða áhættusama 

fjármálagerninga, en telur algert bann við veitingu slíkra lána til einstaklinga og fyrirtækja 

ganga lengra en nauðsynlegt er. Í álitinu er sérstaklega tekið fram að ólíkt neytendum eigi 

lögaðilar að hafa nauðsynlega burði til að meta þá áhættu sem fylgt getur töku gengis-

tryggðra lána. 

Hinn 15. júlí 2013 svöruðu íslensk stjórnvöld ESA á þann veg að þau teldu að tilefni væri 

til að endurskoða bannið við gengistryggingu, en á öðrum forsendum en fram koma í hinu 

rökstudda áliti stofnunarinnar. Voru þar kynnt áform um skipan starfshóps með fulltrúum 

fjármála- og efnahagsráðuneytisins, innanríkisráðuneytisins, Seðlabanka Íslands og 

Fjármálaeftirlitsins, sem hefði verkefnið með höndum, og að frumvarp til lagabreytinga 

kynni að verða lagt fram á vorþingi 2014. Starfshópurinn hefur fundað reglulega síðan í 

september 2013. 

 

4.5. EFTA-dómstóllinn 
Mikil aukning hefur orðið á þeim fjölda mála hjá EFTA-dómstólnum sem varða Ísland 

eða íslenska málsaðila. Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) höfðaði átta mál gegn Íslandi árið 2013 

vegna ætlaðra brota á EES-samningnum, þ.e. svokölluð samningsbrotamál, en árin 2011 og 

2012 voru tvö slík mál höfðuð gegn Íslandi hvort árið. Dómur hefur verið kveðinn upp í 
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öllum þessum málum, en þeir féllu ESA í vil og var Ísland lýst brotlegt við EES-samninginn. 

Á þessu ári hefur ESA þegar höfðað sex samningsbrotamál gegn Íslandi. 

Á tímabilinu sem skýrsla þessi tekur til, þ.e. frá febrúar 2013, hafa ennfremur fallið fimm 

dómar hjá EFTA-dómstólnum sem varða Ísland eða íslenska málsaðila. Þrír dómar hafa 

fallið í málum sem varða beiðni frá íslenskum dómstólum um ráðgefandi álit um skýringu 

samnings um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög um öflun álits EFTA-dómstólsins um 

skýringu samnings um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 21/1994, með síðari breytingum. Þá 

eru fjögur slík mál til viðbótar sem varða íslenska aðila til meðferðar hjá EFTA-dómstólnum 

en dómur hefur ekki verið kveðinn upp í þeim málum. Hinir tveir dómarnir sem fallið hafa 

varða annars vegar mál íslensks fyrirtækis, Mílu ehf., gegn ESA og hins vegar mál íslenska 

ríkisins gegn ESA. 

 

4.5.1. Dómar í íslenskum málum sem hafa fallið að undanförnu varðandi beiðni um 

ráðgefandi álit 

 

Yngvi Harðarson gegn Askar Capital hf. (E-10/12) 
Hinn 25. mars 2013 kvað EFTA-dómstóllinn upp dóm varðandi beiðni um ráðgefandi álit 

í máli E-10/12 Yngvi Harðarson gegn Askar Capital, varðandi túlkun á tilskipun 91/533/EB 

um skyldu vinnuveitenda til að skýra launþegum frá samningsskilmálum eða ráðningar-

fyrirkomulagi. Spurningin til EFTA-dómstólsins laut að því hvort, og þá að hvaða marki, 

það hefði áhrif á útreikning greiðslu til launþega, ef launþeganum hefði ekki verið afhent 

skriflegt skjal um breytingar sem gætu haft áhrif á fjárhæð greiðslunnar, skv. 5. gr. 

tilskipunarinnar, en í málinu höfðu laun sóknaraðila verið lækkuð og samningaviðræður 

vegna launabreytinganna voru gerðar munnlega og í tölvupósti. 

Dómstóllinn tók fram að 5. gr. tilskipunarinnar kvæði á um að vinnuveitanda bæri að 

skýra launþega frá sérhverri breytingu á meginatriðum ráðningarsamnings eða ráðningar-

fyrirkomulags skriflega við fyrstu hentugleika og eigi síðar en einum mánuði eftir að 

breytingin kæmi til framkvæmda. Þó að slík tilkynning hefði ekki borist hefði tilskipunin 

engin áhrif á efnisákvæði ráðningarsamningsins. Dómstólum EES-ríkja væri því heimilt að 

beita reglum landsréttar um sönnunarfærslu varðandi tilvist og efni ráðningarsamnings eða 

ráðningarfyrirkomulags. Einnig tók dómstóllinn fram að samkvæmt tilskipuninni væri ekki 

gerð krafa um það að breytingar á aðalatriðum ráðningarsamnings eða ráðningar-

fyrirkomulags, sem ekki hefði verið minnst á skriflega og slíkt skjal hefði verið afhent 

launþega, eða ekki væri orðað með nægilega skýrum hætti í slíku skjali, yrðu taldar ógildar. 

Þetta gilti einnig við gjaldþrotaskipti eða sambærileg skipti á hlutafélagi. 

 

Jan Anfinn Wahl gegn íslenska ríkinu (E-15/12)  
Hinn 22. júlí 2013 kvað EFTA-dómstóllinn upp dóm varðandi beiðni um ráðgefandi álit í 

máli E-15/12 Jan Anfinn Wahl gegn íslenska ríkinu, þar sem m.a. var tekist á um hvort 

ákvæði EES-réttar um rétt til frjálsrar farar ríkisborgara EES-landa á EES gætu komið í veg 

fyrir að íslensk stjórnvöld gætu synjað norskum ríkisborgara landgöngu á þeim forsendum 

að hann væri skráður meðlimur í vítisenglum. Spurningarnar sem beint var til dómstólsins 

lutu að innleiðingu tilskipunar 2004/38/EB um rétt borgara Sambandsins og aðstandenda 

þeirra til frjálsrar farar og dvalar á yfirráðasvæði aðildarríkjanna í landsrétt samkvæmt 7. gr. 

EES-samningsins og skilyrðum þess að synja ríkisborgara annars EES-ríkis um landgöngu á 

grundvelli 27. gr. tilskipunarinnar. 

Dómstóllinn komst m.a. að þeirri niðurstöðu að EES-ríki hefðu heimild til að synja 

ríkisborgara annars EES-ríkis um landgöngu með skírskotun til allsherjarreglu og/eða 

almannaöryggis á grundvelli hættumats. Tekið var fram í dómnum hvað slíkt hættumat þyrfti 
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að hafa að geyma, og að það yrði eingöngu reist á framferði hlutaðeigandi einstaklings sem 

yrði að fela í sér raunverulega, yfirvofandi og nægilega alvarlega ógn við einhverja af 

grundvallarhagsmunum samfélagsins. Þá var tekið fram að það væri á valdi landsdómstóla 

að leggja mat á hvort þessi skilyrði væru uppfyllt með hliðsjón af þeim staðreyndum og 

málatilbúnaði aðila sem þýðingu hefðu hverju sinni. 

Jafnframt kom fram í dómnum að skv. 7. gr. EES-samningsins hefðu EES-/EFTA-ríki 

val um form og aðferð þegar þau tækju upp í landsrétt gerð sem svarar til tilskipunar, en 

ákvæði tilskipunarinnar yrðu þó að hafa ótvíræð bindandi áhrif og vera innleidd með 

nægilega skýrum og glöggum hætti til þess að skilyrði meginreglunnar um réttarvissu séu 

uppfyllt. Enn fremur taldi dómstóllinn að 3. gr. EES-samningsins gerði kröfu um að 

aðildarríki skyldu gera allar viðeigandi ráðstafanir, almennar eða sérstakar, til að tryggja 

forgang tilskipunar sem tekin hefði verið upp í landsrétt, ásamt beitingu og skilvirkni hennar 

með fullnægjandi hætti, óháð því formi eða aðferð sem beitt hefði verið við innleiðingu 

hennar, þannig að staðið yrði við þær skuldbindingar sem leiða af samningnum. 

 

Íslenska ríkið gegn Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) (E-9/12) 
Hinn 22. júlí 2013 kvað EFTA-dómstóllinn upp dóm í máli E-9/12 Íslenska ríkið gegn 

Eftirlitsstofnun ESA, en í því máli krafðist íslenska ríkið ógildingar á hluta ákvörðunar ESA 

frá 4. júlí 2012 um ríkisaðstoð, þ.e. þeim hluta ákvörðunar ESA sem varðaði sölu ríkisins á 

fasteignum á fyrrum varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli til fyrirtækisins Verne ehf. árið 

2008. Í ákvörðuninni komst ESA að þeirri niðurstöðu að söluferli Þróunarfélags Keflavíkur-

flugvallar ehf. (Kadeco) hefði ekki verið nægilega opið og gagnsætt til þess að fullyrða 

mætti að aðilar á markaði hefðu á fullnægjandi hátt getað kynnt sér umræddar fasteignir og 

boðið í þær. Þar með væri ekki unnt að fullyrða að markaðsverð hefði fengist fyrir eignirnar. 

Málatilbúnaður íslenskra stjórnvalda fyrir EFTA-dómstólnum byggðist í fyrsta lagi á því 

að ESA hefði ekki sýnt fram á að fasteignirnar hefðu verið seldar undir markaðsvirði, þar 

sem ESA hefði ekki kannað söluferlið, auk þess sem verulegir annmarkar væru á því hvernig 

stofnunin hefði metið markaðsvirði fasteignanna. Í öðru lagi hefði ESA hvorki aflað 

nægilegra upplýsinga í málinu né rökstutt ákvörðun sína með viðhlítandi hætti.  

Dómstóllinn hafnaði málatilbúnaði íslenskra stjórnvalda um að ESA hefði ekki sýnt fram 

á að fasteignirnar hefðu verið seldar undir markaðsvirði. Taldi dómstóllinn í fyrsta lagi 

ekkert við þá niðurstöðu ESA að athuga að söluferli fasteignanna hefði ekki verið nægilega 

auglýst í merkingu leiðbeiningarviðmiða stofnunarinnar um sölu fasteigna. Dómstóllinn 

lagði í því sambandi áherslu á að fjórar fasteignanna hefðu einungis verið auglýstar á 

heimasíðu Þróunarfélagsins og ekkert í málinu benti til þess að sú vefsíða væri heppilegur 

vettvangur til að ná til allra kaupenda. Í öðru lagi taldi dómstóllinn að engir verulegir 

annmarkar væru á því hvernig ESA hefði metið markaðsvirði eignanna og að ESA hefði að 

því leyti reitt sig á matsverð Fasteignaskrár Íslands. Í því sambandi vísaði dómstóllinn 

sérstaklega til þess að í tölvupósti til ESA frá 13. maí 2012 hefðu íslensk stjórnvöld sjálf 

veitt ESA þær upplýsingar að það matsvirði sem Fasteignaskrá Íslands legði til grundvallar 

við ákvörðun skattstofns endurspeglaði að öllu jöfnu markaðsverð fasteignar.  

Dómstóllinn hafnaði einnig málatilbúnaði íslenskra stjórnvalda um að ESA hefði ekki 

upplýst málið nægilega vel eða ekki gætt hlutlægni við rannsókn þess. Þá taldi dómstóllinn 

að rökstuðningur ESA fyrir ákvörðuninni hefði verið nægilega greinargóður til að fullnægja 

kröfum til efnis slíks rökstuðnings. 

Dómstóllinn staðfesti því ákvörðun ESA frá 4. júlí 2012 um að sala fasteigna til 

fyrirt              H             („     “)            ó                                   

ekki EES-samningnum. 
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Creditinfo Lánstraust hf. gegn Þjóðskrá Íslands og íslenska ríkinu (E-7/13) 

Hinn 16. desember 2013 veitti EFTA-dómstóllinn ráðgefandi álit um spurningar varðandi 

túlkun tilskipunar 2003/98/EB um endurnotkun opinberra upplýsinga sem honum bárust í 

máli Creditinfo Lánstraust hf. gegn Þjóðskrá Íslands og íslenska ríkinu, en í því máli krefst 

Creditinfo endurgreiðslu greiddra gjalda til Þjóðskrár fyrir aðgang að upplýsingum úr 

opinberum skrám.  

Dómstóllinn taldi að tilskipunin gerði kröfu um að þegar gjöld væru tekin fyrir endur-

notkun upplýsinga úr opinberum skrám, yrði efnisleg athugun að fara fram um leið og 

gjaldið væri ákveðið. Athugunin yrði að sýna að heildartekjurnar frá slíkum gjöldum væru 

ekki meiri en sem næmi heildarkostnaðinum við að safna, framleiða, fjölfalda eða dreifa 

gögnum, auk sanngjarns hagnaðarhlutar af fjárfestingunni. Ef þættirnir sem tengdust 

útreikningnum væru háðir óvissu, yrði a.m.k. að áætla kostnaðinn. Þá þyrfti aðeins að 

upplýsa um forsendur útreikninganna þegar þess væri krafist. EFTA-dómstóllinn taldi einnig 

að einstaklingar og aðilar í atvinnurekstri ættu rétt á endurgreiðslu gjalda sem innt væru af 

hendi í EES-ríki þegar það bryti gegn EES-reglum, svo framarlega sem endurgreiðslan fæli 

ekki í sér óréttmæta auðgun. 

Þá taldi dómstóllinn að við ákvörðun kostnaðar væri heimilt að taka tillit til kostnaðar 

sem opinber aðili hefði af upphaflegri söfnun og framleiðslu gagnanna sem um ræddi. Þá 

skyldi taka tillit til tekna sem yrðu til við söfnun þeirra, til dæmis þjónustugjalda eða skatta, 

líkt og stimpilgjalda, sem lækkuðu eða vægju upp á móti kostnaðinum. 

Að lokum taldi dómstóllinn að taka mætti tillit til kröfunnar um að stofnanir ríkisins 

stæðu undir sér fjárhagslega þegar kostnaður væri ákveðinn. Þetta ætti þó einungis við um þá 

kostnaðarþætti, ásamt sanngjörnum hagnaðarhlut af fjárfestingunni, sem væru tengdir 

nauðsynlegri vinnslu gagnanna fyrir endurnotkun. 

 

Míla ehf. gegn Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) (E-1/13) 
Í máli E-1/13 Míla ehf. gegn Eftirlitsstofnun EFTA fór Míla ehf. fram á ógildingu 

ákvörðunar ESA frá 21. nóvember 2012 um að loka máli um meinta ríkisaðstoð varðandi 

leigu á þráðum í ljósleiðara sem áður var starfræktur á vegum NATO til Vodafone án þess 

að hefja formlega rannsókn vegna þess. Í útboðslýsingu voru sett fram tiltekin viðmið um 

mat á tilboðum ásamt því að tilgreint var lágmarksverð fyrir leiguna, sem nam viðhaldi 

þráðarins. Eftir að tilboð bárust var gerður samningur við Vodafone um einn þráðanna, en 

önnur fjarskiptafyrirtæki heltust úr lestinni við útboðsferlið. Míla ehf., sem tók ekki þátt í 

útboðinu, kvartaði til ESA þar sem félagið taldi að um ólögmætan ríkisstyrk til Vodafone 

væri að ræða þar sem að mati Mílu endurspeglaði umsamið leiguverð ekki raunverulegt 

markaðsverð fyrir afnot af umræddum ljósleiðaraþræði heldur einungis rekstrarkostnað. 

Jafnframt hélt Míla því fram að þær viðmiðanir sem settar hefðu verið fram í útboðinu 

varðandi mat á tilboðum, hefðu í raun útilokað Mílu frá því að taka þátt í útboðinu, en 

          „               “          40%               M              yrirtækið sem 

starfaði fyrir á markaðinum. ESA taldi ekki ástæðu til að draga í efa að niðurstaða útboðsins 

endurspeglaði markaðsverð fyrir leigu ljósleiðarans, en við þá ákvörðun lagði ESA til 

grundvallar viðmið um markaðsfjárfesti. ESA ákvað því að ljúka málinu með vísan til þess 

að leigan fæli ekki í sér ríkisaðstoð án þess að hefja formlega rannsókn á málinu.  

Hinn 27. janúar 2014 felldi EFTA-dómstóllinn ákvörðun ESA frá 21. nóvember 2014 um 

að hefja ekki formlega rannsókn á því hvort leigan á ljósleiðaranum fæli í sér ólögmæta 

ríkisaðstoð úr gildi. Í dómi EFTA-dómstólsins kemur m.a. fram að í þeim viðmiðum sem 

sett voru fram í útboði Ríkiskaupa hafi leiguverð ekki verið sá þáttur sem vó mest við mat á 

tilboðum, enda hafi það einungis vegið 15%. Að öðru leyti hafi viðmið vegna mats á 

tilboðum að miklu leyti byggst á sjónarmiðum um opinbera stefnumörkun og eftirlit, fremur 
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en þeim viðmiðum sem einkaaðili hefði lagt til grundvallar í sambærilegu útboði. 

Dómstóllinn taldi að ESA hefði ekki lagt mat á áhrif þess að í útboðinu var byggt að 

verulegu leyti á sjónarmiðum sem virðist ekki þess eðlis að markaðsfjárfestir hefði lagt þau 

til grundvallar, og þýðingu þessa við mat á því hvort útboðið hefði verið framkvæmt með 

sama hætti og markaðsfjárfestir hefði gert ef hann hefði staðið að slíku útboði. Með vísan til 

þessa taldi dómstóllinn að athugun ESA á útboðsferlinu hefði verið áfátt. ESA hefði því 

tekið ákvörðun um að ljúka málinu án formlegrar rannsóknar þrátt fyrir að þær upplýsingar 

sem lágu fyrir við athugun málsins gæfu tilefni til efasemda eða verulegra vandkvæða við 

mat á því hvort leigusamningurinn fæli í sér efnahagslega ívilnun gagnvart Vodafone. Þá tók 

dómstóllinn fram að því hefði verið haldið fram að við mat á því hvort leiguverð teldist 

réttmætt þyrfti að líta til þess að leigutaki bæri áhættu af því fyrirkomulagi að NATO myndi 

halda forgangsrétti til notkunar á þræðinum ef á þyrfti að halda. ESA hefði ekki lagt neitt 

mat á líkur þess að NATO myndi þurfa að nýta sér forgangsréttinn. Sú staðreynd styddi enn 

frekar þá niðurstöðu að ESA hefði ekki rannsakað málið nægilega. 

 

4.6. Þingleg meðferð EES-mála 
Þingleg meðferð EES-mála fer samkvæmt reglum sem settar voru á grundvelli laga um 

þingsköp Alþingis og voru endurskoðaðar af forsætisnefnd Alþingis árið 2010. Samkvæmt 

reglunum koma EES-mál alla jafna til meðferðar Alþingis á þremur mismunandi stigum í 

ferlinu. Í fyrsta lagi þegar vinnuhópur EFTA hefur gerð til meðferðar sem fyrirhugað er að 

fella inn í EES-samninginn og fyrirséð er að innleiðing gerðarinnar á Íslandi kalli á 

lagabreytingar. Í þeim tilvikum er gerð send til umfjöllunar utanríkismálanefndar, sem kallar 

sérfræðinga á fund nefndarinnar eftir atvikum. Á árinu 2013 voru 14 erindi send utanríkis-

málanefnd vegna fyrirséðra lagabreytinga og hefur nefndin afgreitt þrjú þeirra. Þá er eitt mál 

útistandandi frá 2011. Þrjú erindi hafa verið send nefndinni það sem af er ári 2014. 

Í öðru lagi er haft samráð við utanríkismálanefnd fyrir fundi í sameiginlegu EES-

nefndinni, þar sem fulltrúar EES-EFTA og framkvæmdastjórnar ESB taka ESB-gerðir upp í 

EES-samninginn í formi ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar. Á árinu 2013 voru 235 

ákvarðanir teknar á átta fundum nefndarinnar, þar af 11 ákvarðanir þar sem Ísland setti 

stjórnskipulegan fyrirvara, með vísan til 103. gr. EES-samningsins. Það sem af er ári hafa 32 

ákvarðanir verðir teknar á einum fundi og kallaði engin þeirra á lagabreytingar. Á þessu stigi 

samráðsins óskaði utanríkismálanefnd eftir því 2013 og það sem af er 2014 að upptöku sjö 

ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar yrði frestað. Þessar ákvarðanir innihalda 

eftirtaldar gerðir: Tilskipun 2009/126 er varðar eldsneytisgufugleypa á bensíndælur. Óskað 

var eftir fresti þar sem nefndin taldi að ekki hefði verið nægilega fylgt eftir ábendingum 

hennar um undirbúning að upptöku gerðarinnar. Tilskipun 2006/24 um varðveislu gagna, 

reglugerðir 665/2013, 617/2013 og 666/2013 á sviði visthönnunar vöru, reglugerð 209/2013 

um örverufræðilegar viðmiðanir fyrir spírur, reglugerð 1086/2011 um salmonellu í alifugla-

kjöti, reglugerð 80/2009 um tölvufarskráningarkerfi og tilskipun 2012/33 um brennisteins-

innihald í skipaeldsneyti. Í þessum tilfellum var óskað eftir frestun á upptöku í samninginn 

þar sem nefndin vildi skoða gerðirnar betur. Tilskipun 2009/126 var felld inn í EES-

samninginn 15. mars 2013, en aðrar gerðir sem hér eru nefndar eru enn til skoðunar í 

nefndinni.  

Í þriðja lagi koma EES-mál að jafnaði til kasta Alþingis þegar stjórnskipulegum fyrirvara 

er aflétt. Það á við í þeim tilvikum þegar innleiðing ESB-gerðar kallar á lagabreytingar hér á 

landi. Er það að jafnaði gert í formi þingsályktunar, sem utanríkisráðherra mælir fyrir, en 

samhliða eða í kjölfarið leggur ráðherra viðkomandi ráðuneytis fram frumvarp á Alþingi til 

innleiðingar á viðkomandi gerð. Á yfirstandandi löggjafarþingi hefur utanríkisráðherra lagt 
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fram níu þingsályktunartillögur til afléttingar stjórnskipulegum fyrirvara af ákvörðunum 

sameiginlegu EES-nefndarinnar. 

 

4.7. Þróunarsjóður EFTA verður Uppbyggingarsjóður EES 

Allt frá gildistöku EES-samningsins hafa EFTA-ríkin innan EES, Noregur, Ísland og 

Liechtenstein, skuldbundið sig til að leggja sitt af mörkum til að draga úr félagslegum og 

efnahagslegum ójöfnuði á Evrópska efnahagssvæðinu. Í þessari skuldbindingu felst að 

EFTA-ríkin fjármagna í gegnum sérstakan sjóð – Þróunarsjóð EFTA – ýmsar umbætur og 

uppbyggingu í þeim aðildarríkjum ESB sem lakar standa í efnahagslegu tilliti. Styrkþegaríki 

sjóðsins eru öll í Suður- og Austur-Evrópu. Af hálfu ESB er litið svo til að stuðningur við 

þau varði forsendur þess að EFTA-ríkin hafi aðgang að innri markaðnum í gegnum EES-

samninginn, en jafnframt er af þeirra hálfu samið um ýmsar viðskiptalegar ívilnanir. Að því 

er Ísland varðar snúast þær um tollfrjálsan markaðsaðgang fyrir tilteknar sjávarafurðir. Auk 

þess að draga úr ójöfnuði í Evrópu er annað meginmarkmið fólgið í að styrkja tvíhliða tengsl 

EES-/EFTA-ríkjanna við styrkþegaríkin. 

Samningar um framlög til sjóðsins eru gerðir til fimm ára í senn og varir núverandi 

tímabil frá 2009–2014. Framlög EFTA-ríkjanna þriggja á því tímabili nema samtals tæpum 

einum milljarði evra, en til viðbótar leggur Noregur til um 800 milljóna evra framlag í 

sérstakan norskan sjóð. Af sameiginlega sjóðnum nemur framlag Íslands um 3,23% og getur 

að öllu samanlögðu orðið 31,4 milljónir evra. Jafnframt er samið um stækkun sjóðsins eftir 

því sem ný aðildarríki bætast við ESB og þar með EES. Nýlega var lokið samningum um 

stækkun sjóðsins samfara aðild Króatíu að Evrópusambandinu. Jafnframt eru hafnar 

viðræður við framkvæmdastjórn ESB um stærð sjóðsins á næsta tímabili. 

Þar eð viðræðum um stærð sjóðsins á yfirstandandi tímabili lauk ekki fyrr en nokkuð var 

liðið á starfstímabilið hefur einungis um einum þriðja hluta úr sjóðnum verið úthlutað á 

grundvelli framkvæmdaáætlana á því tímabili. Úthlutun til allra verkefna á þó að vera lokið 

á árinu 2017. Fjölmörgum áætlunum hefur verið hrundið af stað á undanförnum vikum og 

mánuðum, þar á meðal þremur jarðhitaáætlunum sem undirbúnar hafa verið og verða reknar 

í samstarfi við Orkustofnun. Þessar áætlanir eru í Ungverjalandi, Rúmeníu og á Azor-eyjum 

sem tilheyra Portúgal og nemur framlag til þeirra tæpum 16 milljónum evra. Íslenskum 

ráðgjafarfyrirtækjum á þessu sviði var boðið til sérstakrar kynningar á starfsemi sinni þegar 

jarðhitaáætlunum í Ungverjalandi og Rúmeníu var hleypt af stokkunum og eru vonir 

bundnar við að þau nái samningum um einhver þeirra verkefna sem fjármögnuð verða af 

þessum áætlunum. Rannís hefur á sams konar hátt og Orkustofnun tekið þátt í undirbúningi 

og rekstri allra skólastyrkja- og rannsóknaráætlana sem reknar verða af sjóðnum á 

yfirstandandi tímabili og er á sama hátt vonast til að það skapi tengsl og tækifæri fyrir 

íslenskar stofnanir og fyrirtæki að koma sér á framfæri í þeim löndum sem slíkar áætlanir 

eru reknar. Jafnframt er Þjóðskrá samstarfsaðili ásamt Statens Kartverk í Noregi um 

þjóðskrárverkefni í Rúmeníu og Landmælingar eru með sömu stofnun samstarfsaðili um 

verkefni í Portúgal. Þegar til þess er litið á hversu mörgum og fjölbreyttum sviðum sjóðurinn 

starfar er ástæða til að ætla að íslenskar stofnanir og fyrirtæki ættu að geta sótt fram á enn 

fleiri sviðum en þegar hefur verið stofnað til samstarfs á. Kynningarfundir sem haldnir hafa 

verið gefa til kynna að áhugi sé fyrir hendi og unnið er að því að koma samstarfs-

möguleikum á framfæri á markvissari hátt en verið hefur. Sérstaklega er ástæða til að ætla að 

rannsóknageirinn hafi töluvert fram að færa, m.a. á sviði heilbrigðisvísinda. 

Starfshópur var skipaður í október sl. til að stuðla að aukinni og markvissari þátttöku 

íslenskra aðila í áætlunum og verkefnum sjóðsins á næsta starfstímabili. Er vinna 

starfshópsins vel á veg komin. Ein af tillögum hópsins sem þegar hefur komið fram er að 
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breyta heiti sjóðsins frá og með næsta starfstímabili í Uppbyggingarsjóð EES. Þykir það 

heiti endurspegla betur tilgang sjóðsins. 

 

4.8. Þátttaka Íslands í Schengen-landamærasamstarfi 

Í grundvallaratriðum felst Schengen-samstarfið í tvennu; annars vegar afnámi persónu-

bundins eftirlits á innri landamærum Schengen-landanna og hins vegar mótvægisaðgerðum 

til að tryggja öryggi borgara innan svæðisins, sem felst einkum í samvinnu evrópskra 

lögregluliða. Afnámi persónubundins eftirlits á innri landamærum Schengen-ríkjanna er 

ætlað að greiða fyrir frjálsri för fólks innan Evrópusambandsins, en frjáls för fólks er hluti 

svokallaðs fjórfrelsis innri markaðar ESB sem Ísland gerðist aðili að með EES-samningnum. 

Persónubundið eftirlit er þegar hver og einn einstaklingur er stöðvaður við för sína yfir 

landamæri og honum gert að gera grein fyrir sér með viðurkenndum persónuskilríkjum. Með 

afnámi þess á innri landamærum á einstaklingur að geta ferðast með t.d. skipi, flugvél eða 

bifreið yfir innri landamæri frá einu Schengen-landi til annars án þess að sæta persónu-

bundnu eftirliti. Þróun síðustu ára hefur leitt til þess að mótvægisaðgerðirnar, þ.m.t. 

samvinna evrópskra lögregluliða, beinast nú sífellt meira að því að sporna gegn skipulagðri 

glæpastarfsemi, ýmist með beinum eða óbeinum hætti. 

Mikilvægum áfanga var náð á vettvangi Schengen-samstarfsins í apríl 2013 þegar önnur 

kynslóð upplýsingakerfisins (SIS II) var gangsett eftir víðtækar prófanir. SIS-upplýsinga-

kerfið er gagnlegt tæki fyrir lögreglu og til að auka öryggi á Schengen-svæðinu. Kerfið hefur 

að geyma upplýsingar um fólk sem er grunað um alvarlega glæpi eða hefur ekki rétt til að 

koma inn á eða dvelja á Schengen-svæðinu. Einnig er þar að finna tilkynningar um horfið 

fólk, einkum börn, og upplýsingar um ýmsar eignir, t.d. bifreiðar, skotvopn og skilríki sem 

eru týnd eða hefur verið stolið. 

Sífellt er leitað leiða til þess að gera stjórn ytri landamæra Schengen-svæðisins skilvirkari 

og samræmdari. Árið 2013 fór m.a. fram aðgerð á landamærum Grikklands gagnvart 

Tyrklandi til að draga úr ólöglegum innflytjenda- og flóttamannastraumi yfir ytri landamæri 

Schengen-svæðisins, sem bar talsverðan árangur. Mesta álagið á ytri landamæri Schengen-

svæðisins vegna útlendinga í ólöglegri för var á hafi, gagnvart Ítalíu og Grikklandi. Flestir 

einstaklingar komu frá Afganistan, en athygli vekur að mun færri komu frá Sýrlandi en áður 

þrátt fyrir ástandið sem þar ríkir. 

Aðild Rúmeníu og Búlgaríu að Schengen var fyrirhuguð árið 2013, en af henni varð ekki 

þrátt fyrir að framkvæmdastjórn ESB teldi löndin uppfylla nauðsynleg skilyrði til fullrar 

þátttöku. Einróma samþykki allra ríkja ESB þarf til þess að af aðildinni verði. Það er hins 

vegar ekki fyrir hendi, þar sem hollensk stjórnvöld telja skorta á aðgerðir í Rúmeníu og 

Búlgaríu gegn skipulagðri glæpastarfsemi og spillingu. 

Náðst hefur pólitískt samkomulag milli ráðs ESB, framkvæmdastjórnar og Evrópuþings 

um nýja fjárhagsramma, þar á meðal innri öryggissjóð um ytri landamæri og vegabréfs-

áritanaútgáfu sem tekur við af evrópska landamærasjóðnum sem rann sitt skeið 31. desember 

2013. Nýi sjóðurinn telst þróun á Schengen-samstarfinu og nær þannig til Íslands. 

Undirbúningur til þátttöku í sjóðnum er hafinn hér á landi. 

Á síðari hluta ársins 2013 hófst undirbúningur að innleiðingu nýs samræmds eftirlits-

kerfis á hafi og landi, Eurosur, þar á meðal á Íslandi. Eurosur er evrópskt eftirlitskerfi sem er 

hugsað sem tæki fyrir stjórnvöld Schengen-ríkja til að efla stjórnun á ytri landamærum og 

baráttuna gegn millilandaglæpum. Því er ætlað að vernda ytri landamæri Schengen með því 

að koma auga á og í veg fyrir ólöglegar ferðir fólks um ytri landamærin. Eftirlitskerfinu er 

einnig ætlað að vera forvörn gegn glæpum og mansali. 

ESB hefur einnig samþykkt nýjar og endurbættar reglugerðir sem snúa að málefnum 

hælisleitenda (Eurodac og Dyflinnar-reglugerðin) og er það lokahnykkur sameiginlegs kerfis 
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ESB í málefnum hælisleitenda (CEAS). Eurodac er fingrafaragagnagrunnur allra, eldri en 14 

ára, sem hafa sótt um hæli í ESB-ríki, og er ætlað að koma í veg fyrir að fleiri en ein umsókn 

um hæli sé í gangi og auðveldar að meta hvort Dyflinnar-reglugerðin eigi við eða ekki. 

Umræður um tvíþættan landamærapakka, eða Smart Borders-tillögurnar, hafa verið 

ofarlega á baugi innan Schengen-samstarfsins. Tillögunum er ætlað að greiða fyrir, auðvelda 

og styrkja landamæraeftirlit með erlendum ríkisborgurum sem ferðast til svæðisins. Pakkinn 

inniheldur m.a. kerfi sem stuðlar að einföldun á landamæraeftirliti fyrir þá sem ferðast oft til 

Schengen-ríkja. Einstaklingar sem sækja um slíka einföldun þurfa þó að standast stranga 

bakgrunnsskoðun. Þá er gert ráð fyrir samræmdu komu-/brottfarar-kerfi þar sem skráð er 

hvar og hvenær ríkisborgarar ríkja utan Schengen ferðast til svæðisins. Kerfið mun reikna á 

sjálfvirkan hátt hversu lengi hver einstaklingur getur verið á svæðinu og lætur yfirvöld vita 

ef hann hefur ekki yfirgefið það fyrir tilsettan tíma, en eitt helsta úrlausnarefni innan 

Schengen er dvöl einstaklinga umfram leyfilega 90 daga innan svæðisins. Vonast er til að 

kerfin sem landamærapakkinn kveður á um geti verið komin í notkun árið 2017 eða 2018. 

 

4.9. Staða mála í öðrum EFTA-ríkjum og tenging smáríkja við EES-samninginn 

 

4.9.1. Sviss 

Tvö mál hafa verið efst á baugi í samskiptum Evrópusambandsins og Sviss að 

undanförnu; annars vegar undirbúningur samningaviðræðna um nýtt stofnanafyrirkomulag 

milli þessara aðila, og hins vegar ágreiningur vegna innflytjendamála og þjóðaratkvæða-

greiðsla um þau sem haldin var í Sviss í febrúar sl. 

