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sjálfstæði íslands

Tómas Ingi Olrich

Fullveldi smáríkja  
á öld mandarínanna

Íslendingar eiga ættjörð og landamæri sem 
eru óumdeild. Við teljum okkur búa við 
lýðræðislegt sjálfstæði inn á við og að hér ríki 
fullveldi Lýðveldisins út á við. 

Hvorugt er algengt í þessum viðsjárverða 
heimi. Sjálfstæði og fullveldi eru byggð úr 
forgengilegu efni. Heilbrigði hvors tveggja 
er umdeilanlegt. Þótt efniviður þessara gilda 
sé ekki hafinn yfir gagnrýni, er grunnurinn  
annars eðlis. Annað hvort er hann siðferði-
legur, ef ekki trúarlegur, eða hann er enginn. 

Lengst af ævi minnar hafa átakalínur í 
stjórnmálum verið frekar skýrar. Annars vegar 
er hugsjónin um þjóðfrelsi, einstaklingsfrelsi 
og frjálst markaðshagkerfi. Á hinn bóginn 
er draumurinn um þjóðfrelsi, sameign og 
jöfnuð. Þar sem þessum hugmyndum hefur 

tekist að lifa við regluverk lýðræðisins innan 
vébanda þjóðríkisins, hafa þessi gagnvirku öfl 
orðið deigla mikilla framfara, þótt skrykkjótt 
hafi gengið á stundum.

Nú eru þessar átakalínur að breytast. 
Vatnaskil á Íslandi verða ekki lengur um þær 
öðru fremur. Hinar nýju átakalínur standa 
um fullveldi og sjálfstæði þjóðarinnar. Þær 
víglínur ganga þvert á flesta flokka.

Annars vegar standa þeir sem trúa því 
að við getum skapað okkur eigin örlög og 
búið við fullveldi sjálfstæðrar þjóðar, í góðri 
samvinnu við aðrar þjóðir. Á hinn bóginn 
eru þeir sem trúa því ekki. Þeir síðarnefndu 
telja að við verðum að gerast hluti af stærri 
heild, lúta reglum hennar og fyrirmælum. 
Þeir telja okkur ekki eiga annars úrkosti til að 

Mynd: Andreas Tille
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bjarga sjálfstæði okkar en að veita því í stærri 
farveg og öðlast hlutdeild, að vísu litla, í 
stóru fjölþjóðlegu samfélagi, sem lýtur stjórn 
mandarína.

Þessar nýju átakalínur urðu til í tvenns 
konar gjaldþroti. Annars vegar var þar um að 
ræða hrun sameignarhugsjónarinnar innan 
svokallaðs „alræðis öreiganna”. Þar standa 
menn lamaðir eftir, með hugsjónina að vísu, 
en án verkfæra til að framkvæma hana. Hins 
vegar eru þeir sem trúa á einstaklingsfrelsi og 
markaðshagkerfi. Þeir trúðu því um tíma að 
þeirra hugsjón hefði sigrað heiminn. En það 
var verkfærið, kapítalisminn, sem bar sigur úr 
býtum. Nú er heimurinn í þjónustu hans. Eftir 
að hafa næstum kafnað í faðmi alræðisins, er 
heimurinn að drepast í dróma kapítalismans, 
sem er lénsskipulag nútímans.

Hver er staða Íslands í þessum heimi, 
landsins sem var stofnað til að forðast léns-
skipulag? Hún er reyndar ekki slæm. Hún er 
frekar góð. Þó eru blikur á lofti.    

Forsendur sjálfstæðis

Þrátt fyrir stjórnmálalegt umkomuleysi, sem 
ríkir nú um stundir, hafa Íslendingar stöðu til 
að leggja rækt við lýðræðið, styrkja sjálfstæði 
sitt og efla fullveldi. Fyrir því eru þó nokkrar 
þungvægar forsendur. 

Ein veit að okkur sjálfum og sjálfsvirðingu 
okkar. Önnur veit að efnahagslegum grund-
vallarhagsmunum og sú þriðja veit að 

sambandi okkar við umheiminn. Því er ekki 
að neita að á þessum þríþætta grundvelli 
hafa komið fram veikleikar. Þeim má líkja við 
bresti, sem ekki er gefið að séu traustabrestir.

 Til þess að tryggja sjálfstæði þjóðarinnar, 
þarf sjálfstraust. Við þurfum að trúa á menn-
ingu okkar og menntun. Við þurfum að trúa 
á mátt tungunnar og vísinda til að glíma við 
viðfangsefni nútímans. Við verðum að bera 
traust til verkmenningar og tækniþekkingar. 
Við þurfum að hafa sannfæringu fyrir því að á 
þessum sviðum getum við fylgst með, tekið 
þátt í framförum og stuðlað að nýjungum.