 

Nýtt stofnanafyrirkomulag 
Eftir að Svisslendingar höfnuðu aðild að EES í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1992 hafa 

samskipti Evrópusambandsins og Sviss grundvallast á tvíhliða samningum. Til staðar eru 

tæplega 20 tvíhliða grundvallarsamningar sem gerðir voru 1999 og 2004, sem veita gagn-

kvæman markaðsaðgang á umsömdum sviðum og stofna til samvinnu á lykilsviðum, s.s. um 

rannsóknir, öryggismál, hælisleitendamál, umhverfismál, menningarmál o.fl. Um 100 aðrir 

smærri samningar eru einnig í gildi. Um nokkra hríð hefur gætt óánægju hjá 

Evrópusambandinu og aðildarríkjum þess með þetta fyrirkomulag. Í niðurstöðum ráðs ESB í 

desember 2008, desember 2010 og desember 2012 er tekið fram að þessi fjöldi tvíhliða 

samninga hafi nú breyst í flókið fyrirkomulag, þar sem upptaka gerða, framkvæmd þeirra og 

eftirlit séu ekki tryggð. Einsleitni innri markaðarins sé því í hættu, með tilheyrandi 

réttaróvissu. Þetta fyrirkomulag hafi runnið sitt skeið á enda og þarfnist endurskoðunar. 

Kallað var eftir nýju lagalega bindandi fyrirkomulagi til að uppfæra samningana (bæði 

núgildandi og nýja samninga) til samræmis við þróun ESB-regluverksins. Sviss hefur á hinn 

bóginn talið og telur enn að tvíhliða samningar séu besta fyrirkomulagið á samskiptum 

landsins við ESB. 

Frá 2011 hafa ESB og Sviss unnið að því að endursemja um samskiptafyrirkomulag sitt. 

Í maí 2013 náðist samkomulag um grunn að samningaviðræðum, sem felur í sér að 

sameiginlegt markmið ESB og Sviss sé að tryggja einsleitni innri markaðarins með virkri 

uppfærslu tvíhliða samninganna í samræmi við þróun viðkomandi regluverks ESB, sem og 

samræmdri túlkun og framkvæmd þessara samninga. Þetta feli í sér að ný löggjöf ESB verði 

jafnóðum tekin upp í Sviss-ESB-samningana. Ef ekki næst samkomulag um upptöku ESB-

gerða og sameiginleg nefnd ESB og Sviss getur ekki leyst úr ágreiningnum fellur 

viðkomandi samningur að hluta eða í heild úr gildi. ESB myndi ráðgast við Sviss við gerð 

nýrrar löggjafar. ESB-reglur í Sviss-ESB-samningunum yrðu túlkaðar í samræmi við dóma-

fordæmi Evrópudómstólsins, bæði frá því fyrir og eftir undirritun samninganna. Þá var tekið 
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fram að framkvæmdastjórnin og Evrópudómstóllinn væru þær stofnanir sem samkvæmt 

sáttmálum Evrópusambandsins ættu að tryggja virkni innri markaðarins. 

Í framhaldinu var velt upp nokkrum mögulegum útfærslum, en ákveðið var að vinna 

áfram að svonefndri Evrópudómstólsleið. Í henni felst m.a. að Evrópudómstólnum yrði beitt 

til að skera úr um lagatúlkun vegna ESB-reglna sem teknar væru upp í tvíhliða samningum 

Sviss og ESB. Nánar til tekið felur þessi leið í sér að Sviss og ESB vinna saman á því sviði 

sem undir Sviss-ESB-samningana falla, en deilum um efnisatriði þeirra mætti skjóta til 

sameiginlegrar nefndar sem myndi reyna að leysa úr málinu innan tiltekins tíma. Ef það 

tækist ekki mætti hvor samningsaðili sem er skjóta málinu til Evrópudómstólsins til 

úrskurðar. Framkvæmdastjórnin hefði eftirlit með framkvæmd Sviss-ESB-samninganna hjá 

báðum aðilum, sérstaklega í gegnum sameiginlegar nefndir. Framkvæmdastjórnin hefði 

möguleika á að skjóta málum til Evrópudómstólsins og á ákveðnum sviðum að framkvæma 

rannsókn og taka ákvarðanir. ESB-stofnanir kynnu einnig að hafa hlutverki að gegna við 

framkvæmd Sviss-ESB-samninganna. Þá yrði hugað að þeim möguleika að hæstiréttur Sviss 

gæti skotið málum til Evrópudómstólsins. Túlkun Evrópudómstólsins í málum sem skotið 

væri til hans vegna Sviss-ESB-samninganna yrði bindandi fyrir málsaðila. Ef framkvæmd 

annars málsaðilanna væri ekki að fullu í samræmi við túlkun Evrópudómstólsins mætti 

skjóta málinu til sameiginlegu nefndarinnar, sem leitaði lausnar á málinu. Ef engin slík lausn 

fyndist innan tiltekins tíma félli viðkomandi samningur úr gildi að fullu eða öllu leyti. Loks 

yrði sett á fót sameiginleg nefnd til að tryggja yfirsýn og samræmda framkvæmd allra Sviss-

ESB-samninganna. 

Samningaviðræður hafa enn ekki hafist, en fyrirhugað var að það yrði snemma á þessu 

ári. Sviss hefur þegar gengið frá sínu samningsumboði og samningsmarkmiðum, en ESB 

virtist vilja bíða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu um innflytjendamál í Sviss áður en 

gengið verður frá umboðinu. Í ljósi niðurstöðu hennar, sem greint er frá hér að neðan, er 

óljóst um framhald samningaviðræðna um stofnanamálefnin, sem og önnur tvíhliða mál 

milli ESB og Sviss. 

 

Þjóðaratkvæðagreiðsla um innflytjendamál 
Hinn 9. febrúar 2014 var haldin þjóðaratkvæðagreiðsla í Sviss um tillögu sem fól í sér að 

stjórnarskráin heimilaði ríkisstjórn Sviss að setja takmarkanir á fjölda innflytjenda til 

landsins, þ.m.t. flóttamanna. Tillagan hlaut stuðning 50,3% kjósenda og þar með 

nauðsynlegan meirihluta til samþykktar, sem og samþykki í meirihluta kantónanna í Sviss. 

Ágreiningur hefur verið við Evrópusambandið á þessu sviði síðustu ár, sem tengist því að 

fram til 2011 var í gildi í Sviss kvóti á fjölda innflytjenda frá Austur-Evrópuríkjunum átta 

sem gengu í ESB árið 2004 (Eistland, Lettland, Litháen, Pólland, Slóvakía, Slóvenía, 

Tékkland og Ungverjaland). Eftir að sá kvóti var felldur niður þrefaldaðist fjöldi innflytjenda 

frá þessum löndum og í apríl 2012 tók Sviss aftur upp sama kvóta á þennan hóp, gegn 

andmælum Evrópusambandsins, sem telur kvótasetninguna vera brot á samningum um 

frjálsa för milli Sviss og ESB. Stærsti flokkurinn á svissneska þinginu, Schweizerische 

Volkspartei, kallaði eftir þjóðaratkvæðagreiðslunni, en aðrir stjórnmálaflokkar, sem og 

svissneski iðnaðurinn og útflutningsaðilar, voru á móti slíkum takmörkunum þar sem þær 

gætu skaðað viðskiptahagsmuni Sviss, enda er ESB mikilvægasti viðskiptaaðili landsins. 

Afleiðingar af niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar eru ekki enn að fullu ljósar, en þær 

gætu orðið víðtækar. Samkvæmt tillögunni sem samþykkt var þarf Sviss að endursemja við 

ESB um frjálsa för fólks eða fella niður samninginn innan þriggja ára. ESB hafði hins vegar 

lýst því yfir fyrir atkvæðagreiðsluna að ekki væri í boði að endursemja um þetta atriði 

sérstaklega, frjáls för launþega væri órjúfanlegur hluti innri markaðarins. Í kjölfar þjóðar-

atkvæðagreiðslunnar lýsti ESB því yfir að skoða þyrfti áhrif niðurstöðunnar á samskipti ESB 
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og Sviss. Svissneska ríkisstjórnin hefur lýst því yfir að fyrir júnílok 2014 verði samin áætlun 

um framkvæmd á niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslunnar og lagafrumvarp til samræmis 

við þær lagt fram fyrir árslok. Samhliða muni fara fram könnunarviðræður við ESB um nýjar 

samningaviðræður um frjálsa för og önnur tvíhliða málefni. Þrátt fyrir þá óvissu sem enn 

ríkir um framhald og afleiðingar þessa máls er fyrirséð að niðurstaða þjóðaratkvæða-

greiðslunnar kallar á heildarendurskoðun innflytjendamála í Sviss. Þar undir falla 

augljóslega samningar við ESB um frjálsa för, en það sama gæti einnig átt við um aðra 

sambærilega samninga, s.s. við önnur EFTA-ríki. 

 

4.9.2. Noregur 

Ný ríkisstjórn í Noregi leggur áherslu á virka Evrópustefnu. Skipaður hefur verið 

sérstakur ráðherra Evrópumála, sem situr í forsætisráðuneytinu. Evrópumálaráðherrann 

hefur tilkynnt að ný ríkisstjórn muni beita sér fyrir því að EES-mál skuli hafa aukið vægi í 

norskum stjórnmálum og að hagsmunagæsla verði sett í forgang. Fram hefur komið að með 

þessu vilji Norðmenn m.a. undirstrika að EES-málin séu í raun að stórum hluta 

innanríkismál enda varði þau öll svið norsks þjóðlífs og daglegt líf allra þegna landsins. 

Utanríkisráðherra átti fund með Evrópumálaráðherra Noregs hinn 29. október sl. Rætt 

var almennt um samstarfið innan EES og einstaka málefni sem bíða úrlausnar og voru þeir 

sammála um að Noregur og Ísland ættu að auka samráð og samstarf um EES. Hvorki 

ríkisstjórn Íslands né Noregs hefði aðild að Evrópusambandinu á dagskrá en tengsl og 

viðskipti við Evrópu skiptu ríkin miklu. EES-samningurinn fæli í sér tækifæri, en til að nýta 

þau sem best og þá möguleika sem ríkin hafa til að hafa áhrif væri nauðsynlegt að styrkja 

samstarf Íslands og Noregs. Ákváðu ráðherrarnir að skoða markvisst leiðir að þessu marki. 

 

4.9.3. Liechtenstein 

Í mars sl. var gefin út skýrsla í Liechtenstein um endurskoðun EES-samningsins, sem 

unnin var af Center for European Policy Studies (CEPS). 

Í skýrslunni er fjallað um ýmis krefjandi viðfangsefni, sem gætu haft áhrif á framkvæmd 

EES-samningsins og stöðu Liechtenstein gagnvart ESB. Þar segir að aðild að samningnum 

hafi reynst Liechtenstein vel. Tekist hafi að viðhalda góðum efnahagsaðstæðum og bæta þær 

frá því samningurinn tók gildi. Hann hafi gefið ný viðskiptatækifæri og opnað markaði fyrir 

þarlend fyrirtæki. Áhyggjur manna af því að samningurinn gæti haft neikvæð áhrif á 

þjónustugeirann í landinu hafi reynst ástæðulausar. 

Niðurstaða skýrslunnar er sú að hagsmunum Liechtenstein sé að svo stöddu best borgið 

innan EES, þó þannig að ýmis atriði varðandi framkvæmd EES-samningsins verði bætt og 

skýrð. Samstarfið bjóði upp á hæfilega nána samvinnu við ESB og ríki þess, að því marki 

sem henti Liechtenstein vel. Á móti vegi að nokkru leyti að stjórnsýslulegur kostnaður vegna 

aðildar að EES sé mikill, en um 85 manns starfa að EES-málum innan stjórnsýslunnar. 

 

4.9.4. Tillögur ESB um tengingu smáríkja við EES-samninginn 

Á undanförnum árum hafa þrjú smáríki; San Marínó, Andorra og Mónakó, lýst áhuga á 

að dýpka samband sitt við ESB og eiga í viðræðum við sambandið um það. Öll ríkin hafa í 

gildi nokkra tvíhliða viðskipta- og/eða samvinnusamninga við ESB, en hafa áhuga á nánara 

samstarfi. Framkvæmdastjórn og utanríkisþjónusta ESB fengu það verkefni á árinu 2011 að 

skoða hvaða form slíkt nánara samstarf gæti tekið. Í ítarlegri skýrslu sem framkvæmda-

stjórnin skilaði af sér í nóvember 2012 var stöðu og samskiptum þessara ríkja við ESB lýst, 

sem og þeim hindrunum sem þau glímdu við í aðgangi að innri markaðnum. 

Í skýrslunni var lýst fimm mögulegum leiðum til nánara samstarfs við þessi ríki og lögð 

til nánari skoðun og viðræður við smáríkin um þær leiðir sem færar þóttu. Leiðirnar voru: 1) 
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Óbreytt samskiptafyrirkomulag, þ.e. tvíhliða samningar, 2) Samningar á tilteknum sviðum, 

þ.e. um ákveðin svið innri markaðarins, 3) Rammasamningur sem veitti mikinn aðgang að 

innri markaðnum, 4) Aðild að EES-samningnum, 5) ESB-aðild. 

Niðurstaða skýrslunnar var sú að einungis leiðir 3 og 4 væru raunhæfir valkostir sem 

skoða ætti nánar. Í framhaldinu samþykkti ráð ESB í desember 2012 að þessar tvær leiðir 

væru líklegastar sem mögulegt framtíðarfyrirkomulag á samskiptum við þessi ríki. Fól ráðið 

framkvæmdastjórninni og utanríkismálastjóra ESB að ræða við smáríkin um þessa tvo kosti 

og skila skýrslu fyrir árslok 2013. 

Í þeirri skýrslu sem framkvæmdastjórnin skilaði af sér í nóvember 2013 kom fram að 

Andorra og San Marínó væru tilbúin að skoða aðild að EES-samningnum sem mögulega leið 

en Mónakó ekki, því EES-samningurinn gæti ekki tekið nægilegt tillit til sérstöðu landsins. 

Öll ríkin voru hins vegar tilbúin að skoða rammasamningsleiðina. Samkvæmt skýrslunni 

myndi felast í þeirri leið að gerðir yrðu einn eða fleiri rammasamningar við smáríkin um 

þátttöku þeirra í innri markaðnum, sem og samstarf á öðrum sviðum, s.s. dóms- og innan-

ríkismálum, landbúnaði, sjávarútvegi, byggðastefnu og utanríkismálum. Þessi leið var talin 

fela í sér sveigjanleika varðandi aðstæður og þarfir bæði hvers smáríkis um sig og ESB og 

geta fallið að núverandi samningum smáríkjanna og ESB. Hægt væri að koma á nauðsyn-

legum stofnunum til að styðja slíka rammasamninga, en tekið var fram að í slíku fyrir-

komulagi þyrfti alltaf að felast trygging fyrir skilvirkri uppfærslu samninganna að nýrri 

löggjöf ESB, samræmd túlkun samninganna, að sjálfstæður aðili færi með framkvæmd 

dómsmála og eftirlits með samningunum, sem og fyrirkomulag til lausnar ágreiningsmála. 

Framkvæmdastjórnin komst því að þeirri niðurstöðu að af þessum tveimur möguleikum 

sem skoðaðir voru, væri rammasamningsleiðin betri kostur. Aðild smáríkjanna að EES var á 

þessum tímapunkti ekki talin fýsileg, vegna stofnanavandkvæða og pólitískra ástæðna. Með 

þeirri tilvísun var átt við að smáríkin yrðu að sækja um og fá aðild að EFTA, EFTA-ríkin 

hefðu ekki mótað afstöðu til slíkrar aðildar, erfiðara yrði að ná einróma samþykki í 

samvinnu smáríkjanna þriggja og EES-/EFTA-ríkjanna samanborið við einungis núverandi 

EES-/EFTA-ríkin, smáríkin yrðu að gerast aðilar að fríverslunarsamningum EFTA, o.fl. 

EES-/EFTA-ríkin hafa ekki tekið formlega afstöðu til þess möguleika að San Marínó, 

Andorra og Mónakó fái aðild að EES-samningnum. 

 

Áherslur og starfið framundan 

Í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar vinnur utanríkisráðuneytið nú að eflingu 

hagsmunagæslu á vettvangi EES-samningsins og annarra gildandi samninga Íslands og ESB. 

Á næstu mánuðum verður unnið mat á hagsmunum Íslands af EES-samningnum og verður 

áherslan einnig lögð á styrkingu samstarfs við Noreg og Liechtenstein á vettvangi EES-

samningsins. Mikilvægt er að undirstrika að Evrópustefnunni fylgir sérstök aðgerðaáætlun 

um EES-samninginn, sem felur í sér að gert verði átak í snemmgreiningu löggjafar á 

vettvangi EES. Á næstunni verður einnig unnið ötullega að því að koma 

innleiðingarhallanum niður fyrir 1% viðmiðið og mun utanríkisráðuneytið halda áfram 

sérstöku átaki til að draga úr innleiðingarhallanum, í samvinnu við önnur ráðuneyti. Þá 

verður áfram unnið að aukinni og markvissari þátttöku íslenskra aðila í áætlunum og 

verkefnum Þróunarsjóðs EFTA. 
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5. SAMNINGAVIÐRÆÐUR UM AÐILD AÐ EVRÓPUSAMBANDINU 

Alþingi samþykkti 16. júlí 2009 sérstaka ályktun þar sem þáverandi ríkisstjórn var falið 

að leggja inn umsókn um aðild Íslands að Evrópusambandinu. 

Í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar kemur fram að hlé verði gert á aðildar-

viðræðunum og úttekt gerð á stöðu viðræðnanna og þróun mála innan ESB. Þessi úttekt 

liggur nú fyrir og er til meðferðar á Alþingi. Jafnframt liggur ljóst fyrir skv. stjórnar-

sáttmálanum að allt mögulegt framhald á aðildarviðræðum verði eingöngu að undangenginni 

þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Frá því að ríkisstjórnin hóf störf hefur þessari stefnu verið hrundið í framkvæmd. 

Viðræðum við Evrópusambandið hefur verið hætt og samninganefnd Íslands, ásamt 

samningahópum, hefur verið leyst frá störfum svo eitthvað sé talið af þeim atriðum sem taka 

hefur þurft á vegna breyttrar stöðu Íslands. 

Engin ný IPA-verkefni hafa verið undirbúin eftir að hlé var gert á viðræðunum. Á hinn 

bóginn lýsti ríkisstjórnin sig reiðubúna til að leiða til lykta þau IPA-verkefni sem hafin voru 

þegar hún tók við eða voru að fullu undirbúin. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins ákvað 

hins vegar einhliða að setja ekki fleiri verkefni af stað og boðaði í desember sl. uppsögn 

samninga um þau verkefni sem hafin voru. Af þeim hefur samningum um þrjú verkefni 

þegar verið sagt upp, í einu tilviki hefur tekist samkomulag um að ljúka verkefni með minni 

tilkostnaði, en viðræður um verklok standa enn yfir í tveimur tilvikum. 

Þingsályktunartillaga ríkisstjórnar um að draga til baka umsókn Íslands að 

Evrópusambandinu er til umfjöllunar í utanríkismálanefnd Alþingis. 
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6. ALÞJÓÐA- OG ÖRYGGISMÁL 

Víðfeðm og fjölbreytt viðfangsefni í starfi utanríkisráðuneytisins falla undir flokk 

alþjóða- og öryggismála, þar með talið virk þátttaka í starfi Sameinuðu þjóðanna og annarra 

alþjóðastofnana og svæðisbundinna samtaka, tvíhliða samskipti við ríki nær og fjær, 

hagsmunagæsla m.a. á sviði auðlinda- og umhverfismála,  samstarf um öryggismál og 

varnir, og aðild að alþjóðlegum samningum og dómstólum. 

Eins og segir í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er meginmarkmið íslenskrar 

utanríkisstefnu að gæta hagsmuna lands og þjóðar á alþjóðavettvangi. Það er grundvallar-

atriði í samskiptum ríkja að alþjóðalög séu virt og að þjóðir leysi deilumál með friðsam-

legum hætti. Samstarf þjóða er nauðsynlegt til að takast á við áskoranir og ógnir sem verka 

þvert á landamæri. Á alþjóðavettvangi er Ísland málsvari mannréttinda, jafnréttis og 

sjálfbærrar þróunar. 

 

6.1. Almenn utanríkismál 

 

Úkraína 

Almenningur í Kænugarði hóf mótmæli á Maidan-torgi í kjölfar þess að forseti Úkraínu, 

Viktor Janúkóvits, undirritaði ekki samstarfs- og viðskiptasamning við ESB á leiðtogafundi 

sambandsins í Vilníus 28. nóvember 2013, eins og búist hafði verið við. Hvatinn að 

mótmælunum var ætlun Janúkóvits að styrkja böndin við Rússland og hverfa frá nánari 

samskiptum við ESB. Undirrót mótmælanna er hins vegar þreyta landsmanna á langvarandi 

spillingu í valdakerfinu og mikilli misskiptingu gæða. Frá því í byrjun desember voru 

mótmælin stöðug, götuvígi voru reist og krafan varð sífellt háværari um að ríkisstjórnin færi 

frá og Janúkóvits forseti léti af embætti. Lögregla veittist í fyrsta sinn alvarlega að mót-

mælendum á Maidan-torgi 30. nóvember og var fjöldi manns handtekinn. Til fyrstu 

alvarlegu átakana kom 10. desember, en aftur eftir helgina 17.–19. janúar þegar Janúkóvits 

setti lög sem bönnuðu mótmæli og gagnrýni á ríkisstjórnina. Eftir það hófu stjórnvöld að 

beita lögreglu og her gegn mótmælendum og rífa niður búðir þeirra. Lögin voru afnumin 

stuttu síðar. Hinn 23. janúar biðu fyrstu mótmælendurnir bana í árásum lögreglu. Ástandið 

versnaði dag frá degi og 28. janúar setti Janúkóvits forseti ríkisstjórn landsins af. Það dugði 

ekki til að lægja öldurnar. Þess var krafist að þeir mótmælendur sem höfðu verið handteknir 

yrðu látnir lausir og fengju uppgjöf saka. Hinn 16. febrúar náðist samkomulag um að 

mótmælendur létu stjórnarbyggingar af hendi og látnir yrðu lausir þeir mótmælendur sem 

hnepptir höfðu verið í fangelsi. Stjórnarandstöðunni í þinginu, sem reyndar skorti skýra 

forystu, óx fiskur um hrygg og studdi hún kröfur mótmælenda. Aðfaranótt 19. febrúar kom 

til blóðsúthellinga þegar 25 manns létu lífið í árás sérsveita. Daginn eftir fóru 

utanríkisráðherrar Þýskalands, Frakklands og Póllands til Kænugarðs til þess að reyna að 

miðla málum. Þann dag er talið að um 100 manns hafi látið lífið og fleiri hundruð særst. 

Samkomulagið sem náðist 21. febrúar leiddi til þess að þingið lýsti vantrausti á forsetann, 

vísaði honum frá og ákvað að efna til forsetakosninga í Úkraínu 25. maí nk. Janúkóvits flúði 

Kænugarð 22. febrúar og hélt til á Krímskaga fyrst um sinn. Júlía Tímósjénkó, fyrrverandi 

forsætisráðherra, var látin laus úr fangelsi laugardaginn 22. febrúar og ávarpaði 

mannfjöldann á Maidan-torgi þá um kvöldið. Hinn 23. febrúar skipaði þingið Oleksander 

Túrtsjínov forseta til bráðabirgða, og skipaði hann í framhaldinu bráðabirgðastjórn. 

Í lok febrúar dró til tíðinda á Krímskaga í suðurhluta Úkraínu þegar andstæðingar nýju  

ríkisstjórnarinnar tóku stjórnina í sínar hendur og lýstu því yfir að þeir styddu ekki 

bráðabirgðastjórnvöld í Kænugarði. Jafnframt lýstu þeir yfir vilja sínum til að kljúfa sig frá 

Úkraínu og sameinast Rússlandi.  
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Vopnaðir hermenn án einkennismerkja, sem báru það með sér að vera liðsmenn 

rússneska hersins, tóku sér stöðu við stjórnarbyggingar og herstöðvar úkraínska hersins á 

Krímskaga dagana 27.-28. febrúar. Rússneska þingið heimilaði 1. mars  forseta Rússlands að 

beita rússneskum herafla í Úkraínu ef þörf krefði.  Rússneski herinn var þá þegar í 

viðbragðsstöðu vegna æfinga við landamæri Úkraínu og tilbúinn til aðgerða. Flest bendir til 

þess að Rússar hafi í kjölfarið stóraukið við herafla sinn á Krímskaga og brotið með því 

samkomulag við Úkraínu frá 1997 um veru rússnesks herafla á skaganum. Öllum leiðum til 

og frá Krímskaga var lokað af rússneskum hersveitum og vopnuðum hópum hliðhollum 

Rússum. Héraðsþing Krímskaga samþykkti 11. mars sl. yfirlýsingu um að Krímskagi verði 

ekki lengur hluti af Úkraínu og sameinist Rússlandi. Íbúar Krímskaga kusu um yfirlýsinguna 

16. mars.  

Rússnesk stjórnvöld hafa réttlætt aðgerðir sínar með vísan til þess að 

bráðabirgðastjórnvöld í Úkraínu séu ekki löglega kjörin. Brýna nauðsyn beri til að verja 

réttindi og stöðu þeirra íbúa landsins sem eru af rússnesku bergi brotnir og vilja halda 

sterkum tengslum við Rússland gegn yfirgangi úkraínskra stjórnvalda. Þá hafa rússnesk 

stjórnvöld lýst því yfir að þau styðji vilja íbúa Krímskaga um að slíta tengslin við Úkraínu 

og hefur frumvarp verið í undirbúningi hjá rússneska þinginu sem myndi greiða fyrir 

sameiningu Krímskaga við Rússland. Rússar hafa gefið lítið fyrir viðleitni ráðamanna í 

Evrópu og Norður-Ameríku til að fá þá til að draga herlið sitt til baka og taka upp viðræður 

við bráðabirgðastjórnvöld í Úkraínu. 

Ráðamenn í Evrópu og Norður-Ameríku hafa fordæmt aðgerðir Rússa og lýst yfir 

stuðningi við bráðabirgðastjórnvöld í Úkraínu. Bandaríkin og Kanada hafa gripið til 

þvingunaraðgerða gegn háttsettum einstaklingum sem tengjast hernaðaraðgerðunum á 

Krímskaga og svipaðar aðgerðir Evrópuríkja hafa verið í undirbúningi. Allir helstu leiðtogar 

í Evrópu og Norður-Ameríku undirstrikuðu að kosningarnar á Krímskaga hinn 16. mars 

stríddu gegn stjórnarskrá Úkraínu og væru ekki í samræmi við alþjóðleg viðmið um 

lýðræðislegar kosningar enda svæðið hernumið. Á vettvangi Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar (OECD) hefur aðildarviðræðum Rússlands að stofnuninni verið 

slegið á frest. 

Utanríkisráðherra fordæmdi hernaðaraðgerðir Rússa á Krímskaga í yfirlýsingu 2. mars og 

undirstrikaði mikilvægi þess að Rússar létu umsvifalaust af öllum aðgerðum í Úkraínu, færu 

að alþjóðalögum og leituðu sátta með friðsamlegum hætti í stað þess að grípa til vopnaðrar 

íhlutunar. Sama dag fundaði fastaráð Atlantshafsbandalagsins um þróun mála þar sem 

bandalagsríkin voru einhuga um fordæmingu á framferði Rússa sem brjóti í bága við 

alþjóðalög og friðhelgi landmæra Úkraínu.  

Utanríkisráðherra kallaði sendiherra Rússlands á Íslandi á sinn fund degi síðar, 3. mars, 

og áréttaði þessi sjónarmið og lagði áherslu á mikilvægi þess að dregið yrði úr spennu á 

svæðinu. Aðkoma alþjóðastofnana væri mikilvæg í því sambandi. Utanríkisráðherra fundaði 

með utanríkismálanefnd Alþingis síðar þann sama dag og gerði henni grein fyrir stöðu mála 

og viðbrögðum Íslands. Embættismenn utanríkisráðuneytisins hafa einnig komið á fund 

nefndarinnar til að ræða málefni Úkraínu með reglulegu millibili. 

Utanríkisráðherra og sendierindrekar Íslands erlendis, m.a. hjá Atlantshafsbandalaginu 

og Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, hafa átt náið samráð við önnur ríki um þróun mála 

í Úkraínu. Fastaráð Atlantshafsbandalagsins fundaði 4. mars að beiðni Póllands sem óskaði 

eftir fundi á grundvelli 4. greinar stofnsáttmálans sem kveður á um samráð bandalagsins ef 

ríki telja öryggi sínu ógnað. Í framhaldi af fundinum var ákveðið að efla eftirlit við 

landamæri Úkraínu með AWACS-radarflugvélum bandalagsins. Þá hefur verið ákveðið að 

efla enn frekar samvinnu við Úkraínu um hernaðarleg og pólitísk málefni á vettvangi 

bandalagsins m.a. með ráðherrafundum, sameiginlegum æfingum og þjálfunarverkefnum.  
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Samstarfsverkefnum bandalagsins með Rússum á vettvangi NATO-Rússlandsráðsins hefur 

verið frestað.  

Málefni Úkraínu voru efst á dagskrá fundar utanríksráðherra Norðurlandanna, 

Eystrasaltsríkjanna og Visegrad-ríkjanna (Póllands, Slóvakíu, Tékklands og Ungverjarlands) 

sem haldinn var í Narva í Eistlandi 6.-7. mars. Í sameiginlegri yfirlýsingu ráðherranna af 

fundinum fordæmdu þeir m.a. brot Rússlands á friðhelgi landamæra Úkraínu og sögðu að 

ákvörðun um sérstaka þjóðaratkvæðagreiðslu á Krímskaga um að skaginn verði innlimaður í 

Rússland brjóti í bága við stjórnarskrá Úkraínu og sé því óásættanleg. Ráðherrarnir lýstu 

ennfremur vilja til að styðja úkraínsk stjórnvöld og hvetja til umbóta á grundvelli jafnræðis, 

lýðræðis og virðingar fyrir mannréttindum, réttarríkinu og réttindum minnihlutahópa.  

Að lokinni þátttöku í ráðherrafundinum í Eistlandi undirstrikaði utanríkisráðherra í 

yfirlýsingu hinn 7. mars áhyggjur sínar og fordæmingu á framferði Rússa. Þá ítrekaði 

ráðherra í yfirlýsingu hinn 14. mars að hinar fyrirhuguðu kosningar á Krímskaga tveimur 

dögum síðar yrðu haldnar í skjóli hernáms Rússa, þær stríddu gegn alþjóðalögum, væru 

aðeins til þess fallnar að auka á spennuna á svæðinu og gætu ekki talist marktækar. Ráðherra 

lýsti stuðningi við yfirlýsingu G-7 ríkjanna um kosningarnar þar sem rússnesk stjórnvöld 

voru m.a. hvött til að láta af stuðningi sínum við kosningarnar enda stæðust þær ekki 

grundvallarkröfur um lýðræðislega framkvæmd kosninga.  

Ísland var meðal þeirra aðildarríkja Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu sem sendu 

fulltrúa á sínum vegum til að taka þátt í eftirlitssveit ÖSE á grundvelli III. kafla svonefnds 

Vínarskjals, sem veitir aðildarríkjum ÖSE heimild til að bjóða ríkjum sem lýst hafa yfir 

áhyggjum af hernaðarumsvifum að kynna sér aðstæður frá fyrstu hendi. Eftirlitssveitin var 

hindruð í því að fá aðgang að Krímskaga af rússneskum hersveitum og staðfestir það yfirráð 

Rússa á svæðinu. Umboð eftirlitssveitarinnar var endurnýjað til að kynna sér aðstæður í 

suðaustur Úkraínu og tók Ísland þátt í því eftirliti til 16. mars. Þá er unnið að tillögum að 

alþjóðlegu eftirlitsverkefni á vegum ÖSE sem mun standa yfir í lengri tíma og mun Ísland 

taka þátt í því ef það fæst samþykkt innan stofnunarinnar. 

Ísland hefur stutt þær aðgerðir Evrópusambandsins að slíta viðræðum við rússnesk 

stjórnvöld um tilslakanir varðandi vegabréfaáritanir og um gerð samstarfssamnings ESB og 

Rússlands. Á grundvelli EES-samningsins getur Ísland tekið þátt í þvingunaraðgerðum sem 

eru boðaðar og kunna m.a. að felast í takmörkunum á ferðafrelsi og frystingu eigna 

rússneskra aðila. Ísland tekur nú þegar þátt í aðgerðum gagnvart háttsettum einstaklingum er 

tengdust stjórn Janúkóvits og taldir eru bera ábyrgð á voðaverkum í tengslum við mótmælin 

í Kænugarði.  

Afstaða íslenskra stjórnvalda til atburðanna í Úkraínu byggist m.a. á mati 

utanríkisráðuneytisins á íhlutun Rússlands með tilliti til þeirrar meginreglu þjóðaréttar að 

lagt er bann við beitingu vopnavalds af hálfu ríkja gagnvart öðrum ríkjum samkvæmt 

sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Aðeins tvær undantekningar séu á þessari meginreglu, sem 

túlka beri þröngt, þ.e. að ríkjum er heimilt að beita vopnavaldi í sjálfsvörn og heimilt er að 

beita vopnavaldi samkvæmt ákvörðun öryggisráðsins SÞ.  

Úkraína fór á síðasta ári með formennsku í Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu. 

Utanríkisráðherra sótti ráðherrafund stofnunarinnar í Kænugarði í desember sl. og notaði 

hann dvölina þar til að ræða við fulltrúa stjórnar og stjórnarandstöðu um stöðu mála í 

stjórnmálum landsins. Nánar er fjallað um ráðherrafundinn í kafla 6.4.6. 

Í tengslum við allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna átti utanríkisráðherra í september sl. 

fund með þáverandi utanríkisráðherra Úkraínu, Leonid Kozhara. Á fundinum undirrituðu 

ráðherrarnir tvíhliða endurviðtökusamning og samning um afnám vegabréfsáritana. Þeir 

ræddu einnig jákvæð áhrif fríverslunarsamnings EFTA og Úkraínu sem tók gildi árið 2012, 

samstarf innan ÖSE og möguleika á samstarfi á sviði jarðvarma og vistvænna orkugjafa. 
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Sýrland 

Önnur lota viðræðna um frið í Sýrlandi var haldin í Genf um miðjan febrúar sl. og lauk 

án marktæks árangurs. Um svipað leyti birtust nýjar tölur um mannfall, sem benda til að um 

140 þúsund manns hafi látið lífið í átökum í landinu síðan uppreisn hófst á vormánuðum 

2011. Þá hafa um 2,5 milljónir manna flúið land og um 6,5 milljónir eru taldar vera á 

vergangi innanlands. Gríðarlega mikil neyð ríkir í landinu og mesti flóttamannavandi sem 

um getur í seinni tíð. Ísland hefur svarað ákalli um framlög til mannúðar- og neyðarverkefna 

í Sýrlandi, eins og getið er um í kafla 7.2.4. 

Hinn 22. febrúar sl. samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna samhljóða ályktun þar 

sem þrýst er á stríðandi fylkingar að tryggja aðgengi fyrir alþjóðlegt mannúðar- og 

hjálparstarf. Þess er krafist að árásum á óbreytta borgara linni og brot á mannréttindum og 

mannúðarlögum eru fordæmd. Áhersla er á pólitíska lausn og áréttað að konur þurfi að eiga 

aðkomu að friðarferlinu. Í ályktuninni felast skýr skilaboð frá öryggisráðinu og er 

þvingunaraðgerðum hótað ef hlutaðeigandi aðilar hlýða ekki ákvæðum hennar. Aðalfram-

kvæmdastjóra SÞ er gert að fylgjast með framvindunni og skila mánaðarlegum skýrslum um 

framkvæmd ályktunarinnar. 

Eftir að staðfest var að efnavopnum hefði verið beitt í eldflaugaárás á úthverfi Damaskus 

í ágúst 2013 jókst til muna alþjóðlegur þrýstingur gagnvart Sýrlandsstjórn. Um miðbik 

september var gert samkomulag, með sérstakri aðkomu utanríkisráðherra Bandaríkjanna og 

Rússlands, um að öllum gereyðingarvopnum Sýrlands skyldi eytt og Efnavopnastofnunin í 

Haag (OPCW) skyldi annast framkvæmd þess. Utanríkisráðherra fagnaði samkomulaginu í 

yfirlýsingu, þar sem fordæming á efnavopnaárásum var jafnframt ítrekuð. Fram kom að 

íslensk stjórnvöld styðji friðarumleitanir sem tryggi íbúum landsins mannréttindi, umbætur 

og lýðræðisþróun. Utanríkisráðherrar Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna höfðu í byrjun 

september sent frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem efnavopnaárásir voru fordæmdar 

sem alvarlegt brot á alþjóðalögum. Eins og fram kemur í kafla 6.2.1. hefur Ísland stutt 

ályktanir og yfirlýsingar í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna og þriðju nefnd 

allsherjarþingsins, þar sem brot á mannréttindum og mannúðarlögum í Sýrlandi eru 

fordæmd. 

Verkefni OPCW í Sýrlandi hófst í október. Því hefur seinkað nokkuð, en framleiðslutæki 

hafa verið eyðilögð og vonast er til að öllum birgðum efnavopna verði eytt á næstu 

mánuðum. Efnavopnastofnuninni voru veitt friðarverðlaun Nóbels í desember 2013. 

 
Egyptaland 

Hinn 3. júlí 2013 bolaði egypski herinn forseta landsins, Mohamed Morsi, frá völdum 

eftir fjölmenn mótmæli á götum úti þar sem milljónir Egypta höfðu krafist afsagnar 

forsetans. Morsi, sem tilheyrir Bræðralagi múslíma, var handtekinn, hnepptur í gæslu-

varðhald og síðar leiddur fyrir dómara. Stuðningsmenn Morsi mótmæltu handtöku hans og 

efndu til stöðugra mótmæla í Kaíró síðastliðið sumar. Um miðjan ágúst gripu öryggissveitir 

til aðgerða gegn mótmælendum og er talið að hundruð manna hafi látið lífið. Á sama tíma 

var ráðist gegn um 40 kirkjum í Egyptalandi. Það er talið hafa verið að undirlagi íslamista, 

þó að Bræðralag múslíma hafi neitað ábyrgð. Bræðralagið, sem hafði verið bannað um 

áratuga skeið fram til 2011, var í september leyst upp sem borgaraleg hreyfing og fjölmargir 

meðlimir þess handteknir. 

Í lok ágúst ritaði utanríkisráðherra bréf til Nabil Fahmy, utanríkisráðherra Egyptalands, 

þar sem hann lýsti áhyggjum íslenskra stjórnvalda vegna ástandsins í landinu og lagði m.a. 

áherslu á að stjórnvöldum bæri að virða lýðræðisvilja borgara sinna og tryggja að allir 

lýðræðislegir flokkar fengju aðkomu að hinu pólitíska ferli. 
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Mohamed Morsi var í september ákærður fyrir að hafa staðið að múgæsingu og borið 

ábyrgð á drápi mótmælenda á síðasta ári sínu í embætti. Gert var ráð fyrir að réttarhöld 

myndu hefjast í nóvember, en þeim var frestað fram í janúar 2014 og nýjum ákæruliðum 

bætt við. Er Morsi nú meðal annars gert að sök að hafa opinberað ríkisleyndarmál og stutt 

við hryðjuverkastarfsemi, en dauðarefsing liggur við slíkum glæpum. Réttarhöldunum hefur 

enn á ný verið frestað um óákveðinn tíma. 

Í janúar sl. var haldin þjóðaratkvæðagreiðsla um nýja stjórnarskrá. Samþykktu 98% 

kjósenda drögin, en einungis 36% atkvæðisbærra manna mættu á kjörstað. Nýja stjórnar-

skráin kemur í stað þeirrar sem Morsi setti fram áður en hann var sviptur völdum, en 

stuðningsmenn hans hunsuðu þjóðaratkvæðagreiðsluna. Nú í febrúar tilkynnti forsætis-

ráðherra Egyptalands, Hazem el-Beblawi, afsögn ríkisstjórnar sinnar. Ástæður afsagnarinnar 

voru ekki gefnar upp, en telja má líklegt að hún greiði fyrir framboði yfirmanns hersins og 

fráfarandi varnarmálaráðherra, Abdel Fattah al-Sisi, til forsetaembættisins. Gert er ráð fyrir 

að forsetakosningar verði haldnar í Egyptalandi í vor. 

Hinn 7. mars flutti fastafulltrúi Íslands í Genf fyrir hönd 27 ríkja yfirlýsingu í mann-

réttindaráði SÞ um ástandið í Egyptalandi. Í yfirlýsingunni er tekið undir áhyggjur mann-

réttindafulltrúa SÞ af vaxandi ólgu í landinu og hvatningu mannréttindafulltrúans til allra 

aðila um að láta af ofbeldisverkum. Lýst er áhyggjum af takmörkunum á fundafrelsi, 

tjáningarfrelsi og félagafrelsi, og óhóflegri valdbeitingu öryggissveita gagnvart mót-

mælendum. Nýlegri ákvörðun stjórnvalda um að stofna rannsóknarnefnd til að afla gagna 

um ofbeldisverk er fagnað sem skrefi í rétta átt og lögð áhersla á mikilvægi þess að gera 

niðurstöður þeirrar rannsóknar opinberar og draga þá til ábyrgðar sem gerst hafi brotlegir. 

 

Íran 
Bráðabirgðasamkomulag um kjarnorkuáætlun Írans náðist í nóvember á síðasta ári. Að 

því standa, auk Írans, ríkin fimm sem eiga fast sæti í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna ásamt 

Þýskalandi. Íran féllst á að hægja tímabundið á kjarnorkuáætlun sinni gegn því að aflétt yrði 

alþjóðlegum viðskiptaþvingunum sem beitt hefur verið undanfarin ár. Aðilar náðu einnig 

samkomulagi um frekari viðræður sem miða að langtímalausn. Skriður komst á málið eftir 

að Hassan Rouhani tók í ágúst við forsetaembætti í Íran af Mahmoud Ahmadinejad. Ísland 

og fleiri vestræn ríki hafa talað fyrir því að þetta tækifæri verði nýtt til að bæta samskipti við 

Íran. Í marsmánuði átti utanríkisráðherra samtal við sendiherra Írans gagnvart Íslandi þar 

sem samskipti landanna voru m.a. rædd. 

 

Úganda 

Forseti Úganda undirritaði í febrúar umdeild lög sem herða enn viðurlög við samkyn-

hneigð. Brot á lögunum geta varðað ævilangri fangelsisvist. Íslensk stjórnvöld hafa margoft 

tekið málefni hinsegin fólks upp við stjórnvöld í Úganda á síðustu árum. Utanríkisráðherra 

harmaði lagasetninguna og vísaði m.a. til þess að hún bryti gegn mannréttindum sem tryggð 

eru í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna og ítrekaði að það væri skylda stjórn-

valda að standa vörð um mannréttindi þegna sinna, samkynhneigðra jafnt og annarra. 

Úganda er eitt af samstarfsríkjum Íslands í þróunarsamvinnu, en hún er unnin í samstarfi 

við héraðsstjórnvöld, auk þess sem verkefni á vegum frjálsra félagasamtaka eru studd. 

Íslensk stjórnvöld fylgjast grannt með þróun mála og stöðu hinsegin fólks í Úganda. Eiga 

fulltrúar utanríkisráðuneytisins og Þróunarsamvinnustofnunar Íslands náið samráð þar að 

lútandi við Norðurlöndin og önnur líkt þenkjandi ríki.  
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Norður-Kórea 

Ný skýrsla rannsóknanefndar á vegum mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna um 

mannréttindamál í Norður-Kóreu lýsir kerfisbundnum, víðtækum og alvarlegum 

mannréttindabrotum sem vekja óhug. Höfundar skýrslunnar telja að leiðtogi Norður-Kóreu 

og helstu samstarfsmenn hans hafi framið glæpi gegn mannkyni og að þeir eigi að svara til 

saka fyrir Alþjóðlega sakamáladómstólnum. 

Í febrúar 2013 sprengdu Norður-Kóreumenn sína þriðju kjarnorkusprengju í tilrauna-

skyni og vakti það hörð viðbrögð alþjóðasamfélagsins. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu 

þjóðanna fordæmdi tilraunina og öryggisráð SÞ samþykkti einróma ályktun um hertar 

þvingunaraðgerðir gegn Norður-Kóreu. 

 

6.1.1. Málefni Sameinuðu þjóðanna 

Ban Ki-moon, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, heimsótti Ísland dagana 2.–3. 

júlí 2013 í boði utanríkisráðherra. Á fundi sínum ræddu þeir m.a. um sjálfbæra nýtingu 

auðlinda og áhrif loftslagsbreytinga, en aðalframkvæmdastjórinn hafði lýst áhuga á að kynna 

sér þau mál sérstaklega í heimsókn sinni. Þá var fjallað um áherslur Íslands í þróunar-

samvinnu, mannréttindi og jafnréttismál og lagði utanríkisráðherra m.a. áherslu á mikilvægi 

ályktunar öryggisráðs SÞ nr. 1325 um konur, frið og öryggi. Aðalframkvæmdastjórinn átti 

einnig fundi með forseta Íslands og forsætisráðherra. Kynnti hann sér starfsemi skóla 

Háskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi og skoðaði Hellisheiðarvirkjun. Ennfremur hélt Ban 

Ki-moon opinn fyrirlestur fyrir fullu húsi í hátíðarsal Háskóla Íslands. Fjallaði hann meðal 

annars um baráttuna gegn fátækt og hlutverk Sameinuðu þjóðanna við að stuðla að friði, 

öryggi og sjálfbærri þróun. Aðalframkvæmdastjóri SÞ sótti Ísland síðast heim árið 1997, 

þegar Kofi Annan gegndi embættinu. 

Utanríkisráðherra tók þátt í ráðherraviku við upphaf 68. allsherjarþings SÞ í New York í 

september og sótti við það tækifæri fjölda ráðstefna og funda. Tók hann meðal annars þátt í 

sérstökum ráðherrafundi um framvindu þúsaldarmarkmiða SÞ og mótun nýrra þróunar-

markmiða. Utanríkisráðherra sat einnig ráðstefnu um samninginn um allsherjarbann við 

tilraunum með kjarnorkuvopn (CTBT). Tilgangur ráðstefnunnar var að hvetja þau átta ríki 

með kjarnorkugetu sem ekki hafa gerst aðilar að samningnum til að láta af því verða, en fyrr 

getur hann ekki tekið gildi. Í ræðu sinni á allsherjarþinginu lagði utanríkisráðherra meðal 

annars áherslu á að það væri skylda stjórnmálamanna að tryggja mannréttindi í hverju ríki 

fyrir sig og að virðing fyrir alþjóðalögum væri grundvöllur samskipta milli ríkja. Fordæmdi 

hann efnavopnaárásina í Sýrlandi í ágúst og gagnrýndi sýrlensk stjórnvöld fyrir að hafa ekki 

uppfyllt skyldur sínar gagnvart borgurum landsins. Utanríkisráðherra undirstrikaði 

mikilvægi þúsaldarmarkmiða SÞ og lýsti helstu áherslum Íslands í undirbúningi að mótun 

nýrra þróunarmarkmiða, sem nánar er vikið að síðar í kaflanum. Fagnaði hann sérstaklega 

samþykkt alþjóðasamnings um vopnaviðskipti, sem greint er frá að neðan, og kallaði eftir 

því að aðildarríki fullgiltu hann. 

  

Alþjóðasamningur um vopnaviðskipti (ATT) 

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti vopnaviðskiptasamning í apríl 2013, 

þann fyrsta sinnar tegundar. Aðildarríki að samningnum skuldbinda sig til að koma á eftirliti 

með útflutningi vopna og banna slíkan útflutning m.a. ef hann skapar hættu á mannréttinda- 

eða mannúðarbrotum, brotum gegn vopnasölubanni eða að vopn lendi í höndum hryðju-

verkamanna. 

Ísland, í samstarfi við mannúðarsamtök og önnur ríki, beitti sér fyrir því að samningurinn 

yrði ítarlegur og bindandi. Sérstök áhersla var lögð á varnir gegn kynbundnu ofbeldi, sem er 

alvarlegt vandamál í stríðsátökum og er iðulega knúið fram með vopnavaldi í öðrum 
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tilvikum. Ísland tók að sér að leiða þessa baráttu á lokaráðstefnunni og tókst á lokadegi 

viðræðna að koma þessu viðmiði inn í samninginn. Er þetta í fyrsta sinn sem hugtakið er 

notað í alþjóðlegum lagatexta. 

Í byrjun mars 2014 höfðu 116 ríki undirritað vopnaviðskiptasamninginn, en Ísland varð í 

byrjun júlí fyrsta ríkið til þess að fullgilda hann. Samningurinn tekur gildi eftir að 50 ríki 

hafa gengið frá fullgildingu. 

 

Ný þróunarmarkmið SÞ 
Þúsaldarmarkmiðin átta voru samþykkt árið 2000 og lúta að því að útrýma sárafátækt og 

hungri, tryggja grunnmenntun fyrir alla, vinna að kynjajafnrétti og styrkja stöðu kvenna, 

draga úr barnadauða, bæta heilsu mæðra, berjast gegn alnæmi og malaríu og öðrum alvar-

legum sjúkdómum, tryggja sjálfbæra þróun og styrkja hnattræna samvinnu á sviði þróunar-

mála. Undanfarin misseri hefur mikil umræða farið fram á vettvangi SÞ um hvernig tekist 

hafi til við að nálgast þúsaldarmarkmiðin og um stefnumörkun í þróunarsamvinnu eftir árið 

2015, þegar þau renna sitt skeið á enda. 

Á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun (Ríó+20), sem haldin var í Brasilíu 

sumarið 2012, var ákveðið að sett yrðu alþjóðleg markmið um sjálfbæra þróun og í því 

augnamiði var 30 ríkja vinnuhópi falið að skila tillögum til allsherjarþingsins fyrir september 

2014. Samhliða þessari vinnu hófst undirbúningur að gerð nýrra alþjóðlegra þróunar-

markmiða SÞ, sem taka eiga við af þúsaldarmarkmiðunum eftir 2015. Á leiðtogafundi við 

upphaf allsherjarþingsins sl. haust var ákveðið að markmið um sjálfbæra þróun myndu renna 

saman við ný alþjóðleg þróunarmarkmið, sem gert er ráð fyrir að samþykkt verði á leiðtoga-

fundi haustið 2015. 

Í umræðunni um mótun nýrra þróunarmarkmiða leggur Ísland megináherslu á fjögur 

svið: málefni hafsins og sjálfbærar fiskveiðar, endurnýjanlega orku, landgræðslu, og kynja-

jafnrétti og valdeflingu kvenna. Fastanefnd Ísland í New York tekur virkan þátt í þessu ferli, 

meðal annars með skipulagningu viðburða sem tengjast áherslusviðunum fjórum. Fasta-

nefndin mun í vor halda fund um jarðhitamál í samvinnu við átaksverkefni aðalfram-

kvæmdastjóra SÞ um endurnýjanlega orku (SE4All). Markmiðið er annars vegar að vekja 

athygli á mikilvægi jarðhitanýtingar í þróunarríkjunum og hins vegar að kynna samstarfs-

verkefni Íslands og Alþjóðabankans um nýtingu jarðhita í Austur-Afríku, sem fjallað er um í 

kafla 7.2.2. Í tengslum við fund vinnuhóps um markmið um sjálfbæra þróun í febrúar sl. 

skipulagði fastanefndin fjölsóttan hliðarviðburð um málefni hafsins, í samvinnu við fasta-

nefndir Bahamaeyja, Máritíus, Papúa Nýju-Gíneu, Nýja Sjálands og Þýskalands. Markmiðið 

var að vekja athygli á mikilvægi hafsins m.t.t. fæðuöryggis og útrýmingar fátæktar í 

heiminum, en meðal fyrirlesara var Árni M. Mathiesen, aðstoðarframkvæmdastjóri 

Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ. Þá stóðu fastafulltrúar Íslands og Namibíu að 

stofnun svonefnds vinahóps fastafulltrúa í New York um landgræðslumál haustið 2013. Nú 

þegar eru 19 ríki í vinahópnum og hafa mörg þeirra átt nemendur í Landgræðsluskóla 

Háskóla SÞ á Íslandi. Þá á varafastafulltrúi Íslands hjá SÞ sæti í alþjóðlegum vinnuhópi um 

niðurstöður Ríó+20 ráðstefnunnar varðandi landeyðingu og endurheimt landgæða. Hvað 

fjórða áherslusviðið varðar hefur fastanefnd Íslands beitt sér fyrir því að í nýjum þróunar-

markmiðum verði sérstakt markmið helgað kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna, með 

áherslu á efnahagsleg og pólitísk réttindi, aðgerðir til að útrýma ofbeldi gegn konum, og 

kyn- og frjósemisheilbrigði og -réttindi. Auk þess verði kynjasjónarmið samþætt í öll 

markmiðin. Ísland hefur tekið virkan þátt í umræðum um þennan málaflokk, m.a. í vinnu-

hópnum um markmið um sjálfbæra þróun og á fundum UN Women. 
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Mið-Austurlönd 

Líkt og undanfarin ár hefur Ísland tekið þátt í opnum umræðum í öryggisráðinu um 

málefni Mið-Austurlanda. Í umræðunni um Sýrland hefur verið lögð áhersla á mannúðar-

þáttinn með því að ítreka mikilvægi þess að allir þeir sem koma að átökunum virði alþjóðleg 

mannúðarlög og mannréttindi og að brotum verði vísað til Alþjóðlega sakamáladómstólsins. 

Einnig hefur verið áréttað mikilvægi þess að samstaða náist í öryggisráðinu um pólitískar 

lausnir. 

Að því er snýr að deilum Palestínu og Ísraels hefur Ísland ítrekað lýst stuðningi við 

tveggja ríkja lausnina og friðarumleitanir Bandaríkjanna. Lögð hefur verið áhersla á rétt 

Palestínumanna til sjálfsákvörðunar, en jafnframt rétt Ísraelsmanna til að lifa í sátt og 

samlyndi við nágrannaríki sín. Áréttað hefur verið að Ísrael beri sem hernámsaðila að fara að 

alþjóðlegum mannúðarlögum, sérstaklega að stöðva þegar í stað landtöku á Vesturbakkanum 

og í Austur-Jerúsalem. Einnig hafa eldflaugaárásir Hamas-samtakanna frá Gaza verið 

harðlega gagnrýndar, sem skýlaust brot á alþjóðlegum mannúðarlögum. 

Í ræðu sinni á allsherjarþinginu í september fagnaði utanríkisráðherra því að beinar 

viðræður Ísraela og Palestínumanna væru hafnar á ný, að frumkvæði John Kerry, 

utanríkisráðherra Bandaríkjanna. 

 
Alþjóðlegar þvingunaraðgerðir og útflutningseftirlit 

Ísland framfylgir alþjóðlegum þvingunaraðgerðum sem öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 

ákveður. Sumpart beinast þessar aðgerðir gegn ríkjum, og þá oft í formi vopnaviðskipta-

banns, en aðallega beinast þær gegn tilteknum einstaklingum og fela oftast í sér ferðabann 

og frystingu fjármuna, svo sem gegn fyrrverandi stjórnvöldum í Írak eða Líbýu. Öryggis-

ráðið samþykkti nýjar þvingunaraðgerðir gegn Jemen og Mið-Afríkulýðveldinu í tengslum 

við borgarastyrjöldina þar. Hvað önnur ríki varðar var gildandi aðgerðum haldið óbreyttum 

eða þær uppfærðar, stundum hertar og stundum mildaðar í þeim tilgangi að hafa áhrif á 

viðkomandi stjórnvöld. Þær varða Afganistan, Austur-Kongó, Erítreu, Fílabeinsströndina, 

Gíneu-Bissá, Írak, Íran, Líbanon, Líberíu, Líbýu, Norður-Kóreu, Sómalíu, Súdan og Suður-

Súdan. Þvingunaraðgerðir gegn hryðjuverkasamtökum svo sem Al-Qaida voru uppfærðar. 

Auk þvingunaraðgerða á vegum öryggisráðs SÞ framfylgir Ísland þvingunaraðgerðum 

með vísan til EES-samningsins. Engar meiriháttar breytingar hafa orðið á þeim á undanförnu 

ári, en þó var dregið tímabundið úr aðgerðum gegn Íran í tengslum við þann árangur sem 

hefur náðst í samningaviðræðum um kjarnorkuáætlun landsins og aðgerðum gegn Sýrlandi 

var breytt vegna starfsemi Efnavopnastofnunarinnar (OPCW) þar við að eyða efnavopnum. 

Þvingunaraðgerðir voru staðfestar eða uppfærðar gagnvart Belarús, Bosníu og Hersegóvínu, 

Egyptalandi, Gíneu, Moldóvu, Mýanmar, Serbíu, Sýrlandi, Túnis og Zimbabwe. Þvingunar-

aðgerðir gegn fyrri stjórnvöldum í Úkraínu voru í undirbúningi í byrjun mars 2014. 

Alþjóðasamstarf um útflutningseftirlit á sviði öryggismála hefur verið í gildi í marga 

áratugi, aðallega af hálfu iðnríkja, og hefur það verið eflt mjög á síðustu árum. Útflutnings-

leyfi eru veitt fyrir varnartengdar vörur og vörur með tvíþætt notagildi, þ.e. vörur sem hægt 

er að nota bæði í borgaralegum og hernaðarlegum tilgangi. Þar til nýlega hafði enginn 

alþjóðasamningur um útflutningseftirlit verið gerður, eða þar til allsherjarþing Sameinuðu 

þjóðanna samþykkti vopnaviðskiptasamning í apríl 2013, eins og fyrr greinir. 

 

6.1.2. Tvíhliða samskipti við einstök ríki 

 

Bandaríkin 
Ísland og Bandaríkin eiga sem fyrr náið samstarf og reglubundið samráð um öryggis- og 

varnarmál, eins og fjallað er um í kafla 6.4.3. 
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Í opinberri heimsókn Bandaríkjaforseta til Svíþjóðar í september, þar sem hann fundaði 

með norrænum leiðtogum, var ákveðið að auka samstarf Bandaríkjanna og Norðurlandanna 

og koma á reglubundnum samráðsfundum um alþjóðleg öryggismál. Unnið er að því móta 

viðfangsefni samráðsins og leiðir Ísland þá vinnu vegna formennskunnar í norræna 

samstarfinu árið 2014. Ljóst er að ýmis málefni sem fjallað er um á vettvangi Sameinuðu 

þjóðanna verða ofarlega á baugi, m.a. aðgerðir til að koma í veg fyrir vopnuð átök, efling 

friðargæslu SÞ og þátttaka kvenna í friðargæslu, friðarumleitunum og ákvarðanatöku. 

Brent Hartley, varaaðstoðarráðherra í bandaríska utanríkisráðuneytinu, átti fund með 

utanríkisráðherra í Reykjavík í október, þar sem samskipti ríkjanna voru til umræðu. Þá sótti 

Mead Treadwell, vararíkisstjóri Alaska, Ísland heim sl. haust og átti fund með utan-

ríkisráðherra, þar sem norðurslóðamál voru helsta umfjöllunarefnið. 

Ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytisins heimsótti Washington snemma árs 2013 og átti 

fund með William Burns varautanríkisráðherra auk funda með háttsettum embættismönnum 

í utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna. Einnig átti hann fund með þjóðaröryggisráði Banda-

ríkjanna og samtöl við helstu hugveitur um málefni er varða samband Íslands og Banda-

ríkjanna. Þá átti skrifstofustjóri alþjóða- og öryggisskrifstofu utanríkisráðuneytisins í 

nóvember fund með Jim Townsend, varaaðstoðarráðherra í bandaríska varnarmálaráðu-

neytinu, þar sem samstarf í öryggis- og varnarmálum var rætt. 

Í framhaldi af fréttum sl. haust um eftirlitsaðgerðir og leynilega upplýsingaöflun Banda-

ríkjamanna komu íslensk stjórnvöld því ítrekað á framfæri við bandarísk stjórnvöld að 

njósnir á Íslandi eða um íslenska borgara væru ósamrýmanlegar íslenskum lögum og því 

góða sambandi sem ríkt hefði milli ríkjanna. 

Með bréfi, dags. 31. janúar 2014, gerði bandaríski innanríkisráðherrann forseta 

Bandaríkjanna grein fyrir útnefningu Íslands samkvæmt Pelly-ákvæðinu svokallaða (e. Pelly 
Amendment Certification) á grundvelli þess að Ísland grafi undan verndun hvalastofna. Í 

bréfi innanríkisráðherrans er tekið fram að íslenskir borgarar stundi alþjóðleg viðskipti með 

hvalaafurðir sem dragi úr áhrifum samningsins um alþjóðaverslun með tegundir í 

útrýmingarhættu (CITES). Bandaríkjaforseti hefur sextíu daga frest til að tilkynna um 

hugsanlegar aðgerðir gagnvart Íslandi. Þegar eru í gildi aðgerðir vegna hvalveiða Íslands 

sem gripið var til árið 2011 og varða fyrst og fremst diplómatísk samskipti ríkjanna. Hvorki 

lagalegur né vísindalegur grundvöllur er fyrir ofangreindri útnefningu innanríkisráðherrans. 

Íslensk stjórnvöld hafa margítrekað gert stjórnvöldum í Washington grein fyrir því að 

hvalveiðar Íslendinga og viðskipti með hvalaafurðir séu lögmætar, sjálfbærar og í samræmi 

við alþjóðasamninga sem Ísland á aðild að. Þá skýtur það skökku við að bandarísk stjórnvöld 

skuli gagnrýna Ísland í ljósi þess að langreyðarveiðar Íslendinga eru ekki síður sjálfbærar en 

norðhvalveiðar Bandaríkjamanna. 

Utanríkisráðuneytið og Fulbright-stofnunin gerðu í janúar sl. með sér samstarfssamning 

um fræðimannastyrki á sviði norðurslóðamála, eins og sagt er frá í kafla 2.2.3. Ísland gerðist 

á síðasta ári einn styrktaraðila sjóðs til verndar réttindum samkynhneigðra, sem Bandaríkin 

stýra. Sjóðurinn fjármagnar margvísleg verkefni, aðallega í Afríku (t.d. Úganda) og Austur-

Evrópu. Einkum er um að ræða lagalegan stuðning við baráttufólk fyrir réttindum hinsegin 

fólks og önnur verndarúrræði þegar þeim er hætta búin. Sendiherra Íslands var einn 

þátttakenda á staðfestingarfundi John Kerry, utanríkisráðherra, með styrktaraðilum sjóðsins. 

 

Kanada 

Utanríkisráðherra fór í vinnuheimsókn til Ottawa í september 2013. Dagskráin lýsir vel 

fjölþættu verksviði utanríkisráðherra Íslands, en hann átti fundi með John Baird, utanríkis-

ráðherra Kanada, Simon Kennedy aðstoðarviðskiptaráðherra og Richard B. Fadden aðstoðar-

varnarmálaráðherra. Í samtölum við kanadíska starfsbræður sína skýrði utanríkisráðherra 
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m.a. frá áherslu nýrrar ríkisstjórnar á sambandið við nágrannaríkin til vesturs. Þá ræddu 

ráðherrarnir ýmsa möguleika á að auka og efla samskiptin á mismunandi sviðum. 

Utanríksráðherra sótti ennfremur alþjóðlega ráðstefnu um öryggismál í Halifax í 

nóvember og tók þátt í pallborðsumræðum um norðurslóðir ásamt varnarmálaráðherrum 

Kanada og Danmerkur. Hann átti einnig tvíhliða fund með varnarmálaráðherra Kanada, Rob 

Nicholson, og ræddu þeir m.a. þátttöku Kanada í loftrýmisgæslu á Íslandi. Á vettvangi 

alþjóðastofnana hafa samskipti ríkjanna verið með ágætum. Norðurskautsráðið er þar í 

forgrunni, en Kanada gegnir formennsku í ráðinu til vors 2015. 

 

Rússland 
Á árinu 2013 var haldið upp á 70 ára afmæli stjórnmálasambands Íslands og Rússlands 

(áður Sovétríkjanna). Afmælisins var minnst með margvíslegum hætti. Þar ber hæst útgáfu 

Sögufélagsins, í samvinnu við utanríkisráðuneytið, á miklu riti með grunnskjölum sem varða 

samskipti ríkjanna. Um menningartengda viðburði er getið í kafla 8.2. 

Tvíhliða samskipti Íslands og Rússlands eiga sér langa sögu og standa á traustum grunni, 

þrátt fyrir afgerandi skoðanamun í vissum málaflokkum, t.d. í mannréttindamálum. 

Í júní 2013 voru sett lög í Rússlandi sem gera umfjöllun um samkynhneigð ólöglega. 

Ákvæði laganna ganga gegn alþjóðlegum skuldbindingum rússneskra stjórnvalda, svo sem 

alþjóðasamningi um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og mannréttindasáttmála Evrópu. 

Að gefnu tilefni hefur stuðningur Íslands við réttindi hinsegin fólks verið ítrekaður 

margsinnis við rússnesk stjórnvöld og bent á mikilvægi þess að umræða um samkynhneigð 

sé upplýst og vinni gegn fordómum og ofbeldi. 

Íslensk stjórnvöld hafa haft áhuga á að gerður verði samningur um ættleiðingar milli 

Íslands og Rússlands, en þar í landi eru um 600 þúsund börn skráð munaðarlaus. Viðbrögð 

rússneskra stjórnvalda við samningsdrögum sem afhent voru Rússum í febrúar 2013 hafa 

ekki borist. Sl. haust gaf hæstiréttur Rússlands hins vegar út fyrirmæli til dómstóla þess efnis 

að hafna skyldi öllum umsóknum um ættleiðingar frá ríkjum sem leyfa hjónabönd 

samkynhneigðra. 

Í nóvember sl. átti utanríkisráðherra fund með Arkady Dvorkovich, varaforsætisráðherra 

Rússlands. Á þeim fundi var farið yfir stöðu fríverslunarviðræðna EFTA og tollabandalags 

Rússlands, Belarús og Kasakstans. Ráðherrarnir ræddu einnig um samstarf á sviði jarðhita 

og fjarskipta. 

 

Norðurlöndin 
Til viðbótar við hið utanríkispólitíska samráð sem fram fer á fundum utanríkisráðherra 

Norðurlandanna fimm og fjallað er um í kafla 2.1.3. eru tvíhliða samskipti við Norðurlöndin 

hvert og eitt afar mikilvæg og gagnleg. 

Í tengslum við fund Barentsráðsins í Tromsø og þing Norðurlandaráðs í Osló í október 

2013 átti utanríkisráðherra fundi með Børge Brende, utanríkisráðherra Noregs, og Vidar 

Helgesen Evrópumálaráðherra en í janúar 2014 hitti hann Elisabeth Aspaker, sjávarútvegs-

ráðherra Noregs í Tromsø, þar sem hann sótti ráðstefnuna Arctic Frontiers. 

Utanríkisráðherra þáði boð Erkki Tuomioja, utanríkisráðherra Finnlands, til Helsinki 6.–

8. janúar 2014. Dagskráin var viðamikil. Auk hefðbundins fundar ráðherranna var haldinn 

kynningarfundur um borð í ísbrjót um málefni norðurslóða, siglingar um frosin hafsvæði og 

rekstur ísbrjóta. Ráðherra heimsótti einnig norrænar stofnanir og kynnti sér starfsemi 

Norræna fjárfestingarbankans, Norræna þróunarsjóðsins og Norræna umhverfisfjár-

mögnunarfélagsins. Þá átti hann fund með stjórn Finnsk-íslenska verslunarráðsins í Helsinki 

og kynnti sér tækifæri í viðskiptum milli landanna. 
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Í tengslum við fund varnarmálaráðherra og utanríkisráðherra Norðurlandanna í Reykjavík 

í febrúar sl. hittust utanríkisráðherrar Íslands og Danmerkur einnig á tvíhliða fundi. Þar gafst 

þeim tækifæri til að ræða stefnu ríkjanna beggja í málefnum Evrópusambandsins og skiptast 

á skoðunum um ýmis sameiginleg hagsmunamál. 