Við þurfum umfram allt annað að leggja rækt 
við grundvallarstofnanir okkar og treysta 
þeim. Ef þjóðin sýnir Alþingi tómlæti, verður 
sjálfstæði hennar sjónarspil eitt. Ef íslenskt 
réttarfar nýtur ekki virðingar, hrynja vörður 
og vegferð reynist óviss. Ef formlegt mat á 
efnahag þjóðarinnar, gjaldmiðilsmálin, losnar 
úr tengslum við raunveruleikann, verður 
skyggni takmarkað og hálla á ísnum en góðu 
hófi gegnir. Ef kristileg siðferðisvitund leysist 
upp í afstæðiskviksyndi, verður allt leyfilegt 
og löglegt, líka tómlæti og uppgjöf. 

Á allar þessar stoðir reyndi í efnahags-
kreppunni sem hófst 2008. Miklir veikleikar 
komu í ljós og tjónið varð verulegt. En engin 
stoðanna brast, þótt margir misstu trúna og 
héldu ekki höfði. Það reyndist mögulegt að 
bregðast við mjög erfiðum aðstæðum. 

Ef Íslendingar þurfa staðfestingu á því að 
þeir hafi til þess getu að stýra sjálfstæðu 
þjóðríki, þá þurfa þeir ekki aðeins að horfa 
til síðasta áratugar liðinnar aldar, sem var 
lengsta stöðugleika- og uppbyggingartímabil 
lýðveldisins. Þeir geta ekki síður litið til  krepp-
unnar og þeirrar staðreyndar að stofnanir 
lýðveldisins stóðust álagið. En áfallið, einkum 
hið sálræna, var mikið. Margir eru enn í þörf 
fyrir áfallahjálp.

Eins og alltaf, þegar sjálfstraustið bilar, þarf 
pólitíska forystu. Það er ekki viðfangsefni 
þessa pistils að svara því hvort hún finnst. 
Á hinn bóginn er mér ljóst, að meðal þeirra 
stofnana, sem stóðust álagið, voru stjórn-
málaflokkarnir. Þeir eru að vísu einna verst 
leiknir. En þeir standa enn. Og innan þeirra 

Þessar nýju átakalínur urðu til í tvenns 
konar gjaldþroti. Annars vegar var 

þar um að ræða hrun sameignarhug-
sjónarinnar innan svokallaðs „alræðis 
öreiganna.” Þar standa menn lamaðir 
eftir, með hugsjónina að vísu, en án 

verkfæra til að framkvæma hana. Hins 
vegar eru þeir sem trúa á einstaklings-
frelsi og markaðshagkerfi. Þeir trúðu 
því um tíma að þeirra hugsjón hefði 

sigrað heiminn. En það var verkfærið, 
kapítalisminn, sem bar sigur úr býtum. 

Nú er heimurinn í þjónustu hans. 
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flestra starfa menn sem hafa styrkst í átökun-
um og hafa nú skarpari sýn á framtíðina en 
áður. Þótt rykið hafi ekki enn sest, er flestum 
ljóst að það hafa orðið ný vatnaskil í íslenskum 
stjórnmálum. Þau bjóða upp á nýja mögu-
leika, sem snerta grundvallaratriðin.

Endurreisn frumþarfa

Þeir Íslendingar, sem ólust upp við sjálfs-
þurftabúskap eru orðnir fáir. Sjálfur tilheyri 
ég þeirri kynslóð Íslendinga, sem fetaði sín 
fyrstu spor sem sérhæft neyslusamfélag, og 
eru nú taldir til safngripa.

Gífurlega ör þróun heimsviðskipta hefur 
– á tiltölulega skömmum tíma – gerbreytt 
afstöðu okkar til lífsnauðsynja. Við þurfum ekki 
að sinna frumþörfum okkar. Það gera aðrir. 
Eða réttara sagt, það eru engar frumþarfir. 
Allir eru sérhæfðir. Sumir í vélbúnaði. Aðrir 
í hveiti. Við sendum okkar fisk og tölvuleiki 
út um allan heim. Heimurinn sendir okkur 
mat. Jarðaber berast okkur allt árið, flutt um 
hálfan heiminn. Þótt þau séu bragðlaus, eru 
þau að minnsta kosti rauð og óháð árstíðum 
að því er virðist. Fjarlægðir skipta ekki máli. 
Að vísu þarf að yfirvinna þær á kostnað um-

hverfisins, en það er ekki enn orðið refsivert á 
alþjóðavísu. Er á meðan er.