Á fundi með Kaj Leo Johannesen, lögmanni Færeyinga, í október 2013 greindi utanríkis-

ráðherra m.a. frá því að ný ríkisstjórn Íslands hefði markað skýra stefnu í vestnorrænum 

málefnum og að mikill áhugi væri á að efla enn frekar samstarf við grannsvæðin, Færeyjar 

og Grænland. Efni fundarins var framkvæmd fríverslunarsamnings Íslands og Færeyja, sem 

vikið er að í kafla 3.2.1. 

Utanríkisráðherra opnaði formlega aðalræðisskrifstofu Íslands í Nuuk á Grænlandi í 

nóvember 2013, eins og nánar er sagt frá í kafla 2.2.2. Fundaði hann við það tilefni með 

Aleqa Hammond, formanni grænlensku landsstjórnarinnar, Karl Lyberth, sem fer með 

sjávarútvegsmál, og Lars Emil Johansen, þingforseta og fyrrverandi formanni Vestnorræna 

ráðsins. Að loknum fundi undirrituðu utanríkisráðherra og formaður landsstjórnarinnar 

sameiginlega viljayfirlýsingu um aukið samstarf. 

Þá átti utanríkisráðherra stuttan fund með Nicolai Wammen, varnarmálaráðherra 

Danmerkur, í tengslum við ráðstefnu um utanríkis- og öryggismál sem haldin var í Halifax í 

Kanada í nóvember á síðasta ári. 

 

6.2. Mannréttindamál 

Vernd og efling mannréttinda er einn af hornsteinum íslenskrar utanríkisstefnu. Starf 

Íslands að mannréttindamálum á alþjóðavísu fer einkum fram innan Sameinuðu þjóðanna, á 

vettvangi þriðju nefndar allsherjarþingsins í New York, mannréttindaráðsins í Genf og 

nefndar SÞ um stöðu kvenna. Ísland tekur einnig þátt í störfum Evrópuráðsins í Strassborg 

og þá eru mannréttindamál til umræðu á vettvangi Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu í 

Vínarborg. Auk þess sem sendiskrifstofur og aðalskrifstofa utanríkisráðuneytisins beita sér í 

mannréttindamálum innan vébanda alþjóðastofnana eru mannréttindasjónarmið fléttuð inn í 

önnur svið utanríkisstefnunnar, þ.m.t. þróunarsamvinnu, öryggismál og viðskiptasamstarf. 

 

6.2.1. Mannréttindastarf á vettvangi Sameinuðu þjóðanna 

 

Þriðja nefnd allsherjarþingsins 

Á 68. allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna samþykkti þriðja nefnd þingsins alls 70 

ályktanir á sviði félags-, mannréttinda- og mannúðarmála. Fulltrúi fastanefndar Íslands hjá 

SÞ tók sæti í stjórn þriðju nefndarinnar fyrir hönd ríkjahóps Vesturlanda, en það var í fyrsta 

sinn sem Ísland hefur átt fulltrúa í stjórn einnar af sex nefndum allsherjarþingsins. 

Ísland beitti sér sem fyrr í samstarfi við Norðurlöndin og önnur líkt þenkjandi ríki. 

Erfiðara var hins vegar um vik á yfirstandandi allsherjarþingi að ná samkomulagi um 

einstaka ályktanir en oft áður, þar á meðal hefðbundnar ályktanir um réttindi barnsins og 

skýrslu mannréttindaráðsins. Margar mikilvægar ályktanir voru þó samþykktar, m.a. ný 

ályktun sem lögð var fram af Noregi um vernd til handa þeim sem standa vörð um réttindi 

kvenna. Hart var tekist á um orðalag hennar, en samstaða náðist þó að lokum. Var því m.a. 

fagnað af frjálsum félagasamtökum að aðildarríkin hefðu þannig skuldbundið sig til að taka 

markviss skref til að vernda þá sem berjast fyrir réttindum kvenna. 

Þriðja nefndin afgreiddi einnig ályktanir um mannréttindaástand í Íran, Sýrlandi, Norður-

Kóreu og Mýanmar, þar sem Ísland var meðflutningsaðili. Líkt og fyrri ár var hart deilt um 

stöðu mannréttinda í þessum löndum, en þó gerðist það annað árið í röð að ályktanir um 

ástandið í Mýanmar og Norður-Kóreu voru samþykktar án atkvæðagreiðslu. Einnig tókst að 
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tryggja að áfram yrði vísað til frjósemisréttinda kvenna í ályktun um konur í dreifbýli, sem 

styrkir enn frekar viðurkenningu þessara réttinda. 

 

Mannréttindaráðið í Genf 

Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna í Genf kemur saman á þremur reglulegum fundum 

ár hvert, í þrjár til fjórar vikur í senn. Alls eiga 47 ríki atkvæðisrétt og sæti í ráðinu sjálfu, en 

þau eru kosin til þriggja ára. Ísland hefur áheyrnaraðild að ráðinu og getur því ekki greitt 

atkvæði um ályktanir. Hins vegar geta áheyrnarríkin lagt sitt af mörkum með því að styðja 

ályktanatillögur, koma sjónarmiðum á framfæri á óformlegum samningafundum um texta 

ályktana, auk þess að flytja  og taka undir yfirlýsingar í ráðinu. 

Stöðu mannréttinda í Sýrlandi bar áfram hæst á fundum ráðsins árið 2013. Á fyrsta fundi 

ársins, sem stóð frá 25. febrúar til 22. mars, var samþykkt ályktun þar sem bæði sýrlensk 

stjórnvöld og vopnaðir hópar voru átalin harðlega fyrir gróf mannréttindabrot. Ísland var eitt 

flutningsríkja að ályktuninni. Fastafulltrúi Íslands hélt ræðu undir dagskrárlið um ástand 

mannréttinda á herteknum svæðum Palestínumanna, þar sem ítrekaðar voru áhyggjur af 

brotum á mannréttindum og mannúðarlögum og minnt á viðurkenningu Íslands á Palestínu 

sem sjálfstæðu og fullvalda ríki. Þá var Ísland meðflutningsaðili að sameiginlegri yfirlýsingu 

Norðurlandanna um réttindi barna til heilsu. 

Réttindi kvenna voru ofarlega á baugi á fundi mannréttindaráðsins 27. maí til 14. júní. 

Var heill dagur helgaður umræðum þar að lútandi, með áherslu á aðgerðir til að stemma 

stigu við ofbeldi gegn konum. Ísland tók þátt í sameiginlegri yfirlýsingu Norðurlandanna um 

kyn- og frjósemisheilbrigði og -réttindi, og einnig yfirlýsingu sem fulltrúi Brasilíu flutti fyrir 

hönd margra ríkja um nauðsyn þess að tryggja þau réttindi og koma í veg fyrir 

heimilisofbeldi. Tvær ályktanir voru samþykktar um ástandið í Sýrlandi, sem Ísland var 

meðflutningsaðili að. Annars vegar ályktun um fjöldamorð í borginni Al Qusayr og hins 

vegar almenn ályktun með hvatningu til stríðandi fylkinga að láta af öllu ofbeldi og virða 

alþjóðleg mannúðar- og mannréttindalög. Þá tók Ísland undir tvær ræður um ástandið í 

Sýrlandi, aðra flutta af ESB og hina flutta af fastafulltrúa Danmerkur fyrir hönd 

Norðurlandanna. 

Enn var mannréttindaástandið í Sýrlandi ofarlega á dagskrá mannréttindaráðsins í 

september. Ráðið samþykkti aftur ályktun með hvatningu til stjórnvalda og stríðandi 

fylkinga í landinu um að láta af ofbeldisverkum og virða mannúðar- og mannréttindalög. 

Einnig fordæmdi ráðið efnavopnaárásina og fjöldamorðin á Al Ghouta-svæðinu í ágúst sl. 

Ísland tók undir þessa ályktun og ræðu um ástandið í Sýrlandi og Egyptalandi sem flutt var 

af ESB. Fastafulltrúi Íslands flutti ávarp í upphafi fundarins, þar sem hann lagði út frá 

skýrslu mannréttindafulltrúa SÞ til ráðsins. Þá tók Ísland þátt í sameiginlegum yfirlýsingum 

Norðurlandanna um ástandið í Sýrlandi og Egyptalandi annars vegar og hins vegar um hlut-

verk frjálsra félagasamtaka við samþættingu kynjasjónarmiða í starfi mannréttindaráðsins.  

 

Allsherjarúttekt á stöðu mannréttinda 

Reglubundin allsherjarúttekt á stöðu mannréttinda á vettvangi mannréttindaráðs SÞ 

(UPR) byggist á jafningjarýni, þar sem öll aðildarríkin sitja við sama borð. Markmiðið er að 

hvetja ríki til að uppfylla skuldbindingar sínar samkvæmt alþjóðlegum samningum og styðja 

við framgang mannréttinda. 

Þrjár lotur voru haldnar á því tímabili sem skýrslan nær yfir. Alls voru 43 aðildarríki 

tekin fyrir og beindi Ísland tilmælum og spurningum til Rússlands, Kanada, Kólumbíu, 

Grænhöfðaeyja, Kína, Ísraels, Möltu og Afganistan. Höfð var hliðsjón af tengslum Íslands 

við viðkomandi ríki og skiptingu milli heimshluta. Sjónum var einkum beint að áherslu-
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atriðum í mannréttindastarfi Íslands, s.s. kynjajafnrétti, aðgerðum til að stemma stigu við 

ofbeldi gegn konum og börnum, og réttindum hinsegin fólks. 

Fyrirtaka Ísraels hafði upphaflega verið á dagskrá á 15. fundi UPR í janúar 2013, en 

Ísrael hafði hins vegar slitið öll tengsl við mannréttindaráðið í mars 2012, í kjölfar ályktunar 

ráðsins sem setti á fót sjálfstæða alþjóðlega sendinefnd til að kanna áhrif landtökubyggða á 

mannréttindi Palestínumanna á herteknu svæðunum. Fyrirtökunni var frestað til 17. funda-

lotunnar í október sl. og lengi vel var óvíst hvort Ísrael myndi senda fulltrúa. Tveimur 

dögum fyrir fyrirtökuna var loks tilkynnt að Ísrael myndi sitja fyrir svörum. Í tilmælum 

Íslands til Ísraels var meðal annars byggt á skýrslu fyrrnefndrar sendinefndar. 

 

Samningaviðræður um stofnanakerfi mannréttindasamninga SÞ 

Undanfarin tvö ár hefur fastafulltrúi Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum í New York leitt 

samningaviðræður aðildarríkjanna um endurbætur á stofnanakerfi mannréttindasamninga 

SÞ. Fastafulltrúi leiddi viðræðurnar í umboði forseta allsherjarþingsins, fyrst ásamt fasta-

fulltrúa Indónesíu frá apríl 2012 og síðan með fastafulltrúa Túnis frá nóvember 2013. 

Með stofnanakerfi mannréttindasamninga SÞ er átt við þær sérfræðinganefndir sem settar 

hafa verið á fót til að starfa á grundvelli níu alþjóðasamninga um mannréttindi: samnings 

gegn pyntingum (CAT); samnings um afnám allrar mismununar gegn konum (CEDAW); 

samnings um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (CESCR); samnings um afnám 

alls kynþáttamisréttis (CERD); samnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (CCPR); 

samnings um réttindi barnsins (CRC); samnings um vernd og réttindi farandverkamanna og 

fjölskyldna þeirra (CNW); samnings um réttindi fatlaðs fólks (CRPD) og samnings um 

vernd gegn þvinguðum mannshvörfum (CED).
5
 

Alls er um tíu nefndir að ræða, en tvær starfa á grundvelli samningsins gegn pyntingum. 

Nefndunum er fyrst og fremst ætlað að tryggja að þau ríki sem gerst hafa aðilar að samning-

unum uppfylli skyldur sínar samkvæmt þeim. Það gera nefndirnar m.a. með því að fara yfir 

skýrslur aðildarríkja um framkvæmd samninganna, fara yfir kvartanir frá einstaklingum þar 

sem það á við og semja lögskýringar á einstaka ákvæðum samninganna. 

Starf nefndanna er kostað af reglulegum fjárlögum SÞ, en fjárveitingar hafa engan veginn 

dugað til að standa undir því. Ástæðan er fyrst og fremst sú að mannréttindasamningunum 

hefur fjölgað og sífellt fleiri ríki gerast aðilar að þeim. Það hefur haft í för með sér til-

heyrandi fjölgun nefnda og nefndarmanna, sem og fjölgun landaskýrslna sem nefndirnar 

þurfa að fara yfir, en yfirleitt eiga ný aðildarríki að samningum að gefa skýrslu innan árs og 

skila síðan áfangaskýrslum með reglulegu millibili eftir það. Einungis þriðjungur aðildar-

ríkja að samningunum stendur við skýrslugjöf á réttum tíma og eru rúmlega 600 skýrslur úti-

standandi. Þrátt fyrir svo slælega frammistöðu af hálfu aðildarríkjanna bíða nú yfir 300 

skýrslur afgreiðslu hjá nefndunum og yfir 500 kvartanir frá einstaklingum. 

Samningaviðræður um endurbætur á stofnanakerfinu hafa því snúist um að taka á upp-

söfnuðum vanda, meðal annars með því að fjölga fundum nefndanna, en einnig að gera fjár-

mögnun kerfisins fyrirsjáanlegri. Fundalotur hafa verið haldnar reglulega í samningaferlinu 

undanfarin tvö ár. Samningafundir hafa aðallega verið sóttir af mannréttindasérfræðingum 

aðildarríkjanna, en fastafulltrúar hafa einnig átt reglulegt samráð við formenn mannréttinda-

nefndanna og skrifstofu mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna í Genf. Jafnframt var haft 

samráð við frjáls félagasamtök. 

Samningar náðust um drög að ályktun allsherjarþingsins í byrjun febrúar 2014. Þurfa þau 

að fara fyrir fjárlaganefnd SÞ áður en hægt er að afgreiða ályktunina formlega. Drögin eru 

                                                        
5 Ísland er aðili að sex fyrstnefndu samningunum. Tveir síðastnefndu samningarnir hafa verið undirritaðir en 

ekki fullgiltir, en undirbúningur að fullgildingu samnings um réttindi fatlaðs fólks er langt á veg kominn. 



 64 

framsækin og til þess fallin að styrkja mannréttindakerfið og auka afköst þess. Til að mynda 

gera þau ráð fyrir að allt að 20 vinnuvikur bætist við starfstíma mannréttindanefndanna ár 

hvert, sem er nær 30% aukning frá því sem nú er. Á sama tíma verður dregið töluvert úr 

kostnaði, m.a. vegna ákvæða sem ætlað er að takmarka blaðsíðufjölda í skjölum frá mann-

réttindanefndunum sjálfum, aðildarríkjunum og öðrum aðilum máls. Einnig verður dregið úr 

túlkun og þýðingu skjala, en yfirleitt eru öll skjöl þýdd yfir á hin sex opinberu tungumál SÞ. 

Í heildina má ætla að nærri 2,4 milljörðum íslenskra króna verði úthlutað til að styrkja starf 

mannréttindanefndanna, en stærstur hluti verður fjármagnaður með fyrrnefndum sparnaðar-

aðgerðunum. 

Í ályktunardrögunum er einnig að finna ákvæði um aðstoð við að byggja upp reynslu og 

þekkingu í aðildarríkjunum til að auðvelda þeim skýrslugjöf til mannréttindanefndanna og 

að framkvæma þær tillögur sem nefndirnar setja fram. Þetta ákvæði skipti sköpum um 

stuðning ýmissa ríkja. 

 

Kvennanefnd SÞ og Peking+20 

Kvennanefnd Sameinuðu þjóðanna (CSW) fundar einu sinni á ári í New York. 

Viðfangsefni 58. fundar nefndarinnar, um miðbik marsmánaðar 2014, eru áskoranir og 

árangur við uppfyllingu þúsaldarmarkmiðanna í þágu kvenna og stúlkna. Utanríkisráðu-

neytið og velferðarráðuneytið unnu í sameiningu að undirbúningi fundarins og var að venju 

efnt til samráðs með félagasamtökum og stofnunum sem starfa að jafnréttismálum á Íslandi. 

Vegna formennsku í Norrænu ráðherranefndinni sá Ísland um skipulagningu tveggja 

norrænna hliðarviðburða að þessu sinni, pallborðsumræðna norrænu jafnréttisráðherranna 

annars vegar og sérfræðinga hins vegar. Félagsmálaráðherra fór fyrir íslensku sendinefndinni 

í upphafi fundarins og lagði í ræðu sinni áherslu á að kynjajafnrétti og valdefling kvenna 

þyrftu að skipa veglegan sess í nýjum þróunarmarkmiðum SÞ, sem taka munu við af 

þúsaldarmarkmiðunum eftir 2015. Jafnréttismál eru meðal áherslusviða Íslands í þeirri 

stefnumótun, eins og greint er frá í kafla 6.1.1. 

Á næsta ári verður þess einnig minnst að tveir áratugir verða liðnir frá kvennaráðstefnu 

SÞ í Peking. Yfirlýsingin og framkvæmdaáætlunin sem aðildarríkin náðu samstöðu um á 

Peking-ráðstefnunni eru meðal mikilvægustu alþjóðasamþykkta á sviði jafnréttismála. Hug-

myndir höfðu verið uppi um að efna til nýrrar kvennaráðstefnu árið 2015, en Ísland og önnur 

líkt þenkjandi ríki mæltu gegn því, í ljósi andstöðu fjölda ríkja við framgang mikilvægra 

jafnréttismála, s.s. kyn- og frjósemisheilbrigðis og -réttinda. Var það mál manna að hætta 

væri á bakslagi ef opnað yrði á samningaviðræður um textann frá Peking. Sem dæmi náðist 

ekki samkomulag um texta lokaskjals 56. fundar kvennanefndar SÞ árið 2012 og erfitt 

reyndist að ná fram texta um kynjajafnrétti í bæði Ríó+20 samningaviðræðunum og við-

ræðum um nýjan vopnaviðskiptasamning (ATT). Einnig var bent á að fjármunum og mann-

afla væri illa varið í umfangsmikið ráðstefnuhald á sama tíma og lykilstofnun SÞ á þessu 

sviði, UN Women, skorti fjármagn. 

Ísland hefur beitt sér fyrir því að í tilefni afmælisins verði efnt til hnattræns átaks, með 

það að markmiði að vekja athygli á og efla framkvæmd Peking-skuldbindinganna. 

Fastanefnd Íslands hefur átt gott samstarf við UN Women, sem hefur samræmt hugmyndir 

um slíkt átak við hið hefðbundna stöðumat sem ráðist verður í líkt og afmælisárin 2000, 

2005 og 2010. Stofnunin hefur farið þess á leit við aðildarríkin að þau skili skýrslum um 

framkvæmd Peking-skuldbindinganna og jafnframt hvatt þau til að leggja fram 

aðgerðaáætlun um úrbætur. Mun UN Women taka saman upplýsingar úr matsskýrslum 

aðildarríkjanna og gefa út heildrænt stöðumat, en niðurstöður þess verða meginviðfangsefni 

fundar kvennanefndar SÞ á næsta ári. 
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6.2.2. Evrópuráðið  

Evrópuráðið fagnar 65 ára afmæli á þessu ári, en hlutverk þess er að standa vörð um 

mannréttindi, styrkja lýðræðislega stjórnarhætti og auka almenn lífsgæði í álfunni. Mann-

réttindadómstóll Evrópu gegnir lykilhlutverki í starfi ráðsins, en auk þess eru starfræktar á 

vegum þess mikilvægar eftirlitsnefndir, svo sem á sviði jafnréttismála, réttinda barna, efna-

hagslegra og félagslegra réttinda, og baráttu gegn mansali. Einnig beitir ráðið sér á sviði 

réttarsamvinnu og eflingar lýðræðis. 

Innanríkisráðuneytið og velferðarráðuneytið og undirstofnanir þeirra eiga einkum 

aðkomu að nefndastarfi Evrópuráðsins. Eins og er markast þátttaka utanríkisráðuneytisins af 

því að ekki er starfrækt fastanefnd í Strassborg og er starfinu sinnt frá París. Ísland hefur þó 

eftir föngum tekið þátt í umræðum í ráðherranefnd Evrópuráðsins, m.a. þegar áherslumál 

Íslands á sviði mannréttinda hafa verið til umræðu, svo sem málefni barna, jafnrétti 

kynjanna, aðgerðir gegn mansali og réttindi hinsegin fólks. Þá hefur Ísland tekið þátt í starfi 

ráðherranefndarinnar sem eftirlitsaðila með framkvæmd dóma Mannréttindadómstólsins. 

Ellefu íslensk mál voru í ársbyrjun 2014 til meðferðar hjá Mannréttindadómstól Evrópu, 

en óvíst er hve mörg þeirra uppfylla skilyrði um efnislega meðferð. Í nóvember 2013 tók 

Róbert Spanó við starfi dómara Íslands við Mannréttindadómstólinn af Davíð Þór 

Björgvinssyni. 

Í desember 2013 var dr. Herdís Þorgeirsdóttir kjörin einn þriggja varaforseta nefndar 

Evrópuráðsins um lýðræði með lögum, sem í daglegu tali er nefnd Feneyjanefndin. 

Meginhlutverk nefndarinnar er að veita ríkjum lögfræðilegt álit á lagafrumvörpum sem 

varða stjórnskipunarmál og lýðræðislegar stofnanir. Aðild að nefndinni eiga hin 47 ríki 

Evrópuráðsins auk nær 20 ríkja í Ameríku, Afríku og Asíu. 

Núverandi aðalframkvæmdastjóri Evrópuráðsins, Thorbjørn Jagland, lýkur fyrsta kjör-

tímabili sínu á þessu ári. Jagland hefur lýst yfir framboði til endurkjörs, en auk hans eru í 

framboði fyrrverandi dómsmálaráðherra Þýskalands og fyrrverandi forseti þingmanna-

nefndar Evrópuráðsins. 

 

6.2.3. Innlent samstarf á sviði mannréttinda 

Samstarfssamningur utanríkisráðuneytisins og Mannréttindaskrifstofu Íslands var endur-

nýjaður í júní 2013. Samningurinn gildir til ársloka 2015 og gerir ráð fyrir 3,5 milljóna kr. 

framlagi ráðuneytisins til skrifstofunnar árlega. Fyrsti samningurinn var gerður árið 2008 og 

hefur samstarfið verið farsælt, en Mannréttindaskrifstofan hefur til að mynda staðið fyrir 

málfundum um alþjóðleg mannréttindamál og ráðuneytið hefur getað leitað til sérfræðinga 

hennar vegna málefnavinnu. 

Utanríkisráðuneytið hefur um árabil átt gott samstarf við Rauða kross Íslands, meðal 

annars á vettvangi landsnefndar um mannúðarrétt. Í henni sitja fulltrúar velferðarráðuneytis, 

innanríkisráðuneytis, mennta- og menningarmálaráðuneytis og RKÍ, auk utanríkisráðuneytis 

sem fer með formennsku. Hlutverk nefndarinnar er að breiða út þekkingu á alþjóðlegum 

mannúðarrétti, vera vettvangur umræðna og veita stjórnvöldum ráðgjöf varðandi túlkun og 

framkvæmd mannúðarréttar. 

Ennfremur á utanríkisráðuneytið fulltrúa í nokkrum nefndum og starfshópum annarra 

ráðuneyta um málefni sem tengjast mannréttindum, þar á meðal flóttamannanefnd, stýrihópi 

um þingsályktun um lagalega sérstöðu Íslands varðandi tjáningar- og upplýsingafrelsi, og 

samráðsvettvangi um mansal. 

 

6.3. Auðlinda- og umhverfismál 
Utanríkisráðuneytið stendur vörð um íslenska hagsmuni á sviði umhverfis- og auðlinda-

mála, með áherslu á ábyrga nýtingu og umgengni við náttúru og auðlindir. Í stefnuyfir-
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lýsingu ríkisstjórnarinnar kemur fram að stjórnvöld muni vinna að því að Ísland verði í farar-

broddi í umhverfismálum á heimsvísu og öðrum þjóðum fyrirmynd á sviði umhverfis-

verndar. Ísland hafi sérstöðu í umhverfismálum í krafti ósnortinnar náttúru og sjálfbærrar 

nýtingar endurnýjanlegra auðlinda. Unnið verði að því að styrkja þá ímynd. 

Auk samstarfs á vettvangi ýmissa alþjóðastofnana leggur utanríkisráðuneytið áherslu á að 

styðja við og kynna starfsemi hinna fjögurra skóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. 

Þrír þeirra – Jarðhitaskólinn, Sjávarútvegsskólinn og Landgræðsluskólinn – starfa beinlínis 

að málaflokkum á sviði auðlinda- og umhverfismála, á meðan viðfangsefni þess þriðja, 

Jafnréttisskólans, eru í auknum mæli samtvinnuð í ýmsa þætti þeirra. Ísland leggur jafnframt 

áherslu á þessa fjóra málaflokka í því ferli sem nú stendur yfir á vettvangi SÞ og leiða mun 

til setningar nýrra markmiða um sjálfbæra þróun, eins og fjallað er um í kafla 6.1.1. 

 

6.3.1. Orkumál og jarðhitasamstarf 

Hlutur orkumála hefur farið vaxandi í starfi utanríkisráðuneytisins og tengist inn á svið 

alþjóða- og öryggismála, viðskiptasamstarfs og þróunarsamvinnu. Meðal brýnustu viðfangs-

efna alþjóðasamfélagsins er að leita lausna á loftslagsvandanum og tryggja orkuöryggi. 

Þrýstingur vex á að dregið sé úr notkun jarðefnaeldsneytis og að endurnýjanlegir orkugjafar 

taki við. Á þessu sviði hefur Ísland reynslu og þekkingu fram að færa vegna mikillar 

nýtingar vatnsafls og jarðvarma. 

Mörg þróunarríki glíma við mikla orkufátækt, en sum þeirra búa þó yfir umtalsverðum 

jarðhitaauðlindum sem ekki eru nýttar. Ísland er í hópi ríkja sem hafa tekið upp samstarf við 

alþjóðastofnanir til að styðja þróunarríki í nýtingu þessara auðlinda. Samstarfsverkefni 

Íslands og Alþjóðabankans með liðsinni Norræna þróunarsjóðsins er mikilvægt framlag til 

framgangs jarðhitanýtingar í austur-afríska sigdalnum. Verkefnið nær til allt að þrettán ríkja 

í þessum orkufátækasta hluta heims. Hlutverk Alþjóðabankans í samstarfinu við utanríkis-

ráðuneytið er að setja á stofn sjóð til að styðja við tilraunaboranir í ríkjum þar sem jarðhita-

rannsóknir staðfesta að orka sé fyrir hendi. Markmið bankans er að sjóðurinn verði allt að 

500 milljónir Bandaríkjadala, en hann er nú þegar orðinn rúmar 115 milljónir og ráðgert að 

hann verði ríflega 200 milljónir dala fyrir lok árs. Sjóðurinn er þegar farinn að styðja við 

tilraunaboranir, m.a. í Djíbútí, en einnig er sagt frá þessu í kafla 7.2.2. um þróunarsamvinnu. 

Er um að ræða stærsta verkefni Íslands á sviði þróunarsamvinnu til þessa. 

Ísland hefur stutt við átak aðalframkvæmdastjóra SÞ í þágu sjálfbærrar orku fyrir alla 

jarðarbúa (SE4All). Þá hefur Ísland tekið þátt í tveimur verkefnum á vegum alþjóðlegrar 

stofnunar um málefni endurnýjanlegra orkugjafa (International Renewable Energy Agency, 

IRENA), annars vegar gerð stöðumats og tillagna um nýtingu jarðhita í fimm ríkjum Suður-

Ameríku og hins vegar tilraunaverkefni um þurrkun matvæla í þróunarlöndum. 

Aukin jarðhitanýting í þróunarlöndum felur í sér ýmis tækifæri fyrir íslenskan þekkingar-

iðnað og skoðar utanríkisráðuneytið nú leiðir til að styðja við starfsemi íslenskra jarðhita-

fyrirtækja í löndum sem lengst af hefur ekki verið litið til sem mikilvægra viðskiptalanda. 

 

6.3.2. Loftslagsmál 

Frá loftslagsráðstefnu SÞ í Durban árið 2011 hefur verið unnið að gerð nýs lagalega 

bindandi loftslagssamkomulags sem koma á í staðinn fyrir Kyoto-bókunina um losun 

gróðurhúsalofttegunda. Eftir ríkjaráðstefnu rammasamnings SÞ um loftslagsmál í Doha árið 

2012, þar sem samið var um að framlengja skuldbindingar undir hatti Kyoto-bókunarinnar til 

2020, hefur hlaupið aukinn kraftur í viðræður um hið nýja samkomulag, en stefnt er að því 

að innsigla það í París á næsta ári. Samhliða þeim viðræðum er rætt um hvernig hefta megi 

útbreiðslu gróðurhúsalofttegunda fram til 2020. Ekki urðu mikil tíðindi á síðustu 
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ríkjaráðstefnu í Varsjá í nóvember 2013, en þróunarríki þrýstu mjög á um að iðnríkin stæðu 

við loforð um fjármögnun loftslagsverkefna. 

Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hyggst leggja sitt af mörkum til að ýta undir 

gerð samkomulags í París 2015 og hefur boðað til leiðtogafundar í New York í september á 

þessu ári. Fundað verður fram eftir ári um efnisatriði hins nýja samkomulags, en í desember 

hefjast samningaviðræður um textann á ríkjaráðstefnu í Lima í Perú. 

Ísland hefur beitt sér fyrir samþættingu kynjajafnréttissjónarmiða í stefnumótun á sviði 

loftslagsmála, þar á meðal í ofangreindu ferli. Skemmst er að minnast þess að á ríkja-

ráðstefnunni í Varsjá í nóvember tilkynnti Alþjóðanáttúruverndarsambandið (IUCN) að 

Ísland væri stigahæst ríkja í nýrri umhverfis- og jafnréttisvísitölu. 

 

6.3.3. Málefni hafsins 

Auðlindir hafsins skipta höfuðmáli fyrir Ísland. Ábyrg nýting og vernd fiskistofna er því 

órofa þáttur í utanríkisstefnunni, en utanríkisþjónustan fylgir eftir hagsmunum Íslands í 

samstarfi við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og umhverfis- og auðlindaráðuneyti. 

Á vettvangi Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndarinnar (NEAFC) er unnið að stjórnun 

veiða á sameiginlegum fiskistofnum í Norður-Atlantshafi. Ísland, sem eitt af strandríkjunum 

gagnvart flestum tegundum sem þar eru til umfjöllunar, leggur mikla áherslu á að öll nýting, 

veiðar og vinnsla einstakra tegunda séu í samræmi við stefnu stjórnvalda um ábyrgar og 

sjálfbærar veiðar. Undanfarin ár hafa staðið yfir samningaviðræður um helstu tegundir, s.s. 

makríl, síld og kolmunna. 

Bandaríkin, Rússland, Noregur, Kanada og Danmörk hafa átt í viðræðum um framtíðar-

nýtingu og vernd fiskistofna í Norður-Íshafi og fór síðasti fundur embættismanna ríkjanna 

fram í Nuuk í febrúar 2014. Íslensk stjórnvöld hafa krafist þess að verða boðin þátttaka í 

þessu samráði í ljósi þeirra hagsmuna sem geta verið í húfi og þekkingar íslenskra aðila á 

veiðum á norðurslóðum. Utanríkisráðherra sendi utanríkisráðherrum fyrrnefndra ríkja bréf í 

janúar sl. þar sem afstaða Íslands er ítrekuð og áskilinn réttur til veiða á úthafinu í Norður-

Íshafi á grundvelli úthafsveiðisamnings SÞ í framtíðinni. 

 

Makríldeilan 

Ísland hefur tekið þátt í viðræðum strandríkja
6
 um skiptingu makrílstofnsins frá árinu 

2010. Af hálfu Íslands hefur verið lögð áhersla á sanngjarna skiptingu stofnsins og 

sjálfbærar veiðar úr honum, á grundvelli vísindaráðgjafar. 

Veiðar Íslendinga á makríl hófust ekki að ráði fyrr en árið 2007, en þá var aflinn um 36 

þúsund tonn. Síðan hefur aflinn verið á bilinu 112 til 159 þús. tonn. Losaði hann 130 þús. 

tonn á síðasta ári, en kvótinn var 123.182 tonn. Togmælingar hafa farið fram í samstarfi við 

Færeyinga og Norðmenn síðan 2009 og síðustu tvö ár hafa mælst 1,5 milljónir tonna í lög-

sögu Íslands. Stofninn var mældur 5,1 milljón tonn árið 2012, en 8,8 milljón tonn 2013, og 

hlutfallið í lögsögu Íslands 29,5% árið 2012 og 17,2% árið 2013. 

Ráðgjöf Alþjóðahafrannsóknaráðsins (ICES) um heildarveiði var 15% lægri á síðasta ári 

en 2012, lækkaði úr 639 þús. tonnum í 542 þús. tonn 2013. Allir nema Rússar og Græn-

lendingar minnkuðu afla sinn hlutfallslega. Rússar juku veiðar um nálægt 10% og Græn-

lendingar margfölduðu veiðina; fóru yfir 50 þús. tonn. Veiðar Íslendinga voru um 16% af 

heildarveiði, en þetta hlutfall hefur lækkað með vaxandi veiðum Grænlendinga og Rússa. 

Samkvæmt tilmælum strandríkjanna, sem Ísland átti frumkvæði að, var farið ofan í 

saumana á aðferðafræði við stofnmat. Endurskoðað stofnmat ICES sl. haust leiddi til þess að 

ráðlögð heildarveiði fyrir árið 2014 hækkar úr 542 þús. tonnum í 890 þús. tonn. 

                                                        
6 Ísland, Noregur, Færeyjar og ESB. 



 68 

Þegar fyrir lá að ráðgjöf ICES fyrir 2014 myndi nálgast 900 þús. tonn boðaði Ísland til 

fundar í Reykjavík á þeim grundvelli að þessi mikla aukning skapaði tækifæri til að ná 

samningum. Í framhaldinu áttu sér stað tvíhliða viðræður milli Íslands og Evrópusam-

bandsins sl. haust, en á þeim tíma var enginn aðili með raunverulegt umboð til viðræðna í 

Noregi vegna stjórnarskipta. Þessum viðræðum lauk með því að sameiginleg niðurstaða 

náðist milli Íslands og ESB um leið sem hefði tryggt til frambúðar sjálfbæra nýtingu á 

makrílstofninum. Noregur stóð hins vegar í vegi samkomulags og sýndi óbilgirni í 

viðræðunum, að mati íslenskra stjórnvalda. Fyrir áramótin lögðu Norðmenn fram tillögur 

sem gerðu ráð fyrir að samkomulag um heildaraflamagn stæði til þriggja ára og að 

heildarafli fyrstu tvö árin yrði 1,3 milljónir tonna hvort ár – langt umfram ráðleggingar ICES 

og í andstöðu við sjónarmið Íslendinga um sjálfbærar veiðar. Íslensk stjórnvöld töldu 

jafnframt að þrýstingur Norðmanna á Færeyinga um að veita ekki Íslendingum heimildir til 

makrílveiða innan þeirra lögsögu væri óviðunandi. Samningar um gagnkvæmar heimildir til 

veiða í lögsögu annarra ríkja væru gerðir í tvíhliða viðræðum milli aðila, en ekki á vettvangi 

NEAFC, og væri því um grófa íhlutun að ræða af hálfu Norðmanna. Utanríkisráðherra tók 

þetta mál sérstaklega upp við sjávarútvegsráðherra Noregs. 

Ekki náðist samkomulag á síðasta fundi allra strandríkjanna í makríldeilunni í Edinborg 

5. mars. Síðan hefur það gerst að Evrópusambandið, Noregur og Færeyjar náðu 12. mars sl. 

samkomulagi til fimm ára um skiptingu aflaheimilda á makríl. Ísland stendur utan þessa 

samkomulags, en samkvæmt því verður farið nær 18% umfram ráðgjöf ICES í ár. Taka 

Noregur og Evrópusambandið þannig allar aflaheimildir samkvæmt ráðleggingum ráðsins 

fyrir 2014, samtals 890.000 tonn, og bætist þar við hlutur Færeyinga, 156.000 tonn. 

Íslensk stjórnvöld hafa lýst miklum vonbrigðum með vinnubrögð ESB, Færeyja og 

Noregs. Með gerningnum hafi þessi þrjú strandríki fyrirgert trausti og skaðað möguleika á 

framtíðarsamvinnu og samningum milli strandríkjanna fjögurra. Íslendingar hafi alltaf lagt 

áherslu á samkomulag sem byggðist á vísindalegri ráðgjöf. Hótanir ESB um beitingu 

viðskiptaþvingana vegna meintra ofveiða falli nú um sig sjálfar, þegar sambandið hafi 

undirritað samning sem byggist á ofveiði. 

 

6.3.4. Matvæla- og landbúnaðarstofnun SÞ 

Ísland var kosið til setu í stjórn Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna 

(FAO) fyrir hönd Norðurlandanna á aðalfundi stofnunarinnar í júní 2013, fyrir tímabilið 

2014–2017. Snörp kosningabarátta var háð á fyrri hluta ársins, enda var Norðurlöndunum 

mikið í mun að halda sæti sínu í stjórninni. Utanríkisþjónustan, í samvinnu við fagráðuneyti, 

lagði talsverða vinnu í að tryggja Íslandi kjörið, en hin Norðurlöndin veittu einnig mikilvæga 

aðstoð í kosningabaráttunni, einkum í samskiptum við ríki þar sem Ísland er ekki með 

sendiráð. 

Í kosningabaráttunni var lögð sérstök áhersla á að kynna starfsemi Háskóla Sameinuðu 

þjóðanna á Íslandi og þýðingu þeirra fyrir aðildarríki FAO. Sérsvið skólanna fjögurra – 

fiskveiðar, nýting jarðvarma, landgræðsla og jafnréttismál – tengjast á margvíslegan hátt 

starfi stofnunarinnar að því að tryggja fæðuöryggi og berjast gegn hungri í heiminum. 

FAO er helsti vettvangur fyrir hnattræna umræðu um fiskimál. Stofnunin hefur hrundið 

af stað umfangsmiklu alþjóðlegu átak     „              “ (   blue growth), til að bæta 

stjórnun fiskveiða og fiskeldis og styrkja þar með þátt þeirra í fæðuöryggi. Verkefninu er 

m.a. ætlað að stuðla að hagvexti og varðveita líffræðilega fjölbreytni. Ísland leggur áherslu á 

þetta verkefni og mun fylgja því eftir innan stjórnar stofnunarinnar. 

Verið er að leggja lokahönd á leiðbeiningarreglur um sjálfbærar smábátaveiðar, sem 

ætlað er að leggja stjórnvöldum í aðildarríkjum FAO gott verkfæri í hendur til að smíða um 

þær ramma. Smábátaveiðar hafa mikla þýðingu fyrir fæðuöryggi margra þróunarríkja og 
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hafa þær um langt skeið verið áherslusvið í þróunarsamvinnu Íslands. Í tengslum við þessa 

vinnu var haldinn kynningarfundur hjá FAO um Sjávarútvegsskóla Háskóla Sameinuðu 

þjóðanna á Íslandi. 

Einn mikilvægasti þátturinn í starfi FAO fer fram innan nefndar um fæðuöryggi heimsins 

(CFS). Á vegum hennar er starfandi sérfræðinganefnd sem vinnur nú meðal annars að úttekt 

á þætti fiskveiða og fiskeldis í fæðuöryggi. 

Á vegum þeirrar deildar FAO sem sinnir möguleikum í sambandi við nýja orkugjafa 

verður senn gefið út rit um jarðhitanýtingu í þágu fæðuöryggis í þróunarríkjum, en höfundar 

þess eru starfsmenn Matís. 

FAO fer með forystu í hinu svonefnda hnattræna samráði um jarðvegsmál (GSP) og 

hefur verið leitað til Íslands um að taka þar að sér hlutverk hvað varðar jarðvegsbætur. 

Forstöðukona Landgræðsluskólans var aðalræðumaður á fyrsta aðalfundi GSP, sem haldinn 

var hjá FAO í Róm í júní 2013. 

Alþjóðlegi fæðudagurinn er haldinn hátíðlegur í höfuðstöðvum FAO hinn 16. október ár 

hvert. Aðildarríki nota daginn til að vekja athygli á baráttunni gegn hungri og vannæringu. 

Samkvæmt skýrslu FAO um fæðuóöryggi í heiminum fyrir tímabilið 2011–2012, sem kom 

út í október 2013, bjuggu 842 milljónir manna við stöðugt hungur, einn af hverjum átta 

jarðarbúum. Flestir voru íbúar þróunarríkja, en athygli vekur að 15,7 milljónir hungraðra 

bjuggu á Vesturlöndum. 

Unnið hefur verið að undirbúningi alþjóðlegrar ráðstefnu FAO og Alþjóða heilbrigðis-

málastofnunarinnar (WHO) um næringu, sem haldin verður í Róm í nóvember 2014. Ráð-

stefnan endurspeglar þá áherslu sem nú er lögð á næringarþáttinn í fæðuöryggi. Niðurstöður 

ráðstefnunnar verða innlegg í markmiðasetningu SÞ í þróunarmálum, en nánar er fjallað um 

það ferli í kafla 6.1.1. FAO leggur áherslu á að fæðuöryggi verði ofarlega á blaði í hinum 

nýju þróunarmarkmiðum. 

 

6.3.5. Alþjóðaverslun með tegundir í útrýmingarhættu 

Ísland er aðili að samningi um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna sem 

eru í útrýmingarhættu (CITES). Ríkjaráðstefnur CITES-samningsins eru haldnar á þriggja 

ári fresti, nú síðast í Bangkok í marsmánuði 2013. Utanríkisþjónustan veitti íslensku sendi-

nefndinni forystu, en í henni voru einnig fulltrúar umhverfis- og auðlindaráðuneytis og 

atvinnuvegaráðuneytis. Við undirbúning ráðstefnunnar höfðu fagráðuneytin samráð við 

Náttúrufræðistofnun, Umhverfisstofnun, Hafrannsóknastofnun og Fiskistofu. 

Fjölmargar tillögur lágu fyrir ríkjaráðstefnunni og beitti Ísland sér varðandi nokkrar 

þeirra. Fyrst má nefna tillögur um að takmarka leynilegar atkvæðagreiðslur á vettvangi 

samningsins. Ísland mælti gegn þeim, með þeim rökum að óviðurkvæmilegur þrýstingur á 

smáríki gæti aukist. Tillögurnar náðu ekki fram að ganga. Tillaga um listun nokkurra 

hákarlategunda, þ.m.t. hámerar, var hins vegar samþykkt, en Ísland hafði fært rök fyrir því 

að CITES-listun væri ekki rétta leiðin til að stuðla að verndun tegundarinnar. Fremur ætti að 

vinna að því markmiði með sjálfbærri fiskveiðistjórnun, líkt og tekist hefði að gera varðandi 

bláuggatúnfisk. Ísland studdi sjónarmið um rétt frumbyggja, t.d. á Grænlandi og í Kanada, 

varðandi verslun með afurðir af ísbjörnum, í samræmi við stefnu um málefni norðurslóða. 

 

6.4. Öryggis- og varnarmál 
Ísland tryggir öryggi sitt og varnir með samstarfi við önnur ríki. Aðildin að Atlantshafs-

bandalaginu og varnarsamningurinn við Bandaríkin eru meginstoðirnar í varnar- og 

öryggissamstarfi Íslands, auk þess sem samstarf við grannríkin hefur farið vaxandi. 

Íslensk stjórnvöld hafa á síðustu árum fest skipan öryggis- og varnarmála í sessi, m.a. 

með rekstri íslenska loftvarnakerfisins og annarra mannvirkja Atlantshafsbandalagsins á 
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Íslandi. Lagaumgjörð og stjórnun varnarmála byggist á varnarmálalögum nr. 34/2008 og 

gildandi forsetaúrskurði þar sem kveðið er á um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta. 

Forræði varnarmála liggur hjá utanríkisráðherra líkt og verið hefur frá lýðveldisstofnun. 

Utanríkisráðherra hefur með samkomulagi við innanríkisráðherra falið Landhelgisgæslunni 

og embætti ríkislögreglustjóra framkvæmd ákveðinna varnartengdra verkefna sem tilgreind 

eru í varnarmálalögum. Vilji er til að viðhalda því fyrirkomulagi í góðu samstarfi við innan-

ríkisráðuneytið og viðkomandi stofnanir. 

 

6.4.1. Þjóðaröryggisstefna Íslands  

Mikilvægt er að tryggja ríka sátt um framtíðarfyrirkomulag stefnu Íslands í öryggis- og 

varnarmálum. Á síðasta þingi starfaði nefnd um mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland og 

sátu í henni þingmenn allra flokka sem þá áttu sæti á Alþingi. Formaður nefndarinnar var 

Valgerður Bjarnadóttir. Nefndin skilaði endanlegum tillögum ásamt bókunum til 

utanríkisráðherra í febrúar 2014. Í tillögum nefndarinnar er þjóðaröryggi skilgreint með 

víðtækum hætti og tekur þannig til virkrar utanríkisstefnu, varnarstefnu og almannaöryggis. 

Utanríkisráðherra mun, á grundvelli tillagna nefndarinnar, leggja tillögu til þingsályktunar 

fyrir Alþingi um þjóðaröryggisstefnu Íslands. 

 

6.4.2. Samstarf í öryggis- og varnarmálum í norðri 

Svæðisbundið og alþjóðlegt öryggisumhverfi tekur breytingum og er mikilvægt að 

stefnumótun og hagmunagæsla Íslands taki ávallt mið af þeim. Vaxandi umsvif á norður-

slóðum og aukið vægi svæðisins í alþjóðamálum kallar á virka þátttöku í samráði um mál-

efni svæðisins, þ.m.t. öryggis- og varnarsamstarf. Málefni norðurslóða eru að verða fyrir-

ferðarmeiri í samskiptum við Bandaríkin, Norðurlöndin og önnur helstu grannríki Íslands. 

Norrænu samstarfi í utanríkis- og öryggismálum hefur á síðustu árum vaxið fiskur um 

hrygg. Í þessu sambandi mörkuðu skýrsla Thorvald Stoltenberg um aukið samstarf landanna 

á þessu sviði og norræn samstöðuyfirlýsing frá 2011 um gagnkvæma aðstoð á hættu- og 

neyðartímum tvímælalaust þáttaskil. Í desember 2013 samþykktu varnarmálaráðherrar 

Norðurlandanna sameiginlega stefnu til ársins 2020 um varnarsamvinnu landanna fimm. Þar 

kemur fram að stefna beri að því að auka samlegð og styrkja framlag Norðurlandanna í 

starfsemi Sameinuðu þjóðanna, Atlantshafsbandalagsins og Evrópusambandsins vegna 

neyðarástands eða átaka. Utanríkisráðherrar Norðurlandanna samþykktu á fundi í Reykjavík 

í febrúar 2014 yfirlýsingu um að styrkja enn frekar samstarf um utanríkis- og öryggismál, 

eins og vikið er að í kafla 2.1.1. Segja má að með yfirlýsingunum hafi skapast sterk umgjörð 

um hagnýtt samstarf landanna á þessu sviði. Fundur utanríkisráðherranna var haldinn í 

tengslum við sameiginlegan fund þeirra með norrænum varnarmálaráðherrum 12. febrúar sl. 

í Reykjanesbæ. Þetta var í annað sinn sem norrænir ráðherrar utanríkis- og varnarmála funda 

sameiginlega og fór fundurinn fram á sama tíma og flugsveitir Norðmanna, Svía og Finna 

stunduðu æfingar á Íslandi. 

Æfingar flugsveitanna byggðust á tillögum Stoltenberg um norræna loftrýmisgæslu og 

gáfu þátttökulöndunum tækifæri til að samhæfa aðgerðir og efla tengslin sín á milli. Ráð-

herrarnir voru sammála um að æfing norrænu flugsveitanna á Íslandi væri mikilvægur liður í 

samstarfi ríkjanna og að brugðið yrði mati á framhald slíkra æfinga á Íslandi. Norræna sam-

starfið er mikilvæg viðbót við annað samstarf í öryggis- og varnarmálum, þar sem það nær 

til margra og ólíkra áhættuþátta, m.a. hernaðarógna, skipulagðrar glæpastarfsemi, hryðju-

verka, umhverfisöryggis og netöryggis. 

Ísland hefur á nýliðnum árum styrkt samráð við grannríki á grundvelli formlegra sam-

starfssamninga um öryggis- og varnarmál, þ.e. við Bretland, Danmörku, Noreg og Kanada. 

Þá á sér stað samráð við Þýskaland án formlegs samnings. Markmiðið með samráðinu er að 



 71 

vinna að sameiginlegum öryggishagsmunum á Norður-Atlantshafi og í alþjóðasamstarfi með 

upplýsingagjöf, hagnýtum verkefnum og æfingum sem snúa að varnar- og öryggismálum. Á 

sl. ári hefur verið fundað með Danmörku, Noregi, Bretlandi og Þýskalandi. 

Norðurskautsráðið er lykilvettvangur fyrir svæðisbundna stefnumótun og aðgerðir í mál-

efnum norðurslóða, líkt og fjallað er um í kafla 2.2.1. Ísland hefur lagt áherslu á að ráðið 

vinni að hagnýtum úrlausnarefnum sem styrkt geti samfélags- og umhverfisöryggi á norður-

heimskautssvæðinu. Ísland tekur einnig þátt í óformlegum samráðsvettvangi um öryggismál, 

Arctic Security Forces Roundtable, sem Noregur og yfirherstjórn Bandaríkjanna í Evrópu 

standa fyrir ár hvert. Þá hafa yfirmenn herafla norðurskautsríkjanna fundað um það hvernig 

herir og strandgæslur ríkjanna geti í sameiningu styrkt eftirlit og viðbragðsgetu á svæðinu. 

Fyrsti fundurinn var haldinn árið 2012 í Kanada að frumkvæði þarlendra stjórnvalda, annar 

fundurinn fór fram á Grænlandi í fyrra og boðað hefur verið til næsta fundar á Íslandi í júní. 

 

6.4.3.  Varnarsamstarfið við Bandaríkin 

Öryggis- og varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna byggist á tvíhliða varnarsamningi 

ríkjanna frá árinu 1951, en tekur mið af breyttum aðstæðum eftir brotthvarf varnarliðsins. 

Endurspeglast þetta í sameiginlegri yfirlýsingu ríkjanna frá árinu 2006, þar sem kveðið er á 

um 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 og leit og björgun á hafi, auk samstarfs um netöryggi og varnir gegn 

hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi. 

Formlegur samráðsfundur  um öryggis- og varnarmál var haldinn á Íslandi í nóvember 

2013 á grundvelli samkomulags ríkjanna frá 2006. Fóru varaaðstoðarráðherrar úr bandaríska 

varnarmálaráðuneytinu og utanríkisráðuneytinu fyrir sendinefnd Bandaríkjanna, sem 

jafnframt var skipuð fulltrúum frá yfirherstjórn Bandaríkjanna í Evrópu. Fundurinn var 

haldinn samhliða bandarískri loftrýmisgæsluvakt á Íslandi og gafst fundarmönnum tækifæri 

til að kynna sér starfsemi Landhelgisgæslunnar á öryggissvæðinu í Keflavík, framlag Íslands 

til loftrýmiseftirlits NATO á Norður-Atlantshafi og samvinnu bandarísku flugsveitarinnar og 

íslenskra aðila. Kom þar skýrt í ljós að mikill gagnkvæmur ávinningur er af samstarfi 

bandaríska flughersins og Landhelgisgæslunnar og að íslensk sérþekking á aðstæðum í 

norðurhöfum er í vaxandi mæli dýrmæt fyrir bandaríska samstarfsaðila. 

Samstarfið við Bandaríkin hefur því styrkst á nýjan leik þar sem fjallað er um öryggis- og 

varnarmál á breiðum grunni, ekki síst með tilliti til þróunar mála á norðurslóðum. Þá birti 

bandaríska varnarmálaráðuneytið sérstaka norðurslóðastefnu undir lok árs 2013, sem er um 

margt samhljóma áherslum íslenskra stjórnvalda á friðsamlega uppbyggingu svæðisins. Í 

maí fer fram á Íslandi æfingin Arctic Zephyr sem skipulögð er af yfirherstjórn Bandaríkjanna 

í Evrópu í samstarfi við íslensk stjórnvöld. Miðar hún að því að æfa samstarf viðbragðsaðila 

á norðurslóðum vegna leitar og björgunarverkefna eða umhverfisslysa. Bandaríkin hafa ár 

hvert sent til landsins flugsveitir til þátttöku í loftrýmisgæslu Atlantshafsbandalagsins. Þá 

tók Ísland í fyrsta skipti þátt í árlegri fjarskiptaæfingu yfirherstjórnar Bandaríkjanna í 

Evrópu, Combined Endeavor, og var í tengslum við hana sett upp fjarskiptamiðstöð til 

bráðabirgða í Keflavík þar sem æfð voru samskipti vegna náttúruhamfara á Íslandi. 

Bandaríkjamenn tóku að venju virkan þátt í sprengjueyðingaræfingunni Northern Challenge, 

sem haldin er í samvinnu við Atlantshafsbandalagið. 

 

6.4.4. Loftrýmisgæsla 

Reglubundin loftrýmisgæsla Atlantshafsbandalagsins á Íslandi hefur miðast við þrjár 

vaktir á ári. Tóku kanadískar, bandarískar og ítalskar flugsveitir loftrýmisgæsluvaktir á árinu 

2013. Loftrýmisgæslan er liður í loftrýmiseftirliti NATO á Norður-Atlantshafi og eflir hæfni, 
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þekkingu og getu Íslands til að taka á móti og vinna með flugsveitum annarra bandalags-

ríkja.  

Brotið var blað í sögu loftrýmisgæslu Atlantshafsbandalagsins við Ísland þegar flug-

sveitir frá Finnlandi og Svíþjóð tóku þátt í loftvarnarþjálfunarverkefni í tengslum við loft-

rýmisgæsluvakt Noregs 3.–21. febrúar sl. Þátttaka Svíþjóðar og Finnlands á rætur í tillögum 

Thorvald Stoltenberg um aukið norrænt samstarf í öryggis- og varnarmálum, sem fyrr segir, 

og markar hún ákveðin tímamót í samstarfi landanna á þeim vettvangi. Þá gaf verkefnið 

Svíþjóð og Finnlandi, sem eru samstarfsríki Atlantshafsbandalagsins, tækifæri til að styrkja 

samstarfshæfni sína í aðgerðum með bandalaginu. Landhelgisgæslan og íslenskir viðbragðs-

aðilar nutu góðs af æfingunni, en hingað til lands komu tvær finnskar björgunarþyrlur sem 

æfðu leit og björgun. Til skoðunar er að halda áfram með sambærileg þjálfunarverkefni á 

Íslandi, eftir að mat hefur farið fram af hálfu Íslands, samstarfsríkjanna og Atlantshafsbanda-

lagsins á reynslu og árangri af þjálfuninni. 

Í undirbúningi er loftrýmisgæsla Bandaríkjanna í maí nk. og Tékklands í október. 

 

6.4.5. Atlantshafsbandalagið 

Atlantshafsbandalagið stendur á tímamótum þegar aðgerðum alþjóðaliðsins undir 

merkjum ISAF lýkur í Afganistan í lok árs 2014. Aðgerðin hefur staðið yfir í 13 ár, er sú 

stærsta og fjölmennasta sem NATO hefur stýrt og hefur sett mark sitt á alla starfsemi banda-

lagsins. Í aðdraganda leiðtogafundar sem haldinn verður í Wales í september hefur umræðan 

innan bandalagsins snúist um stefnumótun þess til framtíðar. Meðal þess sem verið hefur í 

deiglunni er hvernig bandalagið geti haldið uppi virkri samvinnu og viðbúnaði með 

samstarfsríkjum eftir að hinni viðamiklu aðgerð lýkur, hvort leggja eigi áhersluna aftur á 

hefðbundnar varnarskuldbindingar á áhrifasvæði bandalagsins á grundvelli 5. gr. stofn-

sáttmálans eða hvort byggja eigi upp getu til aðgerða, þjálfunar og aðstoðar við ríki utan 

bandalagsins. Ísland hefur mælt fyrir því að styrkja beri hefðbundið varnarhlutverk NATO 

og að þátttaka í aðgerðum utan áhrifasvæðis bandalagsins verði fremur brýn undantekning 

en regla í starfsemi þess.  

Þá hefur töluverð umræða spunnist um að Evrópuríkin axli jafnari byrðar af sameigin-

legum vörnum bandalagsins í samanburði við Bandaríkin, sem nú fjármagna nær 70% af 

öllum útgjöldum þess. Til að mæta samdrætti í útgjöldum til varnarmála og kröfunni um 

jafnari skiptingu milli aðildarríkja bandalagsins hefur verið talað fyrir samstarfi í svo-

kölluðum snjallvörnum (e. smart defence), sem ætlað er að auka samlegðaráhrif og 

samnýtingu milli aðildarríkja. 

 

Atlantshafsbandalagið og Afganistan 

Afganistan er eðli málsins samkvæmt ennþá þungamiðjan í pólitískri umræðu og 

áætlunum bandalagsins. Meginlínur fyrirhugaðrar þjálfunaraðgerðar bandalagsins í landinu 

eftir 2014 hafa verið samþykktar. Samþykki endanlegrar aðgerðaáætlunar bíður hins vegar 

þess að samkomulag náist í tvíhliða viðræðum Bandaríkjanna og Afganistan og að gerður 

verði samningur um réttarstöðu liðsafla NATO. Ljóst er að ekki verður af aðgerð 

bandalagsins eftir 2014 í Afganistan nema framangreindir samningar liggi fyrir. Á fundi 

John Kerry, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, og Hamid Karzai, forseta Afganistan, á síðasta 

ári náðist samkomulag um meginatriði tvíhliða öryggissamnings ríkjanna og þing héraðs-

fulltrúa og leiðtoga ættbálka í Afganistan (Loya Jirga) samþykkti fyrir sitt leyti samninginn í 

nóvember. Karzai forseti hefur hins vegar neitað að staðfesta samninginn og vill láta það 

bíða þar til nýr forseti tekur við í sumar. 

Eftir því sem nær dregur lokum ISAF-aðgerðarinnar hefur aukin athygli beinst að 

pólitískri hlið mála í Afganistan og heildstæðri nálgun aðgerðarinnar (e. comprehensive 
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approach). Áhersla er lögð á mikilvægi þess að áréttuð séu skilaboðin til afganskra 

stjórnvalda um vernd mannréttinda, ekki hvað síst réttinda kvenna og stúlkna, um markvissa 

vinnu gegn spillingu í landinu, gegnsæja og góða stjórnarhætti og faglegan undirbúning 

forsetakosninganna í apríl. 

Alls leggja nú 49 ríki ISAF lið og heildarliðsaflinn er um 57.000 manns. Á vegum 

Íslensku friðargæslunnar hafa á undanförnum árum starfað á bilinu 3–5 Íslendingar í 

Afganistan. Samkvæmt áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu mun Ísland halda áfram að 

styðja við friðaruppbyggingu 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 öryggisráðs SÞ nr. 1325 um konur, frið og öryggi. 

 

Málefni Norður-Afríku og Sýrlands 
Beiðni líbýskra stjórnvalda um aðstoð við uppbyggingu á öryggissveitum og varnar-

tengdum stoðum landsins hefur verið til skoðunar hjá Atlantshafsbandalaginu á undan-

förnum mánuðum. Almennt er sú skoðun ríkjandi að þörf sé á aðstoð og að bandalagið geti 

haft ýmislegt fram að færa, ekki síst hvað varðar þróun varnarstefnu og uppbyggingu 

öryggisstofnana. Hins vegar er enn margt óljóst í framkominni beiðni Líbýu, bæði hvað 

varðar umfang aðstoðar og einnig hverjir yrðu helstu viðsemjendur bandalagsins. Öryggis-

ástandið í landinu er enn mjög ótryggt og stjórn landsins ekki burðug. Á leiðtogafundinum í 

Chicago 2012 var samþykkt að bjóða Líbýu þann möguleika að taka þátt í Miðjarðarhafs-

samráði bandalagsins og nýta sér þannig þá aðstoð sem býðst í gegnum hinn formlega sam-

starfsvettvang. Líbísk stjórnvöld hafa hins vegar ekki sýnt þeim möguleika áhuga.  

Í byrjun desember 2012 samþykktu utanríkisráðherrar NATO, að beiðni Tyrklands, að 

auka við loftvarnir til að vernda svæði og íbúa Tyrklands næst landamærunum við Sýrland. 

Ákvörðunin var tekin á grundvelli 4. gr. stofnsáttmála Atlantshafsbandalagsins, sem gerir 

ráð fyrir að bandalagsríki geti óskað eftir samráði þegar um er að ræða ógn sem beinist að 

öryggi þeirra. Í framhaldi af ósk Tyrkja var varnarviðbúnaðaráætlun bandalagsins fyrir 

Tyrkland uppfærð og varnareldflaugum komið fyrir við landamæri landanna. Eldflaugarnar 

eru frá Bandaríkjunum, Hollandi og Þýskalandi og er gert ráð fyrir veru þeirra á svæðinu út 

þetta ár og lengur ef þörf krefur. 

 

Framkvæmd ályktunar öryggisráðs SÞ nr. 1325 

Ísland hefur stutt dyggilega við framgang ályktunar öryggisráðs SÞ nr. 1325 um konur, 

frið og öryggi, og aðrar tengdar ályktanir. Á vettvangi Atlantshafsbandalagsins hefur Ísland 

mælt fyrir heildrænni nálgun og innleiðingu ályktunar nr. 1325 á öllum sviðum 

bandalagsins. Ísland hefur verið leiðandi í málefnum tengdum ályktun 1325 innan NATO, 

ásamt líkt þenkjandi ríkjum eins og Noregi, Kanada, Króatíu, Hollandi, Bandaríkjunum o.fl. 

Ísland hefur stutt við vinnu bandalagsins á þessu sviði með fjárframlögum og vinnu íslenskra 

sérfræðinga. Þá lagði Ísland, fyrst aðildarríkja bandalagsins, 18.000 evrur í nýstofnaðan sjóð 

til stuðnings við starf sérstaks fulltrúa framkvæmdastjóra um málefni ályktunar 1325. Á 

síðasta ári var gerð úttekt á framkvæmd ályktunarinnar í aðgerðum NATO. 

Ísland var árið 2008 meðal fyrstu ríkjanna til að gefa út framkvæmdaáætlun í samræmi 

við ákvæði ályktunar 1325. Ný áætlun Íslands um framkvæmd ályktunar 1325 fyrir tímabilið 

2013–2016 var samþykkt sl. vor, eins og sagt er frá í kafla 7.2. 

 

Netvarnir 
Netöryggisstefna NATO var samþykkt í byrjun árs 2008 og uppfærð árið 2011. Er þar 

m.a. kveðið á um styrkingu netvarna í höfuðstöðvum bandalagsins og í bandalagsríkjum, og 
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uppsetningu á miðstöð netvarna. Varnaráætlanir aðildarríkja skulu fela í sér markmið um 

uppbyggingu netvarna og flest hafa þau skrifað undir sérstakt samkomulag við bandalagið 

um netöryggismál og samstarf þar að lútandi. Ísland vinnur að frágangi slíks samkomulags. 

Þá hefur öndvegissetur NATO á sviði netvarna verið starfrækt í Eistlandi við góðan orðstír, 

en íslensk stjórnvöld eru að meta hugsanlega þátttöku í verkefnum á vegum setursins. Þótt 

mikil framþróun hafi orðið í starfi bandalagsins að netvörnum greinir aðildarríkin enn 

nokkuð á um hvert hlutverk þess eigi að vera á þessu sviði.  

 

Samskiptin við Rússland 

Íhlutun Rússa í Úkraínu hefur á ný aukið spennu í samskiptum Atlantshafsbandalagsins 

og Rússlands. Fastaráð NATO kom saman til sérstaks fundar 2. mars sl. til að ræða ástandið 

á Krímskaga. Í kjölfar fundarins var gefin út yfirlýsing þar sem hernaðaraðgerðir Rússa voru 

fordæmdar og þungum áhyggjum lýst yfir ákvörðun rússneska þingsins um að heimila 

hernaðaríhlutun í Úkraínu. Í yfirlýsingunni sagði jafnframt að hernaðaraðgerðir rússnesks 

liðsafla í landinu brytu í bága við alþjóðalög og gengju m.a. gegn þeim viðmiðum sem starf 

NATO-Rússlandsráðsins byggðist á. Hvatti fastaráðið til þess að deiluaðilar leituðu sam-

stundis friðsamlegrar lausnar, á tvíhliða grundvelli og með viðeigandi alþjóðlegum stuðningi 

og aðkomu eftirlitsaðila á vegum öryggisráðs SÞ og Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu. 

Þegar hafði dregið nokkuð úr þeim krafti sem blásið var í samstarf Atlantshafs-

bandalagsins og Rússlands á leiðtogafundi í Lissabon árið 2010, þar sem áhersla var lögð á 

að auka samráð og hagnýta samvinnu, á grundvelli sameiginlegra hagsmuna. Þótt ágætlega 

hafi gengið að efla samstarf á vettvangi NATO-Rússlandsráðsins á vissum sviðum, s.s. í 

málefnum Afganistan og baráttunni gegn hryðjuverkum, hefur ágreiningur og rótgróin 

tortryggni viðhaldist á öðrum sviðum. Auk stöðunnar í Úkraínu hefur ágreiningur verið uppi 

um fyrirkomulag eldflaugavarna í bandalagsríkjum, málefni samningsins um hefðbundinn 

herafla í Evrópu (CFE) og málefni Georgíu. 

Ísland hefur verið meðal þeirra aðildarríkja sem stutt hafa aukin og bætt samskipti 

Atlantshafsbandalagsins og Rússlands, jafnt varðandi pólitískt samráð og hagnýta samvinnu. 

 

6.4.6.  Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu 

Utanríkisráðherra sótti ráðherrafund Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE) í 

Kænugarði í lok síðasta árs. Í  ávarpi sínu lagði hann áherslu á áframhaldandi vægi starfsemi 

ÖSE fyrir frið og stöðugleika í Evrópu og hvatti stjórnvöld í Úkraínu til vinna að lausn 

pólitískra deilumála í landinu og virða tjáningarfrelsi og réttindi fólks til friðsamlegra 

mótmæla. Utanríkisráðherra nýtti heimsóknina til þess að ræða við fulltrúa stjórnar og 

stjórnarandstöðu í Úkraínu um mótmælin, ásamt hópi annarra utanríkisráðherra frá 

Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum. 

Umtalsverður árangur náðist í starfsemi ÖSE á síðasta ári og tókst samkomulag um 

ákvarðanir á öllum þremur málefnasviðum stofnunarinnar á ráðherrafundinum í desember, 

þ.e. um afvopnunar- og öryggismál, efnahags- og umhverfismál og mannréttindamál. 

Úkraínsku formennskunni tókst að leysa úr áralöngum ágreiningi milli aðildarríkja um 

ályktanir um mannréttindamál. Þá náðist samkomulag um að ÖSE ynni að aðgerðum til að 

auka netöryggi og stuðlaði að samstarfi um viðbrögð við netógnum. Á hinn bóginn náðist 

ekki samstaða um aðgerðir til að auka öryggi fjölmiðlamanna, en ágreiningur er um hvort 

bloggarar eigi að njóta sömu verndar og aðrir fjölmiðlamenn. 

 Ástandið í Úkraínu hefur verið mikið til umræðu á vettvangi ÖSE. Sviss, sem tók við 

formennsku í stofnuninni í upphafi árs 2014, hefur boðið fram reynslu og þekkingu ÖSE til 

þess að miðla málum milli deilenda. 
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Ísland veitti samráðsnefnd samningsins um opna lofthelgi formennsku á síðasta árs-

þriðjungi 2013. Var það umfangsmikið og vandasamt verkefni, en auk samningsins um hefð-

bundinn herafla í Evrópu (CFE) og Vínarskjalsins um traustvekjandi aðgerðir er 

samningurinn einn af helstu afvopnunar- og öryggismálasamningum Evrópu. Formennsku-

tímabil Íslands gekk vel og lauk því um miðjan janúar sl. 

Ísland lagði sem fyrr áherslu á að taka virkan þátt í mannréttindastarfi ÖSE og þá 

sérstaklega að beita sér í baráttu gegn mansali, fyrir frelsi fjölmiðla og öryggi blaðamanna 

og fyrir jafnrétti kynjanna. 