Mikill vöxtur alþjóðaviðskipta lýtur 
reglum og eftirliti. Hvort tveggja er veikt. 
Reglur þjóðríkja, með alla sína veikleika, 
eru enn sterkari stofnanir og trúverðugri 
en fjölþjóðlegar reglur að ekki sé minnst á 
reglur hins svokallaða alþjóðasamfélags. 
Alþjóðaviðskipti hafa á hinn bóginn sýnt 
fram á takmarkanir þjóðríkisins við að tryggja 
hag þegna sinna. Veraldarviðskiptin hafa 
sína guði. Lýðræðið, með sínar áherslur á hag 
fólksins, atvinnuþátttöku og kaupmátt launa, 
er ekki meðal þeirra.  

Hægri menn eru vanir því að tala af virðingu 
um frjálsa verslun og kapítalisma. Þeir líta 
á hvort tveggja sem verkfæri til að örva 
hagvöxt, bæta kaupmátt og kjör. Veraldar-
viðskipti hafa á hinn bóginn hafið frjálsa 
verslun og frjálsa fjármagnsflutninga upp á 
stall. Hér er um að ræða trúarbrögð sem ná 
yfir allan heiminn og sameina ólíklegustu öfl. 
Til marks um þessi nýju viðhorf er Kínverska 
alþýðulýðveldið. Kínverski kommúnistaflokk-
urinn og kínverskir athafnamenn eru mikil-
vægir lánardrottnar elsta nútímalýðveldis 

Mikill vöxtur alþjóðaviðskipta lýtur reglum og eftirliti. Hvort tveggja er veikt. Reglur þjóðríkja, með alla sína veikleika, eru 
enn sterkari stofnanir og trúverðugri en fjölþjóðlegar reglur að ekki sé minnst á reglur hins svokallaða alþjóðasamfélags. 
Alþjóðaviðskipti hafa á hinn bóginn sýnt fram á takmarkanir þjóðríkisins við að tryggja haga þegna sinna.
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heimsins, Bandaríkjanna. Í kjölfar heims-
kreppunnar veittu þeir restinni af heiminum 
föðurlegar áminningar um að stunda ábyrga 
jafnvægishagstjórn og ráðdeild, forðast bæði 
taumlausa græðgi, eitruð lán, of mikinn halla 
á ríkisfjármálum og stjórnlausa neyslu. En í 
þessari áminningu Kínverjanna bólaði ekki 
á minnstu efasemdum um kapítalismann 
sem slíkan, enda er hann orðinn grundvallar-
viðmið í Kína. 

Guðirnir Frjáls Verslun og Frjálsir Fjármagns-
flutningar byggja heimsveldi sitt á því 
að hægt sé að flytja allt um heim allan á 
tiltölulega auðveldan og ódýran hátt. Það 

er enn hægt. Í leiðinni er dreift sjúkdómum 
og meinsemdum, en þó einkum einsleitni 
á öllum sviðum. Störf eru flutt þangað sem 
vinnuaflið er ódýrast. Stjórnendurnir eru 
ósnertanlegir og njóta annarra kjara en 
verkalýðurinn. Gróðinn á lögheimili í skatta-
skjólum. Þetta er hin nýja nýlendustefna 
fjármagnsins.

Út við sjóndeildarhringinn eru hins vegar 
að birtast ský á himni, sem margir hafa 
hingað til álitið heiðan. Orkan, sem enn er 
ódýr, hefur hækkað mikið í verði, áður en 
hún lækkaði mikið í verði. Hún mun hækka 
aftur hratt ef hagvöxtur hefst á ný. Þeir sem 
fylgjast náið með straumfræði stjórnmálanna 
hafa reyndar lengi vitað að stjórnmál snúast 
að talsverðu leyti um orku, og að orkuþáttur 
stærstu stríðsátaka í heiminum var verulegur.

Það er einnig ljóst að fjölgun mannkynsins 
er hraðari en aukning matvælaframleiðslu. 
Skortur á matvælum er því farinn að halda 
vöku fyrir æ fleirum af þeim sem reyna að 
skyggnast fram á veginn. Nú þegar ber á því 
að ríki jafnt sem vogunarsjóðir séu farin að 
kaupa upp landbúnaðarsvæði, þar sem þau 
liggja enn á lausu. 

Það er nú þegar skortur á vatni víða í heim-
inum og pólitísk átök um aðgang að vatni. 
Vatnsbúskapur er býsna viðkvæmur fyrir 
veðurfarsbreytingum og þær líklegri til að 
auka á vatnsskortinn en hitt.