Sviss gegnir formennsku í ÖSE til ársloka, þegar Serbía mun taka við keflinu. Það kemur 

því í hlut serbneskra stjórnvalda að veita stofnuninni formennsku á 40 ára afmæli Helsinki-

skjalsins, sem er nokkurs konar stofnskrá ÖSE. Rætt hefur verið um að halda leiðtogafund af 

því tilefni. Markmið Helsinki+40 ferlisins er að ræða og móta tillögur um með hvaða hætti 

efla má starf ÖSE á þessu tímamótum, gera það skilvirkara og eftir atvikum laga það að 

breyttum aðstæðum. 

 

6.5. Þjóðréttarmál 

 

6.5.1. Samningar Íslands við erlend ríki 

Síðustu ár hefur verið unnið að því að gera upplýsingaskiptasamninga við sem flest 

lágskatta- og bankaleyndarríki, í samræmi við áherslu Efnahags- og framfarastofnunar 

Evrópu (OECD) á að aðildarríki stofnunarinnar fjölgi slíkum samningum í þeim tilgangi að 

stemma stigu við skattaflótta. Á tímabilinu sem skýrsla þessi tekur til voru undirritaðir tveir 

nýir upplýsingaskiptasamningar og fimm samningar staðfestir. Undirritaðir voru samningar 

við Botsvana og Niue, en fyrrnefndi samningurinn var staðfestur í ágúst 2013 ásamt 

samningum við Panama, Seychelles-eyjar, Jamaíka og Máritíus. Þrír upplýsingaskipta-

samningar öðluðust gildi á tímabilinu, við Seychelles-eyjar og Máritíus í október, og við 

Panama í nóvember.  

Samningur um samstarf um leit og björgun á norðurslóðum öðlaðist gildi í janúar 2013. 

Með samningnum er brugðist við fyrirsjáanlegri aukningu á umferð á sjó og í lofti og annarri 

starfsemi á norðurslóðum, m.a. vegna loftslagsbreytinga, og aukinni hættu á slysum sem þar 

af leiðir. Kveður samningurinn á um aukið samstarf norðurskautsríkjanna átta við leitar- og 

björgunaraðgerðir. 

Viðbótarbókun við samning á sviði refsiréttar um spillingu var fullgilt í febrúar 2013. 

Með gerð samningsins var stefnt að því að samræma ýmsar efnis- og formreglur aðildarríkja 

Evrópuráðsins er tengjast tilteknum tegundum spillingarbrota og bæta alþjóðlegt samstarf í 

því skyni að gera saksókn vegna þessara brota mögulega og auðvelda hana. Reglur viðbótar-

bókunarinnar fela í sér að spilling á sviði gerðar- og kviðdóma verði gerð refsiverð og með 

því rýmkar hún gildissvið samningsins. Bókunin öðlaðist gildi að því er Ísland varðar 1. júlí 

2013. 

Ísland og Rússland gerðu í maí 2013 með sér samning í formi orðsendingaskipta um 

afnám skyldu til vegabréfsáritunar fyrir flughafnir. Samningur þessi var gerður vegna 

áforma íslenskra flugfélaga um að hefja áætlunarflug til Rússlands og öðlaðist hann gildi 5. 

júní 2013. 

Hinn 1. júní 2013 varð Ísland aðili að samningi um verndun afrísk-evrasískra sjó- og 

vatnafarfugla (AEWA), en samningurinn nær til fjölmargra fuglategunda sem verpa eða hafa 

viðkomu á Íslandi. 

Í júní 2013 var staðfest bókun um breytingu á tvísköttunarsamningi milli Íslands og 

Póllands. Samkvæmt bókuninni tók Pólland upp svokallaða undanþáguaðferð að því er 
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varðar tekjur og eignir, en aðferð Íslands til að komast hjá tvísköttun hélst óbreytt. Bókunin 

öðlaðist gildi 23. ágúst 2013. 

Ísland samþykkti í júní sl. breytingar á samningi um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi 

fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi (NEAFC). Árið 2003 hófst vinna við að uppfæra 

samninginn í samræmi við þá þróun sem átt hafði sér stað á þessu sviði á tíunda áratugnum. 

Á grundvelli þessarar vinnu lagði Ísland í ágúst 2006 fram tillögu innan NEAFC um 

breytingar og var hún samþykkt. Breytingarnar öðluðust gildi 30. október 2013. 

Í byrjun júlí 2013 varð Ísland fyrst allra ríkja til að fullgilda vopnaviðskiptasamning 

Sameinuðu þjóðanna (ATT). Samningurinn er sá fyrsti sinnar tegundar og kveður hann á um 

eftirlit með útflutningi hefðbundinna vopna í þeim tilgangi að auka alþjóðlegt öryggi og 

sporna gegn brotum á mannréttindum og á sviði mannúðarmála. Er honum ætlað að torvelda 

að vopn lendi í höndum ólögmætra herja, hryðjuverkamanna eða glæpasamtaka. Ísland, 

ásamt hinum norrænu ríkjunum, beitti sér mjög fyrir því að samningurinn yrði gerður og tók 

virkan þátt í samningsgerðinni, eins og nánar er greint frá í kafla 6.1.1. Samningurinn mun 

öðlast gildi þegar fimmtíu ríki hafa fullgilt hann. 

Í október 2013 var staðfest samkomulag um breytingu á Norðurlandasamningi um 

aðgang að æðri menntun. Samkvæmt samkomulaginu er samningurinn framlengdur til 

ársloka 2015 og eru þannig áfram tryggð gagnkvæm réttindi námsmanna til aðgangs að 

opinberum háskólum í samningsríkjunum eftir sömu reglum og gilda í hverju ríki fyrir eigin 

ríkisborgara. Samkomulagið öðlaðist gildi 18. desember 2013. 

Ísland staðfesti í nóvember 2013 nýjan Norðurlandasamning um almannatryggingar. 

Samstarf Norðurlanda á sviði almannatrygginga á sér langa sögu, en tók nokkrum 

breytingum þegar EES-samningurinn öðlaðist gildi. Hafa þeir samningar sem Norðurlöndin 

hafa gert með sér síðan þá tekið mið af þeirri þróun sem orðið hefur á almannatrygginga-

löggjöf Evrópusambandsins. Hinn nýi samningur byggist að mestu leyti á eldri samningi frá 

2003, en á honum hafa verið gerðar nauðsynlegar breytingar vegna þeirrar þróunar sem 

orðið hefur á sviði almannatrygginga innan Evrópuréttarins, sem og á löggjöf einstakra 

norrænna ríkja. Samningurinn öðlaðist gildi 1. mars 2014. 

Hinn 1. janúar 2014 gerðist Ísland aðili að samningi um stofnun Veðurtunglastofnunar 

Evrópu (EUMETSAT), en Ísland hefur átt aukaaðild að stofnuninni síðan 2006. Aðildin 

hefur í för með sér talsverðan ávinning, en veðurþjónusta Veðurstofunnar, einkum flug-

veðurþjónusta, hefur byggst á þessari aðild undanfarin ár. 

Fríverslunarsamningur milli Íslands og Kína var fullgiltur í febrúar 2014, en nánar er 

fjallað um þann samning í kafla 3.2.1. 

 

6.5.2. Hafréttarmál 

Utanríkisráðuneytið gætir hagsmuna Íslands í hafréttarmálum og hafa landgrunnsmál 

verið mest í brennidepli á undanförnum árum. Ísland tekur virkan þátt í starfi Sameinuðu 

þjóðanna í hafréttarmálum, en umfjöllun um málefni hafsins hefur farið vaxandi á vettvangi 

allsherjarþingsins. Einnig er fjallað um málefni hafsins í kafla 6.3.3. 

 

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. Aðildarríkjum hans fjölgar stöðugt og eru þau nú 166 talsins. Ísland er einnig mál-

svari úthafsveiðisamnings SÞ, sem kveður á um framkvæmd og útfærslu ákvæða hafréttar-

samningsins um fiskistofna sem finnast bæði innan efnahagslögsögu strandríkja og á út-

hafinu. Úthafsveiðisamningurinn styrkir lagalegan ramma hafréttarsamningsins fyrir svæðis-

bundið samstarf ríkja um stjórn fiskveiða á úthafinu og eru aðildarríki hans nú 81 talsins. 
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Verndun og sjálfbær nýting líffræðilegs fjölbreytileika hafsins utan lögsögu ríkja 

Allsherjarþing SÞ setti árið 2005 á fót vinnuhóp um verndun og sjálfbæra nýtingu líf-

fræðilegs fjölbreytileika hafsins utan lögsögu ríkja. Vinnuhópurinn hefur fundað reglulega 

og hefur fjallað um fjölda málefna sem tengjast líffræðilegum fjölbreytileika hafsins, einkum 

þó erfðaauðlindir hafsins, verndarsvæði í hafinu og umhverfismat. Viðfangsefni vinnu-

hópsins er mjög vítt, enda nær það í raun til alls lífs á úthafinu utan efnahagslögsögu strand-

ríkja svo og á hafsbotninum utan landgrunns strandríkja. 

Skiptar skoðanir eru um hugmyndir um gerð nýs alþjóðasamnings um framangreind mál-

efni undir hafréttarsamningnum. Vinnuhópurinn mun halda fundi á næstu misserum um 

kosti þess og galla og um hugsanlegt gildissvið slíks samnings, en ákvörðun verður tekin 

haustið 2015. Ísland er í hópi þeirra ríkja sem hafa efasemdir um gerð slíks samnings og 

vilja fremur leggja áherslu á framkvæmd hafréttarsamningsins og tengdra samninga. 

 

Landgrunnsmál 

Sendinefnd Íslands kynnti greinargerð sína um ytri mörk landgrunnsins utan 200 sjó-

mílna fyrir landgrunnsnefnd SÞ í New York í janúar 2013. Í framhaldi af því kynnti sendi-

nefndin greinargerðina með ítarlegri hætti fyrir sérstakri undirnefnd sem skipuð var til að 

fjalla um landgrunn Íslands, en í henni eiga sæti sjö meðlimir landgrunnsnefndarinnar. 

Fulltrúar Íslands áttu fimm fundalotur með undirnefndinni með það að markmiði að ná sam-

eiginlegum skilningi um ytri mörk íslenska landgrunnsins og fóru lokafundirnir fram í 

febrúar 2014. 

Gert er ráð fyrir að undirnefndin kynni tillögur sínar um ytri mörk landgrunns Íslands 

fyrir landgrunnsnefndinni á næsta fundi hennar í mars 2014 og að landgrunnsnefndin kynni 

endanlegar tillögur sínar fyrir fulltrúum Íslands á þarnæsta fundi sínum í ágúst 2014. Sam-

kvæmt 76. gr. hafréttarsamningsins eru ytri mörk landgrunnsins, sem strandríki ákvarðar á 

grundvelli tillagna nefndarinnar, endanleg og bindandi. 

Ísland skilaði greinargerð sinni til landgrunnsnefndarinnar í apríl 2009 en hefur sökum 

mikils vinnuálags nefndarinnar vegna mikils fjölda greinargerða strandríkja þurft að bíða 

afgreiðslu hennar. Um er að ræða hlutagreinargerð sem einskorðast við suðurhluta Síldar-

smugunnar og vestur- og suðurhluta Reykjaneshryggjar. Fyrir liggur að á Reykjaneshrygg er 

mikill jarðhiti og hugsanlega er á hafsbotninum að finna aðrar auðlindir, svo sem málma sem 

falla gjarnan til á hitasvæðum og lífrænar auðlindir. Um mikla framtíðarhagsmuni er því að 

tefla. 

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 hugsanlega við það svæði, enda er nefndin ekki bær til að fjalla um umdeild land-

grunnssvæði nema með samkomulagi allra deiluaðila. Engir tímafrestir gilda um greinar-

gerðir um umdeild svæði. 

Viðræður ríkjanna fjögurra um Hatton Rockall-svæðið hafa farið fram af og til frá árinu 

2001. Síðasti fundur aðila 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 sín á milli og að þau skili í framhaldi af því 

sameiginlegri greinargerð til landgrunnsnefndarinnar um ytri mörk landgrunnsins. 

 

Framboð í Alþjóðlega hafréttardóminn 

Ísland hefur tilnefnt Tómas H. Heiðar, sem gegnt hefur starfi þjóðréttarfræðings utan-

ríkisráðuneytisins frá árinu 1996, í stöðu dómara við Alþjóðlega hafréttardóminn (ITLOS) í 
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Hamborg. Framboðið nýtur stuðnings hinna fjögurra norrænu ríkjanna og fara kosningar í 

dóminn fram á aðildarríkjafundi hafréttarsamningsins í júní 2014. 

 

6.5.3. Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn 

Á árinu 2013 gætti nokkurrar ólgu meðal aðildarríkja Rómarsamþykktarinnar um Alþjóð-

lega sakamáladómstólinn (ICC). Mörg aðildarríki frá Afríku hafa verið óánægð með áherslur 

dómstólsins, sem þau segja vera í herferð gegn álfunni. Sérstakrar gremju gætir vegna ákæra 

á hendur leiðtogum Kenía, þeim Uhuru Kenyatta, forseta landsins, og William Ruto, vara-

forseta, sem voru gefnar út árið 2011. Auk þess hafa mörg Afríkuríki hunsað handtöku-

skipun á hendur Omar al-Bashir, forseta Súdan, þegar hann hefur sótt þau heim, en hann er 

ákærður fyrir þjóðarmorð. 

Í byrjun september 2013 samþykkti þingið að Kenía segði sig frá Rómarsamþykktinni, en 

ríkisstjórnin hefur ekki tekið endanlega ákvörðun. Margir hafa óttast að fleiri ríki myndu 

fylgja í kjölfarið. Afríkusambandið samþykkti að fara fram á að réttarhöldum yfir Kenyatta 

og Ruto yrði frestað þar til þeir hefðu lokið kjörtímabilum sínum. Nokkur Afríkuríki beittu 

sér fyrir frestun réttarhaldanna á grundvelli 7. kafla stofnsáttmála SÞ, sem kveður á um 

aðgerðir gegn ófriði, en ályktunartillaga þar að lútandi var felld í öryggisráðinu þar sem 

eingöngu sjö ríki greiddu atkvæði með henni en hin átta sátu hjá. Ríkin sem sátu hjá sögðu 

að ræða yrði hugsanlega lausn málsins á aðildarríkjaþingi Rómarsamþykktarinnar, ekki í 

öryggisráðinu. Afríkuríkin voru harðorð í garð vestrænna ríkja, sem þau sögðu nýta sér bæði 

öryggisráðið og dómstólinn í sína þágu. 

Í aðdraganda aðildarríkjaþingsins var m.a. farið fram á að málsmeðferðarreglum yrði 

breytt til þess að draga úr viðveruskyldu ákærðra fyrir dóminum og rætt var um að 

breytingar yrðu einnig gerðar á Rómarsamþykktinni sjálfri til að standa vörð um friðhelgi 

lýðræðislega kjörinna leiðtoga. Á þinginu, sem haldið var í Haag í nóvember 2013, varð úr 

að málsmeðferðarreglunum var breytt mikið til þess að koma til móts við Afríkuríkin. 

Margir voru vongóðir um að þar með væri málinu lokið, en sú varð ekki raunin. 

Í desember 2013 setti Kenía formlega fram tillögur um breytingar á Rómarsamþykktinni. 

Tillögurnar hafa ekki verið sendar aðildarríkjunum, en þær munu m.a. fela í sér breytingu á 

27. gr. samþykktarinnar á þá leið að þjóðarleiðtogar verði undanþegnir lögsókn á meðan þeir 

gegna embætti. Fá ríki utan Afríku telja slíka breytingu ásættanlega. Önnur breytingatillaga 

mun fela í sér að allsherjarþing SÞ geti vísað málum frá dómstólnum þegar öryggisráðið 

veigrar sér við því. 

Íslensk stjórnvöld leggja áherslu á að það sé skylda Alþjóðlega sakamáladómstólsins að 

rannsaka og saksækja í þeim tilvikum þegar sterkur grunur er um að framin hafi verið brot 

gegn mannkyninu, hópmorð eða stríðsglæpir. Ísland studdi breytingarnar á málsmeðferðar-

reglum dómstólsins til að koma til móts við áhyggjur Afríkuríkjanna, en hefur hins vegar 

efasemdir um framangreindar tillögur um breytingar á Rómarsamþykktinni. Í því sambandi 

er rétt að hafa í huga að það er ein af grundvallarreglum samþykktarinnar að þjóðhöfðingjar 

aðildarríkja skuli ekki njóta friðhelgi frá saksókn vegna áðurnefndra glæpa. 

 

Áherslur og starfið framundan 
Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir að meginmarkmið íslenskrar utanríkisstefnu er 

að gæta hagsmuna lands og þjóðar á alþjóðavettvangi. Það er grundvallaratriði í samskiptum 

þjóða að alþjóðalög séu virt og að þjóðir leysi deilumál með friðsamlegum og 

diplómatískum hætti. Samstarf þjóða er mikilvægt til þess að takast á við þær ógnir sem 

þjóðir standa frammi fyrir þvert á landamæri og leikreglur alþjóðakerfisins. 

Af ýmsu er að taka í áherslumálum á vettvangi alþjóða- og öryggismála um þessar 

mundir. Fyrst ber að nefna vinnu að mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland sem framundan 
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er á grunni tillagna nefndar sem í sátu þingmenn allra þingflokka á síðasta kjörtímabili. 

Stefnir utanríkisráðherra að því að leggja fram þingsályktunartillögu um þjóðaröryggisstefnu 

Íslands innan skamms. Nýlega samþykktu utanríkisráðherrar Norðurlandanna yfirlýsingu um 

að styrkja enn frekar samstarf um utanríkis- og öryggismál. Hafa Íslendingar orðið 

áþreifanlega varir við slíka styrkingu með því að flugsveitir frá Finnlandi og Svíþjóð tóku 

þátt í loftvarnarþjálfunarverkefni í tengslum við loftrýmisgæsluvakt Noregs snemma á árinu. 

Markaði það ákveðin tímamót í samstarfi landanna á þeim vettvangi og standa vonir til að 

unnt verði að efna til sambærilegra verkefna á næstu misserum. Vert er einnig að nefna að 

yfirmenn herafla norðurskautsríkjanna munu funda á Íslandi síðar á árinu um hvernig ríkin 

geti í sameiningu styrkt eftirlit og viðbragðsgetu á norðurslóðum. Framundan er 

leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins síðar á árinu. Bandalagið stendur á vissum 

tímamótum í lok ársins þegar aðgerðum alþjóðaliðs ISAF lýkur í Afganistan. Umræða næstu 

mánaða mun þannig snúast um framtíðarhlutverk NATO, hefðbundnar varnarskuldbindingar 

og getu til aðgerða, þjálfunar og aðstoðar við ríki utan bandalagsins. Ísland mun taka fullan 

þátt í þessari stefnumótun á næstunni og mælir fyrir því að styrkja beri hefðbundið 

varnarhlutverk NATO. Þá munu atburðir síðustu vikna í Úkraínu vafalítið setja mark sitt á 

dagskrá leiðtogafundarins.  
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7. ALÞJÓÐLEG ÞRÓUNARSAMVINNA 

Ný áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands fyrir tímabilið 2013–2016 

(þróunarsamvinnuáætlun) var samþykkt með þingsályktun 21. mars 2013. Áætlunin skapar 

umgjörð fyrir allt opinbert starf á sviði þróunarmála, friðaruppbyggingar og neyðar- og 

mannúðaraðstoðar hvort sem um er að ræða tvíhliða samvinnu á vegum Þróunarsamvinnu-

stofnunar Íslands (ÞSSÍ), stuðning við fjölþjóðlegar stofnanir, verkefni á vegum 

félagasamtaka eða starf undir merkjum Íslensku friðargæslunnar. Í áætluninni er lögð áhersla 

á árangur og skilvirkni þróunarstarfs og skýra forgangsröðun. Í kafla 7.2 er greint frá 

framkvæmd áætlunarinnar á síðastliðnu ári. 

Ísland fékk í mars sl. aðild að þróunarsamvinnunefnd Efnahags- og framfara-

stofnunarinnar (OECD/DAC) í kjölfar úttektar á umgjörð alþjóðlegrar þróunarsamvinnu sem 

unnin var af sendinefnd á vegum DAC. Niðurstöður úttektarinnar voru á þá leið að þróunar-

samvinna Íslands byggði á traustum og faglegum grunni. Þróunarsamvinnunefndin er 

samstarfsvettvangur OECD-ríkja sem komið hafa sér saman um viðmið sem ætlað er að 

stuðla að faglegri framkvæmd og bættum árangri þróunarstarfs. Ísland er þannig komið í hóp 

þeirra ríkja sem fremst standa á sviði þróunarsamvinnu og markar aðildin því þáttaskil. 

Ísland tekur virkan þátt í störfum nefndarinnar og undirhópum hennar.  

Alþjóðlegi jafnréttisskólinn, sem starfræktur hefur verið við Háskóla Íslands frá árinu 

2009, varð í maí sl. hluti af neti Háskóla Sameinuðu þjóðanna (HSÞ) á Íslandi, með undir-

ritun þríhliða samstarfssamnings utanríkisráðuneytisins, Háskóla Sameinuðu þjóðanna og 

HÍ. Skólinn byggist á sömu hugmyndafræði og aðrir skólar HSÞ og hefur að markmiði að 

veita sérfræðingum frá þróunarlöndum sem starfa að jafnréttismálum þjálfun á sínu sérsviði 

og gera þeim betur kleift að vinna að jafnri stöðu karla og kvenna í heimalöndum sínum. 

Nánar er fjallað um starf Jafnréttisskóla HSÞ í kafla 7.2. 

Mikill stuðningur er meðal almennings við þátttöku Íslands í alþjóðlegri þróunar-

samvinnu, samkvæmt niðurstöðum skoðanakönnunar sem utanríkisráðuneytið og Þróunar-

samvinnustofnun létu framkvæma á síðasta ári. Kváðust 80,6% aðspurðra mjög eða frekar 

hlynnt því að íslensk stjórnvöld tækju þátt í þróunarsamvinnu. Könnunin var liður í 

kynningar- og upplýsingastarfi um málaflokkinn, í samræmi við þróunarsamvinnuáætlun, og 

voru niðurstöðurnar kynntar á málþingi í október sl. í tengslum við kynningarátakið 

Þróunarsamvinna ber ávöxt, sem ÞSSÍ stóð fyrir í þriðja sinn í samvinnu við frjáls 

félagasamtök. 

Á síðastliðnu ári hefur farið fram umfangsmikil umræða og málefnavinna vegna mótunar 

nýrra þróunarmarkmiða sem taka munu við af þúsaldarmarkmiðum SÞ þegar þau renna sitt 

skeið á enda árið. Ísland hefur tekið virkan þátt í þeirri umræðu, meðal annars á vettvangi 

allsherjarþings SÞ, en nánar er fjallað um það í kafla 6.1.1. 

 

7.1. Framlög til þróunarsamvinnu 

Á árinu 2013 námu framlög til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu um 4,3 milljörðum króna 

samkvæmt bráðbirgðatölum, sem svarar til 0,26% af vergum þjóðartekjum (VÞT). Áætlað er 

að framlög Íslands til þróunarsamvinnu árið 2014 muni nema um 4 milljörðum króna, sem 

svarar til 0,23% af VÞT, miðað við fjárlög og nýjustu hagspár. Er það undir því markmiði 

sem sett er fram í áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2013–2016, en það kemur 

til vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar til að rétta af fjárlagahalla og veita aukið fé til 

heilbrigðiskerfisins. Til samanburðar má geta þess að árin 2011 og 2012 námu framlögin 

0,21%  og 0,22% af VÞT. Áfram er stefnt að því að veita sem nemur 0,7% af vergum 

þjóðartekjum til þróunarsamvinnu, þótt ekki verði það eins skjótt og gert var ráð fyrir í 

þróunarsamvinnuáætlun. Í eftirfarandi töflu og skífuriti má sjá hvernig framlög Íslands til 

þróunarmála árið 2013 skiptast skv. bráðabirgðatölum: 
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Áætluð framlög til þróunarsamvinnu 2013 

    M.kr. M.kr 

Þróunarsamvinnustofnun Íslands   1,840.7 

  Aðalskrifstofa 133.0   

  Mósambík 347.5   

  Malaví 632.3   

  Úganda 488.2   

  Önnur þróunaraðstoð 239.6   

Friðargæsla og uppbygging   154.0 

  Almennur kostnaður 34.2   

  Undirbúningsnámskeið 0.2   

  Kosningaeftirlit ÖSE 4.2   

  Íslenska alþjóðabjörgunarsveitin 1.8   

  Afganistan 74.5   

  Friðargæsla SÞ 39.0   

Sameinuðu þjóðirnar   767.6 

  UNICEF 176.3   

  UN WOMEN 194.3   

  UNDP 45.5   

  UNFPA 12.4   

  OCHA 73.9   

  UNHCR 6.0   

  UNRWA 96.5   

  FAO 34.8   

  Annað samstarf með SÞ* 127.7   

Skólar Háskóla SÞ á Íslandi    547.4 

  Jarðhitaskólinn 250.6   

  Sjávarútvegsskólinn 211.7   

  Landgræðsluskólinn 85.1   

Alþjóðabankinn   378.9 

  Samstarf í orkumálum (ESMAP) 40.1   

  Aðgerðaáætlun um jafnréttismál 18.8   

  Verkefnasjóður 80.9   

  Alþjóðaframfarastofnunin 205.0   

  Skuldaniðurfelling þróunarríkja 24.9   

  Annað samstarf með Alþjóðabankanum 9.2   

Frjáls félagasamtök   266.3 

Önnur þróunaraðstoð   296.1 

  Jafnréttisskólinn 50.0   

  Önnur marghliða þróunaraðstoð 246.1   

Annar kostnaður   53.1 

Alls     4,304.1 

        

Hlutfall af vergum þjóðartekjum   0.26 

Áætlaðar vergar þjóðartekjur skv. Hagstofu Íslands   1,680,747 

* Annað samstarf með SÞ: WHO, ILO, IAEA, UNESCO, WTO, WFP o.fl.     
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7.2. Framkvæmd áætlunar um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands  
Á sl. ári hefur verið unnið að framkvæmd alþjóðlegrar þróunarsamvinnu Íslands í 

samræmi við þróunarsamvinnuáætlun 2013–2016. Áhersla er lögð á stuðning við þrjú 

meginsvið: félagslega innviði (menntun og heilsu), auðlindir (orku- og fiskimál) og frið 

(stjórnarfar og endurreisn), auk tveggja þverlægra málefna: jafnréttismála og umhverfismála. 

Ísland beinir einkum stuðningi til fimm landa: Malaví, Mósambík, Úganda, Palestínu og 

Afganistan. Á sviði fjölþjóðlegrar þróunarsamvinnu er áhersla lögð á stuðning við fjórar 

stofnanir: Alþjóðabankann, Barnahjálp SÞ (UNICEF), Stofnun SÞ um kynjajafnrétti og 

valdeflingu kvenna (UN Women) og Háskóla Sameinuðu þjóðanna (HSÞ). Neyðar- og 

mannúðaraðstoð er mikilvægur þáttur í starfi Íslands og er lögð sérstök áhersla á stuðning 

við Matvælaáætlun SÞ (WFP), Neyðarsjóð SÞ (CERF) og samræmingarskrifstofu SÞ í 

mannúðarmálum (OCHA), auk verkefna á vegum frjálsra félagasamtaka. 

Á árinu 2013 var unnið að margvíslegri stefnumótun í samræmi við ákvæði þróunarsam-

vinnuáætlunar. Lokið var við gerð samstarfsáætlunar Íslands og Úganda, auk þess sem unnið 

var að áætlunum um samstarf við Mósambík og stuðning við Afganistan. Þá var unnið að 

greiningu á möguleikum íslenskra aðila til þátttöku í uppbyggingu atvinnuvega í þróunar-
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löndum, sem og greiningu á áherslum í samstarfi við háskólasamfélagið. Vinna við 

sameiginlega umhverfisstefnu utanríkisráðuneytisins og ÞSSÍ er á lokastigum. 

Í maí sl. voru gefin út tvö stefnuskjöl sem voru unnin í samræmi við þróunarsamvinnu-

áætlun og lúta bæði að jafnréttismálum, annars vegar jafnréttisstefna á sviði alþjóðlegrar 

þróunarsamvinnu Íslands fyrir árin 2013–2016 og hins vegar áætlun Íslands um framkvæmd 

ályktunar öryggisráðs SÞ nr. 1325 um konur, frið og öryggi fyrir sama tímabil. Jafnréttis-

stefnan byggist á alþjóðlegum samþykktum og íslenskri löggjöf. Þar er lögð áhersla á fjögur 

meginsvið sem endurspegla jafnframt áhersluþætti þróunarsamvinnuáætlunar: menntun, 

heilsu, auðlinda- og umhverfismál og frið og öryggi. Í jafnréttisstefnunni kemur fram að 

unnið verði að kynjajafnrétti með tvennum hætti, annars vegar með samþættingu kynja-

sjónarmiða og hins vegar með stuðningi við verkefni sem hafa kynjajafnrétti og valdeflingu 

kvenna að meginmarkmiði. Áætlunin um framkvæmd ályktunar öryggisráðs SÞ nr. 1325 

fyrir tímabilið 2013–2016 byggist á niðurstöðum endurmats á fyrstu framkvæmdaáætlun 

Íslands sem gerð var árið 2008. Tekið er mið af tillögum framkvæmdastjóra Sameinuðu 

þjóðanna um samræmi í skýrslugerð aðildarríkja og aukin áhersla lögð á aðgerðir, eftirfylgni 

og árangur. Í samræmi við áætlunina var meðal annars komið á fót samráðshópi um 

málefnið á sl. ári og starfsfólki utanríkisráðuneytisins og útsendum sérfræðingum á vegum 

Íslensku friðargæslunnar veitt fræðsla. Ályktun 1325 og tengdum ályktunum sem 

öryggisráðið hefur samþykkt síðan er ætlað að tryggja að tekið sé tillit til sjónarmiða kvenna 

í friðarviðræðum og við uppbyggingu eftir átök, að konur jafnt og karlar hafi aðkomu að 

friðarferlum og að tekið sé á málum á borð við kynbundið ofbeldi í átökum. Því er mikilvægt 

að útsendir sérfræðingar á vegum friðargæslunnar hafi þekkingu á ályktuninni og 

innleiðingu hennar, en landsnefnd UN Women á Íslandi hefur séð um fræðsluna.  

 

7.2.1. Fjölþjóðleg þróunarsamvinna 

Í fjölþjóðlegri þróunarsamvinnu felst samstarf og stuðningur við fjölþjóðlegar stofnanir 

og verkefni á þeirra vegum. Í þróunarsamvinnuáætlun er sem fyrr segir lögð áhersla á 

stuðning við fjórar stofnanir: UN Women, UNICEF, HSÞ og Alþjóðabankann. Það er í 

samræmi við áherslu stjórnvalda á skýra forgangsröðun og aukinn árangur á sviði 

þróunarsamvinnu. 

 

UN Women  

UN Women er eina stofnun Sameinuðu þjóðanna sem hefur það meginhlutverk að vinna 

að jafnrétti kynjanna og valdeflingu kvenna og sinnir sem slík mikilvægu samræmingar-

hlutverki meðal stofnana SÞ, auk þess að starfrækja margvísleg verkefni á vettvangi. Á 

síðastliðnu ári tók Ísland þátt í framkvæmdastjórn stofnunarinnar sem áheyrnaraðili, en árið 

2014 á Ísland sæti í stjórninni. Einnig tekur Ísland þátt í óformlegum vinahópi líkt þenkjandi 

ríkja á vettvangi SÞ í New York sem styðja starf UN Women. 

Árið 2013 veitti Ísland almennt kjarnaframlag til UN Women, en slík framlög eru afar 

mikilvæg til að treysta reksturinn, ekki síst fyrir nýja stofnun eins og UN Women sem er að 

vaxa og styrkjast í sessi. Auk þess voru veitt sérstök framlög til verkefna stofnunarinnar í 

Afganistan og Palestínu og stöður útsendra íslenskra sérfræðinga í Palestínu og á Balkan-

skaga kostaðar. Því til viðbótar voru veitt framlög í styrktarsjóð UN Women til upprætingar 

ofbeldis gegn konum og til átaksverkefnis stofnunarinnar í tilefni þess að tveir áratugir verða 

liðnir á næsta ári frá kvennaráðstefnu SÞ í  Peking. Þá voru áfram veitt framlög til lands-

nefndar UN Women á Íslandi, í samræmi við samstarfssamning við landsnefndina fyrir tíma-

bilið 2013–2015. Samkvæmt samningnum veitir landsnefndin útsendum sérfræðingum á 

vegum Íslensku friðargæslunnar fræðslu um jafnréttismál og framkvæmd ályktunar öryggis-

ráðs SÞ nr. 1325, sem fyrr segir, auk þess að vinna að vitundarvakningu meðal almennings 
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um jafnrétti kynjanna og stöðu kvenna í þróunarlöndum. Loks var veitt framlag til verkefnis 

UN Women á sviði loftslagsmála. 

Í Afganistan runnu íslensk framlög til verkefna sem miða að því að uppræta ofbeldi gegn 

konum sem er útbreitt og alvarlegt vandamál í landinu. Skrifstofa UN Women í Afganistan 

styður meðal annars stjórnvöld við að framfylgja lögum um ofbeldi gegn konum og stúlkum 

og vinnur að því að auka vitund og þekkingu innan dómskerfisins. Einnig er unnið að því að 

efla getu kvennamálaráðuneytisins til að takast á við vandann, meðal annars með starfsemi 

kvennaathvarfa og fjölskyldumiðstöðva sem sinna þolendum ofbeldis. 

Framlögum til UN Women í Palestínu var varið til kvennaathvarfs sem veitir þolendum 

ofbeldis heildræna aðstoð og vinnur að valdeflingu kvenna og stúlkna. Þá fór íslenskur 

sérfræðingur til starfa hjá UN Women í Palestínu sl. haust. Snýr starf hans meðal annars að 

samþættingu kynjasjónarmiða og samvinnu við aðrar stofnanir SÞ á svæðinu, palestínsk 

yfirvöld og félagasamtök. 