Svo virðist með öðrum orðum að það sé 
orðið brýnt fyrir flestar þjóðir að setja sér 
markmið um að vera sjálfum sér nógar í eins 
ríkum mæli og unnt er, á þeim sviðum sem 
hér um ræðir. Þessi nýja  búskaparstefna ber 
ekki það nafn, sem hún á skilið. Það er eink-
um af blygðunarástæðum sem menn kalla 
ekki þessa nýju framtíðarsýn sjálfsþurfta-
búskap, sem hún þó ber vott um.

Skorturinn er þó ekki allur þar sem hann 

Svo virðist með öðrum orðum að það sé orðið brýnt fyrir flestar þjóðir að setja 
sér markmið um að vera sjálfum sér nógar í eins ríkum mæli og unnt er, á þeim 

sviðum sem hér um ræðir. Þessi nýja  búskaparstefna ber ekki það nafn, sem 
hún á skilið. Það er einkum af blygðunarástæðum sem menn kalla ekki þessa 

nýju framtíðarsýn sjálfsþurftabúskap, sem hún þó ber vott um.

Skortur er á vatni víða í heiminum og pólitísk átök um 
aðgang að vatni. Veðurfarsbreytingar eru líklegar til að 
auka skortinn.

Mynd: Juhanson



ÞJÓÐMÁL vetrarhefti  2015  55

sýnist. Það er hægt að auka orkuframleiðslu 
verulega án óviðráðanlegs stofnkostnaðar. 
Það er líka hægt að auka matvælaframleiðslu 
talsvert. Jafnvel vatnið þarf ekki að vera 
stórkostlegt vandamál, ef menn hafa ráð á að 
flytja vatn um langar vegalengdir, sem aftur á 
móti kostar orku. Þar er ekki fyrr en þessi mál 
tengjast umhverfismálum, sem skorturinn 
verður alvarlegt vandamál.

Þessi stóru vandamálasvið, vatn, matur 
og orka, tengjast náið tveimur mikilvægum 
alþjóðlegum straumum svo að úr verður 
stórpólitísk og viðsjárverð blanda. Annars 
vegar tengjast þau umhverfismálum og 
þeirri áherslu, sem þau mál eru smám saman 
að öðlast í vitund okkar. Svo náið tengjast 
þau mál að þau verða ekki skilin að lengur. 
Vatn, matur, orka og umhverfi eru orðin aftur 
að frumþörfum mannlegs samfélags, sem 
óvíst er að guðirnir Frjáls Verslun og Frjálsir 
Fjármagnsflutningar muni tryggja okkur til 
framtíðar.

Á hinn bóginn verða þessir málaflokkar 
leiksoppar spákaupmennsku, sem er einn af 
undirstöðuþáttum kapítalismans og vax-
andi hlutur í eftirspurnarmynstri heimsins. 

Þegar olíuverð lækkar vegna lélegs hag-
vaxtar og minnkandi eftirspurnar, fjárfesta 
spákaupmenn í ódýrum olíuréttindum og 
olíubirgðum. Hið sama er að gerast í mat-
vælageiranum. Mikil lækkun á verði búvara 
veldur því að saumað er að bændum um 
heim allan en einkum þó hinum vestræna. 
Verksmiðjuframleiðendur matvæla og 
spákaupmenn undirbjóða hefðbundna 
bændur, flæma þá af jörðum sínum og fjár-
festa í landbúnaðarlandi í þeirri von að mikil 
verðhækkun verði þegar hagvöxtur vaknar á 
ný og eftirspurn eftir matvælum eykst. Þessi 
uppstokkun á matvælaframleiðslu land-
búnaðarins, þar sem verksmiðjubú taka við 
af bændum, nýtur þess að áratugum saman 
hefur það verið stefna iðnríkja Vesturlanda að 
landbúnaðarafurðir eigi að vera ódýrar. Með 
niðurgreiðslum og kerfisnauð hefur bændum 
verið haldið innan afkomuramma sem þolir 
litlar sveiflur. 

Bæði orkumarkaðurinn og matvæla-
markaðurinn eru nú undir smásjá spákaup-
mennskunnar. Verð á þessum nauðsynjum 
rýkur upp á hagvaxtartímum, en hrynur 
þegar stöðnun ríkir eða samdráttur. Þegar 

Verksmiðjuframleiðendur matvæla og spákaupmenn undirbjóða hefðbundna bændur, flæma þá af jörðum sínum og fjár-
festa í landbúnaðarlandi í þeirri von að mikil verðhækkun verði þegar hagvöxtur vaknar á ný og eftirspurn eftir matvælum 
eykst. Þessi uppstokkun á matvælaframleiðslu landbúnaðarins, þar sem verksmiðjubú taka við af bændum, nýtur þess að 
áratugum saman hefur það verið stefna iðnríkja Vesturlanda að landbúnaðarafurðir eigi að vera ódýrar.