Íslendingar hafa stutt við starfsemi UN Women (áður UNIFEM) á Balkanskaga frá árinu 

1999, bæði með útsendum sérfræðingum og fjárstuðningi. Í samræmi við skarpari forgangs-

röðun á sviði þróunarsamvinnu var á síðastliðnu ári tekin sú ákvörðun að hætta stuðningi við 

þetta svæði og beina honum þess í stað að áherslulöndum Íslands. Lauk íslenskur 

sérfræðingur því störfum um mitt ár á skrifstofu UN Women í Kósóvó og annar var sendur 

til Palestínu. 

Ísland hefur um árabil veitt framlög í styrktarsjóð UN Women til að uppræta ofbeldi 

gegn konum, en sjóðurinn styður við margvísleg verkefni víða um heim. Frá stofnun 

sjóðsins árið 1996 hafa styrkir verið veittir til 368 verkefna í 132 löndum og eru yfir-

standandi verkefni alls 77 í 70 löndum. Loks veitti Ísland framlag til átaks á vegum UN 

Women í tilefni þess að árið 2015 verða tveir áratugir liðnir frá kvennaráðstefnu SÞ í 

Peking, en frá því er nánar greint í kafla 6.1.1. 

  
UNICEF  

Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, UNICEF, er leiðandi í alþjóðlegu hjálparstarfi fyrir 

börn og vinnur með stjórnvöldum og félagasamtökum að verkefnum sem miða að því að 

bæta hag og réttindi barna um heim allan. Fastanefnd Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum í 

New York situr fundi framkvæmdastjórnar UNICEF sem áheyrnaraðili. 

Almennt kjarnaframlag var veitt til UNICEF á árinu 2013, auk þess sem veitt voru 

framlög til verkefna stofnunarinnar í Palestínu og staða sérfræðings á sömu skrifstofu 

kostuð, eins og nánar er greint frá í kafla 7.2.3. Einnig kostaði Ísland stöðu ungs sérfræðings 

(e. Junior Professional Officer) í menntamálum hjá UNICEF í Malaví og veitti framlög til 

neyðarverkefna á vegum stofnunarinnar í Sýrlandi. Þá voru veitt framlög til starfsemi lands-

nefndar UNICEF á Íslandi samkvæmt samstarfssamningi fyrir árin 2011–2013, en helstu 

verkefni landsnefndarinnar lúta m.a. að vitundarvakningu meðal almennings, auk þess sem 

landsnefndin sinnir fræðslu fyrir útsenda sérfræðinga áður en þeir fara til starfa á vettvangi. 

Framlag var ennfremur veitt til samstarfsverkefnis UNICEF og UNFPA sem miðar að 

því að uppræta limlestingar á kynfærum kvenna og stúlkna, en áætlað er að milli 100 og 140 

milljónir kvenna hafi þurft að þola þessa meðferð og að þrjár milljónir stúlkna eigi á hættu 

að hljóta sömu örlög. Verkefnið, sem nær til 16 landa í Afríku, felst í fræðslu og stuðningi 

við einstaklinga, hópa og samfélög með það að markmiði að stuðla að afnámi þessarar 

skaðlegu hefðar. Auk þess er stutt við lagasetningu og eftirfylgni. 

 

Háskóli Sameinuðu þjóðanna 
Á Íslandi starfa nú fjórir skólar undir hatti Háskóla Sameinuðu þjóðanna (HSÞ); Jarðhita-

skólinn, Sjávarútvegsskólinn, Landgræðsluskólinn og Jafnréttisskólinn. Í heild hafa 872 
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nemendur frá 91 landi útskrifast frá skólunum og mynda víðfeðmt net sérfræðinga á fyrr-

nefndum sviðum. Kjarni starfsins er sex mánaða námsdvöl sérfræðinga á Íslandi. Því til 

viðbótar stunda nokkrir nemendur meistara- og doktorsnám á Íslandi, auk þess sem skólarnir 

halda reglulega stutt námskeið í þróunarríkjum. 

Markmið Jarðhitaskólans, sem er elstur skóla HSÞ á Íslandi og hefur starfað frá árinu 

1979, er að veita sérfræðingum frá þróunarlöndum sérhæfða þjálfun á sviði jarðhita-

rannsókna og -nýtingar. Frá upphafi hafa 554 nemendur frá 53 löndum útskrifast úr Jarðhita-

skólanum. Þar af luku 34 nemendur sex mánaða þjálfun við skólann á árinu 2013, 10 konur 

og 24 karlar. Auk þeirra hlutu fimm nemendur sömu þjálfun í Kenía, tvær konur og þrír 

karlar. Jarðhitaskólinn stendur jafnframt fyrir stuttum námskeiðum í þróunarlöndum og á 

árinu 2013 voru haldin slík námskeið í El Salvador og Kenía. Frá árinu 2005 þegar skólinn 

hóf að halda slík námskeið hafa alls rúmlega 800 sérfræðingar tekið þátt í þeim. Hinn 1. 

ágúst 2013 tók Lúðvík Georgsson við stöðu forstöðumanns Jarðhitaskólans, en hann hafði 

gegnt starfi aðstoðarforstöðumanns frá árinu 1990. Fráfarandi forstöðumaður, Ingvar Birgir 

Friðleifsson, hafði þá gegnt embættinu frá stofnun skólans árið 1979 og á því stóran hlut í 

uppbyggingu hans. 

Næstelstur skólanna er Sjávarútvegsskólinn, en hann hóf starfsemi árið 1998 og veitir 

sérfræðingum frá þróunarlöndum þjálfun á ýmsum sviðum er snúa að sjávarútvegi og 

fiskveiðum. Í heild hafa 264 nemendur frá 53 löndum útskrifast úr skólanum, þar af 22 á 

árinu 2013, níu konur og þrettán karlar. Líkt og Jarðhitaskólinn stendur Sjávarútvegsskólinn 

einnig fyrir styttri námskeiðum í þróunarlöndum og hafa alls yfir 700 sérfræðingar sótt slík 

námskeið frá upphafi. Á árinu 2013 var haldið slíkt námskeið á St. Lúsíu. 

Árið 2010 bættist Landgræðsluskólinn í hóp skóla HSÞ á Íslandi, en hann hafði starfað 

frá árinu 2007. Skólinn hefur að markmiði að veita sérfræðingum frá þróunarlöndum þjálfun 

á sviði landgræðslu og sjálfbærrar nýtingar lands. Frá upphafi hefur samtals 51 útskrifast úr 

skólanum, en nemendur hafa komið frá tíu löndum. Tíu luku námi á árinu 2013, jafn margar 

konur og karlar. 

Jafnréttisskóli HSÞ er yngstur skólanna, en Alþjóðlegi jafnréttisskólinn varð hluti af neti 

HSÞ á Íslandi á síðastliðnu ári. Skólinn, sem veitir sérfræðingum frá þróunarlöndum þjálfun 

á sviði jafnréttismála, útskrifaði átta nemendur á árinu 2013, fimm konur og þrjá karla. Frá 

upphafi starfseminnar hafa alls 29 nemendur frá fimm löndum lokið sex mánaða þjálfun við 

skólann. 

Í samræmi við þróunarsamvinnuáætlun starfar vinnuhópur að því að undirbúa framtíðar-

fyrirkomulag starfsemi Háskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. 

 

Alþjóðabankinn 

Alþjóðabankinn er meðal stærstu og áhrifamestu alþjóðastofnana á sviði þróunar-

samvinnu í heiminum og fer með um fimmtung allrar alþjóðlegrar aðstoðar við fátækustu 

ríki heims. Þrátt fyrir stærð Alþjóðabankans hefur Ísland greiða leið að virkri þátttöku á 

vettvangi hans, m.a. í gegnum kjördæmi Norðurlanda og Eystrasaltsríkja í stjórn bankans, en 

einnig með reglulegri og beinni aðkomu að málefnavinnu í tvíhliða samstarfi. Á árinu 2014 

situr Ísland í þróunarnefnd Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrir hönd ríkjanna 

átta. 

Tveir vinnufundir kjördæmis Norðurlanda og Eystrasaltsríkja voru haldnir á Íslandi 

haustið 2013, annars vegar almennur samráðsfundur og hins vegar fundur ráðherra ásamt 

forseta bankans, dr. Jim Kim. Á fundunum var meðal annars rætt um nýja stefnu bankans 

varðandi útrýmingu sárafátæktar, stöðu mála varðandi endurfjármögnun Alþjóðaframfara-

stofnunarinnar (IDA) og hlutverk stofnunarinnar við að stuðla að framgangi þróunar-

markmiða Alþjóðabankans. Þá var fjallað um fyrirhugaðar breytingar á atkvæðavægi, sem 
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miða að því að styrkja rödd þróunarríkja á vettvangi bankans. Einnig fóru fram umræður um 

samstarf Alþjóðabankans og Sameinuðu þjóðanna og lögðu Norðurlöndin áherslu á að það 

yrði eflt. 

Auk þess að vera hluthafi í Alþjóðaframfarastofnuninni fer drjúgur hluti af framlögum 

Íslands til þróunarmála til sjóða og verkefna á vegum Alþjóðabankans er tengjast áherslu-

sviðum Íslands í alþjóðlegri þróunarsamvinnu. Ísland er til að mynda virkur þátttakandi í 

Energy Sector Management Program (ESMAP), sem er samstarfsverkefni Alþjóðabankans 

og ellefu ríkja. Hlutverk ESMAP er að veita þróunarríkjum tæknilega ráðgjöf á sviði 

orkumála og gera þeim kleift að stuðla að hagvexti og draga úr fátækt með áherslu á 

sjálfbæra nýtingu orkuauðlinda. Ísland veitir bæði framlag til verkefnisins og kostar stöðu 

jarðhitasérfræðings. Nánar er greint frá jarðhitasamstarfi í Austur-Afríku í kafla 7.2.2. 

Á árinu 2013 var einnig veitt framlag til verkefnis um kynjajafnrétti og málefni kvenna,  

en markmið þess er að auka þekkingu á jafnréttismálum innan Alþjóðabankans og efla 

samþættingu kynjasjónarmiða. Þá voru veitt framlög í svokallaðan verkefnasjóð Íslands 

innan bankans til að standa straum af kostnaði við stöður íslenskra sérfræðinga. Gert er ráð 

fyrir að ráða í tvær stöður innan bankans á þessu ári, annars vegar sérfræðing á sviði 

fiskimála og hins vegar jarðhitasérfræðing hjá ESMAP. 

 

Umhverfis- og loftslagsmál  

Framlög til þróunarmála voru í fyrsta sinn greind samkvæmt umhverfis- og loftslags-

stikum OECD/DAC á sl. ári. Benti greiningin til þess að 54% af framlögum Íslands til 

alþjóðlegrar þróunarsamvinnu árið 2012 hafi nýst í þágu umhverfismála. Þá runnu 29% 

framlaga til verkefna sem voru til þess fallin að draga úr áhrifum loftslagsbreytinga. 

Veitt voru framlög til sex verkefna á sviði umhverfis- og loftslagsmála á árinu 2013. Í 

fyrsta lagi var veitt framlag í sjóð á vegum rammasamnings SÞ fyrir fátækustu þróunar-

löndin, en sjóðurinn styður þau við að undirbúa og framkvæma aðgerðaáætlanir um aðlögun 

að loftslagsbreytingum. Í annan stað var veitt fé í sjóð sem hefur að markmiði að auka hlut 

kvenna í alþjóðlegum viðræðum um loftslagsmál (WEDO). Sjóðurinn styrkir konur frá 

þróunarlöndum til að sækja loftslagsráðstefnur og fundi Sameinuðu þjóðanna og taka þátt í 

samningaviðræðum. Í þriðja lagi voru veitt framlög til jarðhitaverkefnis á vegum IRENA í 

Suður-Ameríku. Munu framlögin nýtast í áframhaldandi vinnu við að hraða jarðhitavæðingu 

í álfunni. Í fjórða lagi var veittur styrkur til loftslagsverkefnis á vegum UN Women til að 

tryggja að kynjasjónarmiðum væri komið á framfæri í alþjóðlegum samningaviðræðum og 

stefnumótun á sviði loftslagsmála. Einnig var framlag veitt til sjóðs á vegum Sameinuðu 

þjóðanna um sjálfbæra orku fyrir alla (SE4ALL). Sjóðurinn starfar að markmiðum aðal-

framkvæmdastjóra SÞ um aðgengi að orku, bætta orkunýtingu og endurnýjanlega orkugjafa. 

Loks var Alþjóðaráðstefna um kolefnisbindingu í jarðvegi styrkt og fyrrverandi nemanda 

Landgræðsluskólans gert kleift að halda þar erindi. 

 

7.2.2. Tvíhliða þróunarsamvinna á vegum ÞSSÍ 

Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ) er sérstök stofnun sem lýtur yfirstjórn 

utanríkisráðuneytisins. Þróunarsamvinnustofnun annast tvíhliða þróunarsamvinnu Íslands. 

Grundvallarmarkmið ÞSSÍ er að styðja viðleitni stjórnvalda í þróunarríkjum í baráttunni 

gegn fátækt með það að leiðarljósi að bæta lífskjör þeirra sem verst eru settir í fátækustu 

samfélögunum. Tvíhliða samstarfsríki Íslands eru þrjú Afríkuríki; Malaví, Mósambík og 

Úganda, en þau eru öll í hópi fátækustu ríkja heims. Stuðningur við almannaþjónustu er 

önnur meginstoðin í starfsemi stofnunarinnar þar sem einkum er lögð áhersla á menntun, 

lýðheilsu, vatns- og hreinlætismál. Hin meginstoðin er stuðningur við sjálfbæra nýtingu 

auðlinda, fyrst og fremst á sviði jarðhita og fiskimála. Í jarðhitamálum er unnið í svæða-
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samstarfi með fleiri löndum og fjölþjóðlegum stofnunum. Eignarhald viðtakenda er í 

öndvegi í starfsemi ÞSSÍ og er leitast við að vinna beint með héraðsstjórnum að umbótum á 

grunnþjónustu, þar sem því verður við komið, og með stjórnvöldum að verkefnum á 

landsvísu. 

Öll þróunarsamvinnuverkefni ÞSSÍ eru skoðuð og metin af óháðum úttektaraðilum í 

samræmi við alþjóðleg viðmið. Á árinu voru gerðar nokkrar úttektir og aðrar undirbúnar. 

Lokaúttektir voru gerðar á jarðhitaverkefni í Níkaragva og vatnsverkefni í Malaví og stöðu-

könnun gerð á fiskgæðaverkefni í Úganda. Rýni- og úttektarskýrslur eru aðgengilegar á vef 

ÞSSÍ
7
, en þar er einnig að finna gagnagrunn um verkefni stofnunarinnar. ÞSSÍ gefur 

vikulega út rafrænt fréttabréf, Heimsljós, þar sem fjallað er um þróunarmál og starf 

stofnunarinnar.  Þá var á árinu lokið við gerð verklagsreglna um eftirlit utanríkis-

ráðuneytisins með skuldbindandi samningum ÞSSÍ, samkvæmt ábendingum frá 

Ríkisendurskoðun. 

 

Malaví 

Í Malaví er unnið samkvæmt samstarfsáætlun fyrir tímabilið 2012–2016, en um mitt ár 

2012 var undirritaður samstarfssamningur til fjögurra ára við ráðuneyti sveitarstjórnarmála 

og héraðsstjórnvöld í Mangochi um eflingu grunnþjónustu í héraðinu. Um er að ræða þver-

lægt verkefni sem felur í sér stuðning við lýðheilsu, vatns- og hreinlætismál og grunn-

menntun. 

Eitt helsta markmið verkefnisins er að draga úr mæðra- og ungbarnadauða. Í þeim 

tilgangi var á árinu hafist handa við byggingu nýrrar fæðingardeildar við héraðsspítalann í 

Mangochi og tveggja minni fæðingardeilda, auk lagfæringa og betrumbóta á öðrum heilsu-

gæslustöðvum. Þá voru 57 nýjar almenningsvatnsveitur teknar í notkun og 24 veitur 

lagfærðar. Áætlað er að yfir 20 þúsund manns hafi þar með fengið öruggan aðgang að hreinu 

neysluvatni. Á árinu hófst ennfremur tilraunaverkefni í tólf grunnskólum héraðsins þar sem 

beitt er heildstæðri nálgun til að  auka  gæði menntunar. Í samvinnu við UN Women í 

Malaví studdi ÞSSÍ jafnréttisráðstefnu á landsvísu sem haldin var í ágúst. 

 

Mósambík 

Í Mósambík styður ÞSSÍ við áætlanir stjórnvalda í tveimur geirum, annars vegar við 

fiskimál á landsvísu í samstarfi við Norðmenn og hins vegar fullorðinsfræðslu menntamála-

yfirvalda í Inhambane-fylki. 

ÞSSÍ hefur stutt við áætlun stjórnvalda í fiskimálum síðan 2009. Helstu viðfangsefnin 

snúa að eftirliti með veiðum, jafnt á úthafinu og við strendurnar, bættri stjórn á veiðunum og 

auknu fæðuöryggi. Haldið var áfram að styrkja stoðir stjórnkerfis fiskveiða þar sem skráning 

afla og fiskveiðistjórnun á héraðs- og þorpsgrunni eru mikil áskorun. Stærsti hluti aflans 

kemur frá smábátaútgerð, en alls byggja um 350 þúsund manns afkomu sína á fiskveiðum 

við strendur landsins. Vöxtur fiskeldis hefur verið mun hægari en stjórnvöld gerðu ráð fyrir 

og þess er vænst að fiskeldisrannsóknastöð sem nú er í byggingu muni bæta úr því. 

Fylkis- og héraðsyfirvöld efndu til útbreiðsluherferðar til að auka aðsókn að fullorðins-

fræðslunni í Inhambane-fylki og þar með nálgast áætlanir stjórnvalda á því sviði. Jafnframt 

var leitast við að bæta þjálfun leiðbeinenda, sem eru sjálfboðaliðar í þorpum og hafa gjarnan 

litla formlega menntun, auk þess að styrkja kerfið sem á að vera þeim til halds og trausts. 

Ráðist var í rannsókn á stöðu læsis í tveimur héruðum í fylkinu til að bæta áætlanagerð og 

eftirlit. Haldnir voru fundir í norðurhluta landsins, þar sem menntunarstigið er lægst, til að 

hvetja héraðsstjórnir til að fjárfesta í fullorðinsfræðslu. 

                                                        
7 www.iceida.is 
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Úganda 

Helstu verkefni ÞSSÍ í Úganda felast í stuðningi við opinbera þjónustu í Kalangala-héraði 

og við að bæta meðferð afla við stöðuvötn landsins. Framkvæmd fiskgæðaverkefnis var fram 

haldið á löndunarstöðum við vötnin Albert, Edward og Kyoga. Löndunaraðstaða og 

meðhöndlun afla var bætt og gefa fyrstu niðurstöður til kynna að verkefnið skili sér í 

auknum tekjum fiskimanna. Héraðsverkefnið í Kalangala studdi áfram fjárfestingar í hreinu 

vatni, grunnskólum og fiskimálum og hefur góður árangur náðst á öllum þessum sviðum. 

Unnið var að gerð samstarfsáætlunar við Úganda fyrir tímabilið 2014–2017 og voru 

lokadrög hennar samþykkt fyrir árslok. Málaflokkar sem lögð er áhersla á eru fiskveiðar, 

menntun, heilsa og vatn. Hafinn var undirbúningur að nýjum samstarfssamningi við tvö 

héruð, annars vegar Kalangala, þar sem ÞSSÍ hefur starfað um árabil og hins vegar nýtt 

samstarfshérað, Buikwe, sem valið var af stjórnvöldum. 

Á sama tíma  er ýmsum minni verkefnum lokið. Samstarfi á sviði frumkvöðlafræðslu 

lauk á árinu og einnig samstarfi við jafnréttisráðuneytið. Líkt og nefnt var í kafla 6.1 fylgjast 

íslensk stjórnvöld grannt með þróun mála og stöðu hinsegin fólks í Úganda og eiga fulltrúar 

utanríkisráðuneytisins og ÞSSÍ náið samráð þar að lútandi við Norðurlöndin og önnur líkt 

þenkjandi ríki. 

 

Jarðhitasamstarf í Austur-Afríku 

Um nokkurt skeið hefur verið unnið að undirbúningi samstarfs á sviði jarðhita við allt að 

þrettán lönd sem liggja í sigdalnum í austanverðri Afríku. Verkefnið miðar að því að nýta 

íslenska sérþekkingu í jarðhitaleit við rannsóknir og mannauðsuppbyggingu með það að 

markmiði að auka möguleika samstarfslandanna til framleiðslu sjálfbærrar orku. Vonast er 

til að við lok verkefnisins hafi löndin öðlast skýra mynd af þeim möguleikum sem til staðar 

eru á sviði jarðhita, skilgreint svæði fyrir mögulegar tilraunaboranir og byggt upp getu og 

mannauð til að taka næstu skref í átt til raforkuframleiðslu. 

Verkefnið er unnið í samstarfi Íslands og Alþjóðabankans, en Norræni þróunarsjóðurinn 

tekur þátt í fjármögnun þess. Leggur sjóðurinn 5 milljónir evra til verkefnisins á móti jöfnu 

framlagi Íslands yfir fimm ára tímabil. Verkefnið fór vel af stað á árinu 2013. Alls hafa átta 

ríki óskað formlega eftir samstarfi og er framkvæmd þegar hafin í Eþíópíu, Rúanda, Sambíu 

og Búrúndí. 

Þá gerði fyrirtækið Reykjavík Geothermal nýlega samning við Evrópusambandið upp á 

hálfan milljarð króna um framkvæmd jarðhitaverkefnis í Rúanda, sem undirbúið var með 

stuðningi ÞSSÍ. Einnig hefur verið skrifað undir viljayfirlýsingu við Afríkusambandið um 

aðstoð við uppbyggingu þekkingar á jarðhitamálum. 

  

7.2.3. Starf í þágu friðar 

Íslensk stjórnvöld leitast við að leggja sitt af mörkum í þágu friðar og öryggis í 

heiminum. Ísland tekur virkan þátt í friðargæsluverkefnum og endurreisnarstarfi á vegum 

Sameinuðu þjóðanna, Atlantshafsbandalagsins, Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu og 

annarra alþjóðastofnana. Íslenska friðargæslan sendir borgaralega sérfræðinga til starfa á 

skilgreindum áherslusvæðum í þeim tilgangi að treysta innviði samfélaga að loknum ófriði. 

Í öllu starfi Íslensku friðargæslunnar er sérstök áhersla lögð á jafnréttismál og valdeflingu 

kvenna og má sérstaklega nefna eftirfylgni vegna ályktunar öryggisráðs Sameinuðu 

þjóðanna nr. 1325 um konur, frið og öryggi. Á vettvangi NATO hefur Ísland verið ötull 

málsvari ályktunar 1325, eins og nánar er greint frá í kafla 6.4.5. Unnið hefur verið 

markvisst að því að jafna kynjahlutföll í störfum Íslensku friðargæslunnar. Á árinu 2013 

voru alls 12 stöður borgaralegra sérfræðinga á vettvangi kostaðar af friðargæslunni, þar af 
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gegndu konur 7,5 stöðum og karlar 4,5. Flestir sérfræðinganna störfuðu í Mið-

Austurlöndum, Afganistan og Afríku. 

Utanríkisráðuneytið hefur um árabil tekið virkan þátt í kosningaeftirliti á vegum Öryggis- 

og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE). Kosningaeftirlit ÖSE hefur reynst afar mikilvægt fyrir 

eflingu lýðræðis og lýðræðislegra stofnana í aðildarríkjum og fellur einkar vel að þeim 

áherslum sem settar eru fram í þróunarsamvinnuáætlun. Alls voru sex einstaklingar sendir til 

eftirlits með kosningum í Aserbaídsjan og Georgíu á árinu 2013, þrjár konur og þrír karlar. 

Þátttaka Íslands í kosningaeftirliti fellur undir starfssvið Íslensku friðargæslunnar. 

 

Afganistan 
Ísland hefur tekið þátt í verkefnum alþjóðaliðsins (ISAF) í Afganistan frá árinu 2003. 

Þátttaka Íslands hefur falist í veitingu fjárframlaga til endurreisnar og þróunarstarfs í landinu 

og í því að senda sérfræðinga til starfa á vegum Íslensku friðargæslunnar. Alþjóðaliðið 

starfar á grundvelli ályktunar öryggisráðs SÞ nr. 1510, þar sem því er veitt umboð til að 

aðstoða afgönsk stjórnvöld við að koma á öryggi og stöðugleika í landinu. 

Alls starfa nú þrír útsendir sérfræðingar á vegum friðargæslunnar í höfuðborginni Kabúl. 

Annars vegar er um að ræða stöðu jafnréttisfulltrúa hjá Alþjóðaliðinu og hins vegar tvær 

stjórnendastöður á sviði starfsmannamála og rekstrar- og skipulagsmála í bækistöð 

Alþjóðaliðsins á Kabúlflugvelli. Störf jafnréttisfulltrúans felast meðal annars í samskiptum 

við kvennamálaráðuneyti landsins og stofnanir og félagasamtök sem sinna málefnum 

kvenna, ásamt því að stuðla að aukinni þekkingu og vitund meðal liðsmanna ISAF um 

mikilvægi kynjasjónarmiða og jafnréttismála í starfi Alþjóðaliðsins. Í tengslum við stuðning 

við uppbyggingu í Afganistan hefur Ísland séð verkefni Atlantshafsbandalagsins um 

heildræna uppbyggingu (e. Building Integrity) fyrir sérfræðiráðgjöf um samþættingu kynja-

sjónarmiða í áætlunum bandalagsins, en verkefnið snýst um innleiðingu góðra stjórn-

sýsluhátta til að fyrirbyggja spillingu. Innan verkefnisins er nú unnið að aðgerðaáætlun fyrir 

Afganistan. Þá eru veitt framlög til UN Women í Afganistan, en nánar er greint frá þeim í 

kafla 7.2.1. 

Sérstök aðgerðaáætlun um stuðning Íslands við Afganistan er í vinnslu innan 

ráðuneytisins. 

 

Palestína 

Í Palestínu er unnið eftir aðgerðaáætlun um stuðning Íslands við Palestínu 2013–2016. 

Þær alþjóðastofnanir sem ráðuneytið hefur stutt í Palestínu eru Flóttamannastofnun SÞ fyrir 

Palestínumenn (UNRWA), UNICEF, UN Women og Þróunarstofnun SÞ (UNDP). 

UNRWA, sem var komið á fót árið 1948, veitir um 5 milljónum palestínskra flóttamanna 

félagslega aðstoð, menntun, heilbrigðisþjónustu og húsaskjól, en starfsstöðvar stofnunar-

innar eru á Vesturbakkanum, á Gaza, í Líbanon, Jórdaníu og Sýrlandi.  Auk beinna framlaga 

til UNRWA hafa íslenskir sérfræðingar á vegum friðargæslunnar verið sendir til starfa á 

svæðisskrifstofum UNRWA í Líbanon, á Vesturbakkanum og í höfðustöðvum UNRWA í 

Amman í Jórdaníu. Reynt hefur á þanþol stofnunarinnar í kjölfar átakanna í Sýrlandi, þar 

sem fjölmargir Palestínumenn hafa búið og aðlagast samfélaginu en eru nú aftur á flótta. 

Fjölmargir þurfa matvælaaðstoð, heilbrigðisþjónustu og áfallahjálp auk aðstoðar við að 

aðlagast nýjum heimkynnum, skólakerfi og umhverfi, svo fátt eitt sé talið. 

Eins og getið er í kafla 7.2.1. veita íslensk stjórnvöld stuðning við starfsemi UN Women 

og UNICEF í Palestínu í formi framlaga og útsendra sérfræðinga. Um margra ára skeið 

störfuðu sérfræðingar á vegum Íslensku friðargæslunnar á landsskrifstofum UN Women á 

Balkanskaga, síðast í Kósóvó fram á mitt ár 2013, en þá var ákveðið að færa stuðninginn við 

stofnunina til Palestínu. Íslenskur sérfræðingur hefur síðan þá starfað við samþættingu 
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kynjasjónarmiða í verkefnum stofnunarinnar ásamt því að veita öðrum stofnunum SÞ, 

félagasamtökum og palestínskum yfirvöldum ráðgjöf á því sviði. Hjá UNICEF í Palestínu 

stýrði íslenskur sérfræðingur verkefni á sviði mæðra- og ungbarnaverndar fram í maí 2013 

þegar heimamenn tóku við. Verkefnið snerist um að veita fræðslu um umönnun ungbarna og 

mikilvægi brjóstagjafar, meðal annars með erindum og heimsóknum heilbrigðisstarfsfólks. 

Þegar því verkefni lauk fór annar útsendur sérfræðingur til starfa hjá stofnuninni, þar sem 

hann starfar að því að samþætta og innleiða kynjasjónarmið í verkefni UNICEF og dýpka 

þekkingu starfsfólks á sviði jafnréttismála. 

Árið 2011 hófst samstarf við Samræmingarskrifstofu SÞ fyrir mannúðaraðstoð (OCHA) í 

Jerúsalem um aðstoð við Palestínu á sviði viðlagastjórnunar, því hætta er á sterkum 

jarðskjálfta á svæðinu. Innan alþjóðastofnana hefur orðið vakning varðandi mikilvægi 

viðlagastjórnunar til að takmarka það tjón sem hlýst af náttúruhamförum. Sérfræðingur á 

vegum Íslensku friðargæslunnar vann skýrslu um stöðu þessara mála í Palestínu, sem varð 

grundvöllur að heildstæðri áætlun UNDP um innleiðingu viðlagastjórnunar á svæðinu. 

Auk stuðnings við alþjóðastofnanir hefur Ísland stutt við frjáls félagasamtök í Palestínu, 

                                        j                      : W    ‘  C          L     

Aid and Councelling (WCLAC), sem veitir palestínskum konum lagalega ráðgjöf og 

stuðning, og Palestinian Medical Relief Society (PMRS), sem eru grasrótarsamtök á sviði 

heilbrigðismála. 

 

7.2.4. Neyðar- og mannúðaraðstoð 

Neyðar- og mannúðaraðstoð af hálfu Íslands felst í stuðningi við fjölþjóðastofnanir í 

formi framlaga og sérfræðiaðstoðar, ásamt framlögum til frjálsra félagasamtaka. Á 

síðastliðnu ári hefur verið unnið að mótun stefnu Íslands í neyðar- og mannúðarmálum þar 

sem tekið verður mið af leiðbeiningum í alþjóðlegu átaki um góða starfshætti í mannúðar-

aðstoð (e. Good Humanitarian Donorship) sem Ísland gerðist aðili að síðla árs 2012. Þá 

hefur Ísland verið þátttakandi í árlegu norrænu samráði um neyðar- og mannúðaraðstoð og 

samráði við OCHA, en Norðurlöndin hafa um árabil verið meðal öflugustu framlagsríkja 

stofnunarinnar. Meðal neyðarverkefna sem íslensk stjórnvöld veittu framlög til á árinu 2013 

voru stuðningur vegna sífellt versnandi ástands í Sýrlandi og nágrannaríkjum og stuðningur 

vegna fellibyljarins sem gekk yfir Filippseyjar í nóvember sl. Voru framlög veitt til bæði 

alþjóðastofnana og félagasamtaka. 

 

Alþjóðastofnanir 
Samkvæmt þróunarsamvinnuáætlun eru Matvælaáætlun SÞ (WFP) og Samræmingar-

skrifstofa SÞ (OCHA) áherslustofnanir í þessum málaflokki. Á árinu 2013 voru veitt framlög 

til neyðarákalla frá WFP og til Flóttamannastofnunar SÞ (UNHCR) vegna Sýrlands og 

Filippseyja, en auk þess til sérstakra verkefna WFP í Malaví. Þar hefur og íslenskur 

sérfræðingur starfað frá miðju ári 2012 við skólamáltíðaverkefni fyrir malavísk börn sem 

skilað hefur umtalsverðum árangri. Á árinu 2013 fengu ríflega tvær milljónir barna 

matvælaaðstoð og því sóttu þau bæði andlega og líkamlega næringu í skólann sinn. 

Þá voru veitt framlög til OCHA og Neyðarsjóðs SÞ (CERF), en hlutverk hans er að 

bregðast strax við er skyndileg neyð brýst út. Hluti af stuðningnum við OCHA hefur falist í 

að halda námskeið á vegum stofnunarinnar hér á landi um samhæfingu aðgerða á 

neyðarsvæðum. Var slíkt námskeið haldið í maí sl. og komu embætti ríkislögreglustjóra og 

Íslenska alþjóðabjörgunarsveitin að því samstarfi. Þessu til viðbótar voru veitt framlög til 

neyðarsjóðs SÞ fyrir Palestínu sem varið var til neyðarverkefna á Vesturbakkanum og Gaza. 

 



 91 

Frjáls félagasamtök 

Á árinu 2013 námu framlög til félagasamtaka alls rúmum 277 milljónum króna, eða 

6,4% af heildarframlögum til þróunarsamvinnu. Þetta er nær þreföld sú krónutala sem 

úthlutað var árið 2010. Veitt voru framlög til 22 verkefna í 14 löndum á sviði menntamála, 

valdeflingar kvenna, fjölskyldueflingar, skólabygginga, viðlagastjórnunar og heilsuverndar 

auk aðgerða í þágu neyðar- og mannúðaraðstoðar. Þá var veitt aukaframlag vegna neyðar-

aðstoðar í kjölfar fellibylsins á Filippseyjum í árslok 2013. 

Ráðuneytið hefur átt virkt samráð við félagasamtökin á árinu, m.a. á sviði verklags og 

eftirlits. Þannig var með stuðningi ráðuneytisins haldið námskeið á haustmánuðum um 

verklag og skipulag þróunarverkefna og var fenginn leiðbeinandi frá Samtökum félaga-

samtaka í Bretlandi. Í samræmi við þróunarsamvinnuáætlun og óskir félagasamtaka hefur 

ráðuneytið einnig aukið eftirlit með verkefnum á vettvangi og heimsóttu fulltrúar ÞSSÍ 

verkefni nokkurra félagasamtaka síðla árs á ferðum sínum í Norður-Úganda og Kenía.  

 

Eftirfarandi verkefni hlutu styrki árið 2013:  

ABC Barnahjálp, heimavist fyrir stúlkur í Pakistan 17,7 m.kr. 

Enza, efling kvennafjölsmiðju í S-Afríku 13,8 m.kr. 

Barnaheill, neyðaraðstoð í Sýrlandi 9,3 m.kr. 

Barnaheill, úttekt á menntaverkefni í N-Úganda 5,9 m.kr. 

Hjálparstarf kirkjunnar, þróunarverkefni í Eþíópíu 23,8 m.kr. 

Hjálparstarf kirkjunnar, neyðaraðstoð í Sýrlandi og nágrenni 15,0 m.kr. 

Hjálparstarf kirkjunnar, neyðaraðstoð á Filippseyjum 10,0 m.kr. 

Rauði kross Íslands, heilsugæsluverkefni í Sómalíu 11,2 m.kr. 

Rauði kross Íslands, heimili fyrir munaðarlaus börn í Sómalíu 19,5 m.kr. 

Rauði kross Íslands, neyðaraðstoð í Sýrlandi 10,0 m.kr. 

Rauði kross Íslands, viðlagastjórnun í Armeníu og Georgíu 5,6 m.kr. 

Rauði kross Íslands, heilsuvernd í Mangochi, Malaví árið 2014 26,8 m.kr. 

Rauði kross Íslands, neyðarframlag til IFRC v/Sýrlands 15,0 m.kr. 

Rauði kross Íslands, neyðarverkefni í Líbanon v/Sýrlands 15,0 m.kr. 

Rauði kross Íslands, neyðaraðstoð á Filippseyjum 20,0 m.kr. 

Rauði kross Íslands, aðstoð við geðfatlaða í Belarús
8
 14,0 m.kr. 

Rauði kross Íslands, til að fyrirbyggja mansal í Belarús 9,1 m.kr. 

Samhygð, menntunarverkefni á Haítí 8,3 m.kr. 

SOS Barnaþorp, fjölskylduefling í Gíneu Bissá 14,8 m.kr. 

SOS Barnaþorp, neyðaraðstoð í Malí 12,0 m.kr. 

SOS Barnaþorp, neyðaraðstoð á Filippseyjum 12,0 m.kr. 

Sól í Tógó, bygging barnaheimilis í Tógó 11,8 m.kr. 

 

Utanríkisráðuneytið hefur sem fyrr átt gott samstarf við Slysavarnafélagið Landsbjörg og 

eru liðsmenn Íslensku alþjóðabjörgunarsveitarinnar á viðbragðslista Íslensku friðar-

gæslunnar. Samningur um samstarfið var endurnýjaður í maí 2013. Tekur hann meðal annars 

til samstarfs vegna INSARAG, sem eru alþjóðasamtök rústabjörgunarsveita þar sem Íslenska 

alþjóðabjörgunarsveitin er stofnaðili, og UNDAC, sem er viðbragðsteymi vegna neyðar-

ástands á vegum Samræmingarskrifstofu SÞ fyrir mannúðaraðstoð (OCHA). 

 

                                                        
8 Skv. samstarfssamningi UTN og RKÍ. 
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Áherslur og starfið framundan 

Íslensk stjórnvöld leggja um þessar mundir áherslu á þróunarsamvinnu og öfluga 

þátttöku í fjölþjóðlegu samstarfi um sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda, einkanlega á 

vettvangi fjölþjóðastofnana sem sinna verkefnum tengdum skólum Sameinuðu þjóðanna á 

Íslandi. Er þetta í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar þar sem fram kemur 

einnig að staðið verði að neyðar- og mannúðaraðstoð við bágstaddar þjóðir. Athygli er 

sérstaklega vakin á því að á yfirstandandi ári situr Ísland í þróunarnefnd Alþjóðabankans og 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrir hönd Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna. 

Alþjóðabankinn er meðal stærstu og áhrifamestu alþjóðatofnana á sviði þróunarsamvinnu og 

fer með um fimmtung allrar alþjóðlegrar aðstoðar við fátækustu ríki heims. Jafnframt er 

vakin athygli á jarðhitaverkefni í Austur-Afríku sem unnið í samstarfi Íslands og 

Alþjóðabankans, en Norræni þróunarsjóðurinn tekur þátt í fjármögnun þess. Eru miklar 

vonir bundnar við verkefnið og alls hafa átta ríki óskað formlega eftir samstarfi á þessum 

vettvangi. Ísland mun áfram taka virkan þátt í viðamikilli umræðu og málefnavinnu vegna 

mótunar nýrra þróunarmarkmiða sem taka munu við af Þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu 

þjóðanna þegar þau renna sitt skeið á enda á næsta ári. Fyrirhugaðar eru samningaviðræður 

síðar á árinu og mun Ísland taka virkan þátt í þeim.  

Um þessar mundir er unni að úttekt á skipulagi og fyrirkomulagi þróunarsamvinnu, 

friðargæslu og mannúðar- og neyðaraðstoðar á vegum utanríkisráðuneytisins. Er markmiðið 

að efla árangur og skilvirkni í málaflokknum. Er niðurstaðna þessarar vinnu að vænta síðar á 

árinu. 
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8. UPPLÝSINGASTARF OG MENNINGARMÁL 

 

8.1. Upplýsingastarf utanríkisþjónustunnar 
Snar þáttur í starfsemi utanríkisþjónustunnar er að miðla upplýsingum um pólitísk og 

efnahagsleg viðfangsefni til erlendra stjórnvalda og fjölþjóðastofnana. Gegna allir hlutar 

utanríkisþjónustunnar þessu hlutverki; ráðherra, ráðuneyti og sendiskrifstofur. Hinu 

viðskiptalega og menningarlega kynningarhlutverki hefur verið sinnt í samstarfi við 

stofnanir á borð við Íslandsstofu og kynningarmiðstöðvar listgreina. Þetta starf beinist fyrst 

og fremst að fyrirtækjum og samtökum erlendis, menningarstofnunum, fjölmiðlum og 

fleirum, og er í samræmi við lögbundið hlutverk utanríkisþjónustunnar. Er afar mikilvægt að 

vel takist til við þetta starf, enda er eitt meginhlutverka utanríkisþjónustunnar að standa vörð 

um orðspor og ímynd Íslands og miðla upplýsingum um land og þjóð. 

Orðspor þjóðar er dýrmætt og oft þarf lítið til að dregin sé upp villandi mynd á erlendum 

vettvangi sem kosta þarf miklu til að leiðrétta. Upplýsingamiðlun er þannig hreint hags-

munamál og hefur utanríkisþjónustan kappkostað að efla hana og bæta. Auk hefðbundinna 

diplómatískra samskipta kemur ráðuneytið upplýsingum á framfæri með fréttatilkynningum, 

beinum samskiptum við fjölmiðla og í gegnum vefinn. 

U t a n r í k i s r á ð u n e y t i ð  h e f u r  þ a n n i g  r í k t  
h l u t v e r k  v i ð  a ð  s a m r æ m a  m á l f l u t n i n g  
f u l l t r ú a  í s l e n s k r a  s t j ó r n v a l d a  í  s a m s k i p t u m  
v i ð  ú t l ö n d .  T i l  a ð  m y n d a  h e f u r  s t j ó r n s ý s l a n  
a ð g a n g  a ð  u p p l ý s i n g a e f n i  o g  h n i t m i ð u ð u m  
s a m a n t e k t u m  u m  m á l  s e m  e r u  o f a r l e g a  á  
b a u g i  o g  r á ð u n e y t i ð  t e k u r  s a m a n .  Á  s í ð u s t u  
m i s s e r u m  h e f u r  s l í k t  e f n i  m . a .  v e r i ð  u n n i ð  í  
t e n g s l u m  v i ð  m a k r í l v e i ð a r ,  E v r ó p u m á l  o g  
m á l e f n i  n o r ð u r s l ó ð a .  H a f a  þ e s s a r  
u p p l ý s i n g a r  n ý s t  v e l  í  k y n n i n g u  á  m á l s t a ð  
Í s l a n d s  e r l e n d i s ,  b æ ð i  g a g n v a r t  e r l e n d u m  
f j ö l m i ð l u m  o g  s t j ó r n v ö l d u m .  Þ á  e r  e f n i ð  
a ð g e n g i l e g t  á  v e f  r á ð u n e y t i s i n s .   

U t a n r í k i s r á ð u n e y t i ð  s t e f n i r  a ð  þ v í  a ð  e f l a  
u p p l ý s i n g a m i ð l u n  t i l  a l m e n n i n g s .  Þ r ó u n i n  í  
þ e s s u m  m á l a f l o k k i  e r  ö r ,  s a m f a r a  
t æ k n i n ý j u n g u m  o g  a u k n u m  v æ n t i n g u m  u m  
h r a ð a  u p p l ý s i n g a f l æ ð i s .  A ð  v i s s u  l e y t i  e r u  
þ e s s a r  n ý j u  k r ö f u r  á s k o r u n  f y r i r  o p i n b e r a r  
s t o f n a n i r ,  e k k i  s í s t  u t a n r í k i s þ j ó n u s t u ,  v e g n a  
e ð l i s  o g  u m f a n g s  þ e i r r a r  s t a r f s e m i .  Á  m ó t i  
k e m u r  a ð  í  þ e s s u  f e l a s t  n ý  t æ k i f æ r i  t i l  a ð  e f l a  
t e n g s l  u t a n r í k i s þ j ó n u s t u  o g  a l m e n n i n g s .  Í  
n á g r a n n a r í k j u m  Í s l a n d s  h e f u r  
u p p l ý s i n g a m i ð l u n  s t j ó r n v a l d a  f æ r s t  h r a t t  y f i r  
á  h e i m a s í ð u r  o g  s a m f é l a g s m i ð l a ,  s e m  k a l l a r  
a ð  s u m u  l e y t i  á  n ý  v i n n u b r ö g ð .  
U t a n r í k i s r á ð u n e y t i ð  h e f u r  l e i t a s t  v i ð  a ð  v e r a  
í  f a r a r b r o d d i  i n n a n  s t j ó r n a r r á ð s i n s  h v a ð  þ e t t a  
v a r ð a r  o g  e i n s e t t  s é r  a ð  n ý t a  n ý j u n g a r  t i l  
s k i l v i r k r a r  u p p l ý s i n g a m i ð l u n a r .  H e f u r  þ a ð  
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f a r i ð  s a m a n  v i ð  a u k n a  á h e r s l u  á  s í ð u s t u  
m á n u ð u m  á upplýsingamiðlun innanlands um hlutverk og starfsemi utanríkis-

þjónustunnar.  

Haustið 2013 var gerð gangskör að því að greina hverju væri helst áfátt í upplýsingastarfi 

utanríkisþjónustunnar og varpa ljósi á færar leiðir til að miðla upplýsingum betur til 

almennings. Var stofnaður starfshópur um upplýsingastefnu ráðuneytisins og leitað eftir 

sjónarmiðum starfsfólks. Afrakstur þessa starfs var þríþætt aðgerðaáætlun um úrbætur í 

upplýsingamiðlun ráðuneytisins, m.t.t. vefsins, samfélagsmiðla og hefðbundinnar 

upplýsingagjafar. 

Fyrst skal nefna að innihald og útlit vefs utanríkisráðuneytisins hefur verið uppfært. Má 

segja að vefur ráðuneytisins sé hryggjarstykkið í upplýsingamiðlun utanríkisþjónustunnar 

enda er þar að finna hafsjó upplýsinga um alla þætti utanríkisstefnu Íslands, sem reynt er að 

miðla til almennings með hnitmiðuðum hætti. Þá er mikið tiltækt efni birt á síðunni, m.a. 

skjöl um lykilmálefni. Slíkum skjölum var hlaðið niður af vefsíðu ráðuneytisins alls tæplega 

níu þúsund sinnum á árinu 2013. Liður í endurbótum á vefnum er ný bloggsíða, UTN-

bloggið, þar sem starfsmenn utanríkisþjónustunnar, bæði heima og erlendis, rita pistla um 

ýmsa áhugaverða þætti starfseminnar. Veita pistlarnir óhefðbundna sýn á störf fólks í 

utanríkisþjónustunni og gefa lesendum færi á að kynna sér starfsemina með öðum hætti en 

til þessa hefur tíðkast. Þá er hafin vinna við úrbætur á vefjum sendiskrifstofanna. Allir vefir 

ráðuneytisins eru aðgengilegir á íslensku og ensku, auk þess sem vefir sendiskrifstofa eru 

einnig á tungumáli viðkomandi gistiríkis. Heimasíða utanríkisráðuneytisins er mikið lesin af 

almenningi og á árinu 2013 var síðan heimsótt alls um 70 þúsund sinnum. Er það til marks 

um breytt mynstur við upplýsingaöflun að um tíundi hluti þeirra heimsókna er úr farsímum 

eða öðrum snjalltækjum.  

Í annan stað hefur verið gert átak í notkun samfélagsmiðla, sem eru á örfáum árum orðnir 

ein helsta upplýsingaveita netnotenda, en yfir 70% Íslendinga sækja þangað fréttir og aðrar 

upplýsingar. Samfélagsmiðlarnir hafa fest sig í sessi sem viðurkennd leið fyrirtækja og 

stofnana til að koma upplýsingum á framfæri og ná til notenda sem myndu alla jafna ekki 

leita þær uppi. Utanríkisráðuneytið hóf árið 2010 að fikra sig áfram á Facebook og síðar 

Twitter, YouTube, Flickr og Instagram, með góðum árangri. Fjölmargar sendiskrifstofur 

fylgdu í kjölfarið og greinilegt er að árangurinn eykst eftir því sem miðlunum er betur sinnt. 

Þótt notkun samfélagsmiðla sé í orði kveðnu ókeypis kostar vinnu að nýta þá svo vel sé. 

Samfélagsmiðlar koma ekki í staðinn fyrir vefsíður sendiskrifstofa og ráðuneytis, en þeir 

hafa reynst mikilvæg viðbót og veita færi á að miðla jafnt hefðbundnum fréttum, 

forvitnilegum fróðleiksmolum og skemmtilegum staðreyndum um Ísland. 

Samfélagsmiðlarnir Facebook og Twitter gegna mikilvægu hlutverki í upplýsingamálum 

ráðuneytisins og eru mikilvæg þjónustugátt þegar kemur að því að miðla mikilvægum 

fréttum og tilkynningum, ekki síst þegar varað er við ferðum á viðsjárverð svæði. Með 

átakinu hefur ásýnd ráðuneytisins verið styrkt með markvissum hætti. Árangur þessa má 

meðal annars merkja á talsverðri fjölgun áhangenda á Facebook- og Twitter-síðum 

ráðuneytisins. Þá veita samfélagsmiðlarnir ný tækifæri til að beina almenningi að 

upplýsingum um utanríkisþjónustuna, sem sést best á því að um 15% heimsókna á 

heimasíðu utanríkisráðuneytisins árið 2013 áttu uppruna sinn á samfélagsmiðlunum 

Facebook eða Twitter. 

Í þriðja lagi hefur utanríkisráðuneytið leitast við að efla hefðbundna upplýsingamiðlun 

með virkri kynningu á starfsemi utanríkisþjónustunnar fyrir nemendur, hagsmunasamtök, 

frjáls félagasamtök, Alþingi og aðra þá sem sýna henni áhuga. 

Seint á síðasta ári var efnt til könnunar á viðhorfi almennings til utanríkisþjónustunnar. 

Var meðal annars leitað svara við því hversu mikið traust almenningur bæri til utanríkis-
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þjónustunnar, hversu vel fólk þekkti til þeirra málaflokka sem þjónustan starfar að og í 

hverju það teldi að helstu störf útsendra starfsmanna væru fólgin. Niðurstöður könnunarinnar 

benda til þess að almenningur beri traust til utanríkisþjónustunnar og telji starfsemi hennar 

mikilvæga. Á hinn bóginn virðist nokkuð skorta á almenna þekkingu á utanríkisþjónustunni 

og starfsemi hennar. Eru þessar niðurstöður ráðuneytinu hvatning til að halda áfram á sömu 

braut og mörkuð hefur verið í upplýsingastarfi. 

 

8.2. Helstu verkefni á sviði menningarmála 
Utanríkisþjónustan leitast við að styðja íslenska menningarstarfsemi erlendis og greiða 

fyrir menningarsamstarfi við aðrar þjóðir. Sendiskrifstofur Íslands koma að framkvæmd 

viðburða á öllum sviðum menningar og lista, í samstarfi við kynningarmiðstöðvar lista og 

skapandi greina, en þannig er tryggt að verkefnin séu unnin í samráði við fagaðila og í 

samræmi við áherslur kynningarmiðstöðvanna. 

Af þeim fjölmörgu viðburðum sem sendiskrifstofur Íslands komu að á því tímabili sem 

skýrslan tekur til má nefna Nordic Cool-hátíðina, stærstu norrænu menningarhátíð sem 

haldin hefur verið utan Norðurlandanna. Hátíðin var haldin að frumkvæði norrænu 

sendiráðanna í Washington og fór fram í Kennedy Center, sem er ein virtasta 

menningarmiðstöð Bandaríkjanna. Alls komu fram um 750 norrænir listamenn og þar af 

voru um 120 þátttakendur frá Íslandi. Megináhersla var lögð á tónlist, leiklist og dans. 

Í tilefni þess að 70 ár voru liðin frá því að formlegt stjórnmálasamband komst á milli 

Íslands og Rússlands (áður Sovétríkjanna) voru á síðasta ári skipulagðir fjölbreyttir 

menningarviðburðir í báðum ríkjunum, með aðkomu sendiráðanna. Má þar nefna yfirlits-

sýningu á málverkum Jóhannesar Kjarvals í Þjóðarsafninu í St. Pétursborg og sýningu á 

verkum rússneska listamannsins Alexander Rodchenko á Kjarvalsstöðum. Þá var Aðventa 

eftir Gunnar Gunnarsson gefin út á rússnesku í fyrsta sinn. 

Sendiráðið í Berlín stóð fyrir umfangsmikilli kynningu á íslenska hestinum í Þýskalandi í 

tengslum við heimsmeistaramót íslenska hestsins sem þar var haldið í ágúst. Sýningin TÖLT 

var sett upp í sameiginlegu húsnæði norrænu sendiráðanna í Berlín í því skyni að vekja 

athygli á íslenska hestinum og kynna jafnframt íslenska listsköpun og hönnun. 

Sendiráðið í París tók þátt í undirbúningi fyrir heiðursþátttöku Íslands á norrænu 

Boréales-hátíðinni í Caen í Normandí í nóvember sl. Er hún stærsta reglulega menningar-

hátíðin á meginlandi Evrópu sem tileinkuð er Norðurlöndunum og hefur verið haldin á 

hverju ári frá 1992. Fjöldi íslenskra listamanna tók þátt í hátíðinni, m.a. tónlistarmenn, kvik-

myndagerðarfólk og rithöfundar. Utanríkisráðherra setti hátíðina og bauð 500 gestum upp á 

íslenska fiskisúpu. Air d‘Islande er íslensk menningarhátíð í París, sem var haldin í sjötta 

sinn í upphafi þessa árs. Íslenskar bókmenntir njóta vinsælda í Frakklandi um þessar mundir 

og má nefna að árið 2013 komu út franskar þýðingar á verkum a.m.k. átján íslenskra 

höfunda. 

Þá var í fyrra haldið upp á 60 ára afmæli Kínversk-íslenska menningarfélagsins, sem var 

stofnað í kjölfar ferðar menningarsendinefndar frá Íslandi til Kína árið 1952, með Jóhannes 

úr Kötlum í broddi fylkingar. Af þessu tilefni efndi sendiráð Íslands í Peking til hófs í 

tengslum við útgáfu ferðadagbókar Jóhannesar í kínverskri þýðingu. Sendiráðið hafði einnig 

milligöngu um sýningu á íslenskri hönnun á hönnunarvikunni í Peking. 

Gott samstarf er víða milli norrænu sendiráðanna um menningarviðburði og kynningar. 

Þannig höfðu norrænu sendiráðin í Berlín á síðasta ári samstarf um á þriðja tug viðburða í 

sameiginlegu húsnæði sínu. Norrænu sendiráðin í París blésu síðasta haust til sameiginlegrar 

menningarhátíðar með kynningu á norrænni hönnun, glæpabókmenntahelgi og djasshátíð. 

Sendiráðið í Brussel tók þátt í samstarfi um kynningu á norrænni byggingarlist, þar sem m.a. 

var flutt erindi um hönnun tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu og sýnd heimildarmynd um 
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byggingu hennar, en Harpa hlaut á síðasta ári hin virtu verðlaun Evrópusambandsins fyrir 

nútímabyggingarlist, sem kennd eru við arkitektinn Mies van der Rohe. 

 

Áherslur og starfið framundan 

Utanríkisráðuneytið hefur að undanförnu lagt áherslu á virka upplýsingamiðlun og að 

nýta tiltæka miðla til að upplýsa um þá fjölbreyttu starfsemi sem fram fer í 

utanríkisþjónustunni. Verður þeirri áherslu viðhaldið ekki síst í ljósi niðurstaðna nýlegrar 

viðhorfskönnunar sem sýnir fram hve rík þörf er á að miðla betur til almennings efni um 

meginhlutverk og tilgang utanríkisþjónustunnar. Þá mun utanríkisráðuneytið mun halda 

áfram að styðja við bakið á íslenskri menningu á erlendri grundu.  
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9. REKSTUR UTANRÍKISÞJÓNUSTUNNAR 

Framlög til utanríkisráðuneytisins á fjárlögum 2014 nema alls 11.388,9 m.kr. Þar af 

renna 6.489,5 m.kr. eða um 57% til þróunarmála og alþjóðastofnana. Framlög til hinnar 

eiginlegu utanríkisþjónustu, þ.e. aðalskrifstofu ráðuneytisins og sendiskrifstofa, nema alls 

4.164,6 m.kr. eða um 37% af fjárlögum ráðuneytisins og um 0,68% af A-hluta fjárlaga. 

 

 
 

Þar sem stór hluti af útgjöldum utanríkisráðuneytisins er í erlendri mynt var mikill 

þrýstingur á niðurskurð í ráðuneytinu í gjaldeyriskreppunni í kjölfar efnahagshrunsins. 

Ráðuneytið tók því frumkvæðið og skar meira niður en almenn krafa ríkisstjórnar um 

hagræðingu í ráðuneytum gerði ráð fyrir. Ráðist var í viðamiklar aðgerðir til að lækka 

kostnað í allri starfsemi ráðuneytisins. Þessu var m.a. náð með lokun sendiskrifstofa, fækkun 

starfsmanna og lækkun launa-, húsnæðis- og ferðakostnaðar. Útgjöld aðalskrifstofu og 

sendiskrifstofa drógust saman um fjórðung á föstu verðlagi frá 2007 til 2013. 

Hagræðingarhópur ríkisstjórnarinnar beindi átta tillögum til utanríkisráðuneytisins sl. 

haust. Tillögurnar eru í samræmi við þá aðferðafræði sem beitt hefur verið við hagræðingu 

undanfarin ár. Vinna við útfærslu tillagnanna er langt á veg komin og gert er ráð fyrir að 

henni ljúki á þessu ári og því næsta. 

Starfsfólki utanríkisráðuneytisins fækkaði um nær 30 á árinu 2013, með uppsögnum 

ásamt því að tímabundnir samningar voru ekki framlengdir, einhverjir fóru í launalaust leyfi 

og ekki var endurráðið í lausar stöður. Áætlanir gera ráð fyrir að starfsfólki muni áfram 

fækka um fimm á þessu ári og því næsta. 

Íslenska utanríkisþjónustan er ein sú minnsta í Evrópu. Sendiskrifstofur Íslands eru nú 22 

í 18 löndum, en þar af eru 13 sendiráð, fimm fastanefndir hjá alþjóðastofnunum og fjórar 

aðalræðisskrifstofur. Í hagræðingarskyni hefur útsendu starfsfólki á sendiskrifstofum verið 

fækkað um u.þ.b. fjórðung frá árinu 2006 og enn er gert ráð fyrir fækkun á árinu 2014. 

Almennt viðmið Norðurlanda er að lágmarks mönnun útsendra starfsmanna á sendiskrifstofu 

séu þrír, þ.e. sendiherra, varamaður og ritari/aðstoðarmaður. Miðað við það telst um 

helmingur íslenskra sendiskrifstofa undirmannaður. 

Við slíkar aðstæður er ljóst að erfitt er fyrir sendiskrifstofur að sinna öðru en grunn-

skyldum sínum. Svigrúm er takmarkað til að eiga frumkvæði að nýjum verkefnum eða mæta 

sérstökum aðstæðum sem upp koma. Hagræðingarhópur ríkisstjórnarinnar lagði til að utan 
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ríkisráðherra léti meta þörf fyrir sendiskrifstofur, umfang þeirra og kostnað. Utanaðkomandi 

sérfræðingur var fenginn til aðstoðar og stefnt er að því að vinnunni ljúki á árinu. 

 

 
* Viðskiptaskrifstofur Noregs eru ekki meðtaldar þar sem þær heyra ekki undir utanríkisþjónustuna. Tölur frá Litháen 

eru frá 2010 og tölur frá Lúxemborg frá 2011. Auk ofangreindra sendiskrifstofa Íslands hafa þrjár svæðisskrifstofur ÞSSÍ 

stöðu sendiráðs. 

 

Í umræðunni um hagræðingu í ríkisfjármálum ber lokun sendiskrifstofa oft á góma. Vert 

er að hafa í huga að þegar Ísland opnar sendiráð erlendis er leitast við að ná gagnkvæmu 

samkomulagi við gistiríkið um að opna sendiráð hér á landi. Slíkt fyrirkomulag á við um 

þrettán ríki, þ.e. hin Norðurlöndin fjögur, Bretland, Frakkland, Þýskaland, Rússland, 

Indland, Kína, Japan, Bandaríkin og Kanada. Öll þessi ríki reka sendiráð á Íslandi með 

tilheyrandi starfsmannahaldi og útgjöldum. Þegar erlend ríki ákveða að opna sendiráð hér á 

landi er það mikilvæg staðfesting á fullveldi Íslands. Starfsemi sendiráða þeirra hér bætir 

samskiptin og greiðir leiðina til að gæta hagsmuna Íslendinga. 

Í mörgum tilfellum eru þessi sendiráð mun stærri en sendiráð Íslands í viðkomandi landi. 

Árið 2011 störfuðu t.d. 60 starfsmenn í bandaríska sendiráðinu í Reykjavík, en aðeins sex 

Íslendingar í sendiráði Íslands í Washington. Heildarfjöldi starfsmanna í erlendu sendi-

ráðunum var 198, en heildarfjöldi starfsmanna í íslenskum sendiráðum í viðkomandi ríkjum 

var 74. Það yrði því lítill ávinningur í því fyrir íslenskt efnahagslíf að loka sendiráðum í 

ofangreindum ríkjum. 

 

*Tölur eru frá 2011, þar sem ráðuneytið hefur ekki nýrri upplýsingar um heildarstarfsmannafjölda í erlendum 

sendiráðum á Íslandi. 
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Húseignir utanríkisráðuneytisins erlendis 

Sem liður í hagræðingaraðgerðum ráðuneytisins og til að afla gjaldeyris í kjölfar efna-

hagshrunsins árið 2008 var ákveðið að skoða heildstætt hvaða eignir ríkisins erlendis væri 

hagstætt að selja. Ákveðið var að setja á sölu sendiherrabústaði Íslands í New York, 

Washington, London og Osló og festa kaup á hagkvæmara húsnæði. Sendiherrabústaðurinn í 

London var seldur árið 2009 og ódýrari bústaður keyptur í staðinn. Við það spöruðust um 

850 m.kr. sem runnu í ríkissjóð. Bústaðurinn í New York var seldur í byrjun árs 2010 fyrir 

um 4,5 m. bandaríkjadala, en annar bústaður hefur ekki verið keyptur í staðinn. Söluvirðið 

rann því allt í ríkissjóð. Hefur húsnæði verið leigt tímabundið, en það þykir ekki hagstæð 

ráðstöfun í New York til lengri tíma litið. Ekki tókst að selja aðra bústaði fyrir hagstætt verð 

og voru þeir teknir af sölu. 

Í samræmi við tillögu hagræðingarhóps ríkisstjórnarinnar verður nú aftur gerð úttekt á 

húseignum ráðuneytisins erlendis og metið hvort hagstætt sé að selja fleiri eignir og finna 

ódýrari úrræði. Alþingi veitti almenna heimild í fjárlögum 2014 til þess að selja eignir 

erlendis og kaupa eða leigja hagstæðari eignir í staðinn. Vinna er þegar hafin við þetta mat í 

ráðuneytinu. 

 

Samstarf í húsnæðismálum 

Góð reynsla er af norrænu samstarfi í húsnæðismálum sendiskrifstofa og hefur sýnt sig 

að það er hagur þjóðanna að vinna saman og skapa sameiginlega ímynd gagnvart gistiríkinu. 

Þó er sjaldgæft að samnýting sendiráðshúsnæðis feli í sér fjárhagslegan ávinning fyrir 

Íslendinga, enda eru kröfur eða viðmið annarra Norðurlanda oft hærri en hjá íslensku utan-

ríkisþjónustunni, einkum á sviði öryggismála. 

Um þessar mundir eru fjögur íslensk sendiráð í húsnæði sem er sameiginlegt með öðrum 

Norðurlöndum, þ.e. í London, Washington, Kaupmannahöfn og Berlín. Þá er gert ráð fyrir 

að íslenska sendiráðið í Nýju-Delí flytji í danska nýbyggingu. Verið er að skoða hvort þetta 

fyrirkomulag gæti hentað víðar. 

Á undanförnum árum hefur verið unnið að því að útvíkka húsnæðissamstarf norrænu 

utanríkisþjónustanna til Eystrasaltsríkjanna, m.a. með gerð rammasamkomulags um að 

norrænir og baltneskir sendifulltrúar geti starfað og haft aðsetur í sendiráðum og fasta-

nefndum hinna ríkjanna. Á síðasta ári undirrituðu utanríkisráðherrar Íslands og Eistlands 

samkomulag um samnýtingu sendiráðshúsnæðis í Peking, en gert er ráð fyrir að sendiráð 

Íslands flytji í hús Eistlendinga síðar á þessu ári. 

 

Opnun aðalræðisskrifstofu í Nuuk 

Aðalræðisskrifstofa Íslands í Nuuk á Grænlandi tók til starfa á síðasta ári, eins og sagt er 

frá í kafla 2.2.2. Skrifstofan mun styrkja samstarf þjóðanna og styðja við íslensk fyrirtæki 

sem vilja hasla sér völl á Grænlandi. Opnunin er í samræmi við þingsályktun frá 10. maí 

2010 um samkomulag milli þjóðanna um skipti á útsendum sendifulltrúum. Við skrifstofuna 

starfar auk aðalræðismanns einn staðarráðinn starfsmaður. 

 

Skipulag ráðuneytisins og stofnun laga- og stjórnsýsluskrifstofu 

Í september 2013 skipaði utanríkisráðherra starfshóp til að endurskoða skipulag 

ráðuneytisins með þátttöku utanaðkomandi ráðgjafa. Hið nýja skipulag, sem birt er hér að 

neðan, tók gildi 13. febrúar sl. Það byggist á fyrra skipulagi, en er lagað að nýjum áherslum 

og lögum um Stjórnarráð Íslands þar sem kveðið er á um að ráðuneytum sé skipt upp í 

skrifstofur en ekki svið. Ný skrifstofa laga- og stjórnsýslumála var sett upp við hlið þeirra 

fjögurra sem fyrir voru. 
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Markmiðið með breytingunum er að efla og bæta stjórnsýslu og þjónustu ráðuneytisins. 

Skrifstofurnar sinna mestmegnis svipuðum verkefnum og sviðin gerðu áður, en nokkur 

verkefni færast milli þeirra og yfir til hinnar nýju laga- og stjórnsýsluskrifstofu. 

 

 
 

Kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð 
Verkefni utanríkisráðuneytisins í kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð snýr að greiningu á 

framlögum Íslands til þróunarsamvinnu með tilliti til þess hvort þeim er ætlað að stuðla að 

jafnrétti kynjanna og valdeflingu kvenna. Þar sem framlögin eru í eðli sínu ólík eru notaðar 

mismunandi aðferðir við greininguna. 

Fyrsti hluti greiningarinnar snýr að tvíhliða þróunarsamvinnu og eyrnamerktum 

framlögum til alþjóðastofnana og félagasamtaka, sem námu tæpum 62% af öllum 

framlögum árið 2012. Hún leiddi í ljós að hlutfall verkefna sem höfðu jafnrétti kynjanna og 

valdeflingu kvenna að meginmarkmiði eða var ætlað að stuðla að því á marktækan hátt nam 

81,7% árið 2012, en 80,6% árið 2011. Ekki eru komnar niðurstöður fyrir árið 2013. 

Þá var rýnt í þrjár úttektir sem gerðar voru á verkefnum Þróunarsamvinnustofnunar 

Íslands (ÞSSÍ) á vettvangi á árinu 2012, en þær leiddu í ljós að í öllum verkefnunum skorti á 

að markmið um kynjajafnrétti skiluðu nægilegum árangri. Vandinn virtist ýmist liggja í 

verkefnisskjölum eða framkvæmd. ÞSSÍ hefur þegar brugðist við niðurstöðunum og vinnur 

að endurbótum í samræmi við þær. Á árinu 2013 voru gerðar úttektir á verkefnum 

stofnunarinnar í Níkaragva, Namibíu og Malaví og verður gerð grein fyrir niðurstöðum 

þeirra í lokaskýrslu verkefnisins í sumar. 

Verkefnið lýtur einnig að greiningu á jafnréttisstarfi þeirra alþjóðastofnana sem Ísland 

veitir framlög til, svo og að skólum Háskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. Jafnframt er 

lögð áhersla á innleiðingu kynjagreiningar í verklag utanríkisráðuneytisins og ÞSSÍ. 
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Áherslur og starfið framundan 

Í samræmi við markmið ríkisstjórnarinnar að hagræða og forgangsraða í ríkisútgjöldum 

og auka skilvirkni stofnana ríkisins hefur verið unnið ötullega að útfærslum tillagna í þessa 

veru innan utanríkisráðuneytisins. Þessari vinnu lýkur á næstu mánuðum. Meðal þess sem 

gera má ráð fyrir er að starfsfólki muni áfram fækka á þessu ári. Þá verður á næstunni gerð 

úttekt á húseignum ráðuneytisins erlendis og metið hvort hagstætt sé að selja fleiri eignir og 

finna ódýrari úrræði eins og í skýrslunni er rakið. Í þessu samhengi er bent á að athugað mun 

verða hvort efla megi samstarf við önnur Norðurlönd um fyrirkomulag sendiráða undir sama 

þaki.  

 