Mynd:  Rafael Matsunaga
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slíkar sveiflur eru tíðar og miklar, opnast 
möguleikar fyrir alþjóðlega spákaupmenn og 
fjárfesta til að tryggja sér mikinn ávinning.

Þótt ekki sé um beinan skort að ræða á 
orku og matvælum, þá ríkir á þessum sviðum 
mikil óvissa um að hægt sé til framtíðar að 
tryggja þessi verðmæti með þeim hætti að 
umhverfinu sé ekki ógnað. Engin þjóð getur 
leyft sér þann munað að sinna ekki þessum 
endurreistu frumþörfum.

Nokkur dæmi

Endurreistar frumþarfir tengjast þjóðríkjum í 
heimi, sem er fjandsamlegur þjóðerniskennd. 
Hér verða tekin nokkur dæmi um sókn nú-
tímans til að höndla þessa nýju þörf.

Nasismanum og nýlenduríkjunum tókst 
að gera þjóðernishyggju að glæp. Upp úr 
heimsstyrjöldinni risu tvö ofurríki, sem virtust 
hafa sigrast á glæpnum. Bandaríkin höfðu 
gert það með lýðræði, þótt enn væri óleystur 
mikill vandi blökkumanna. Sovétríkin höfðu 
hafið sig yfir þjóðríkið með alræði öreiganna, 
sem haldið var við með her, lögreglu, gúlagi 
og harðræði. Þegar þau hrundu, var þjóðernis-
kennd kúgaðra leppríkja það sem eftir stóð. 
Enn er verið að reyna að draga landamærin.

Ein af stærri syndum heimsvaldastefnu 
nýlenduþjóðríkjanna var Afríka. Þar höfðu 
verið dregin ný landamæri, þvert á tungu, 

trúarbrögð, menningu og landfræðilegar 
staðreyndir. Þegar nýlenduveldin misstu tökin 
á Afríku, urðu þessi landamæri að dapur-
legustu arfleifð nýlendutímans. Ríkin í Afríku, 
sem urðu sjálfstæð eftir seinni heimsstyrjöld-
ina voru ekki þjóðríki. Þau voru nýlendusam-
krull. Þau hafa nánast öll orðið fórnarlömb 
átaka um auðlindir og verðmæti. Valdastofn-
anir eru ættarsamfélög, sem berjast um 
völdin og aðgang að auðlindum og stunda 
purkunarlausari fjárplógstarfsemi og glæpi 
en dæmi eru um, og er þá langt til jafnað.

Um tveir þriðju hlutar íbúa Afríku eru háðir 
sjálfþurftabúskap til að framfleyta sér. Mörg 
Afríkuríki eru nú orðin háð innflutningi á 
matvælum, þótt landbúnaður njóti víða í 
áflunni góðra náttúruskilyrða.

Það var í þessum heimshluta, sem hlutirnir 
gerðust hratt í kjölfar kreppunnar 2008. 
Þá hækkuðu matvæli skyndilega í verði á 
heimsvísu og urðu að mikilvægu þjóðlegu 
öryggismáli. Erlend stórfyrirtæki hófu leit 
að landbúnaðarlandi til leigu eða kaupa. 
Athyglin beindist einkum að Afríku, því 
þar voru stjórnvöld víða leiðitöm og opin 
fyrir mútum. Leiðandi í þessari nýju tegund 
nýlenduhernaðar voru virkustu afsprengi 
kapítalismans, vogunarsjóðir og alþjóðlegir 
fjárfestingarbankar svo og fullveldissjóðir 
(sovereign wealth funds) og alþjóðleg mat-
vælastórfyrirtæki. Þessir nýju og háu nýlendu-
herrar, sem héldu í skyndingu inn á lendur 
Afríku,  áttuðu sig þá á því að það var kominn 
köttur í ból bjarnar.

Kínverjar höfðu hafið sókn inn á víðerni 
Afríku um 2000, í leit að hráefni fyrir efna-
hagslegan uppgang sinn og skimandi eftir 
aðstöðu til matvælaframleiðslu. Sá var þó 
munurinn á Kínverjum og vogunarsjóðum, 
að þeir fyrrnefndu ráku langtímastefnu í 
Afríku. Þessi áhugi ólíkra afla á Afríku hefur 
ýtt undir skyndigróða fámennrar klíku afrískra 
ráðamanna, og aukið örbirgð fjöldans.

Þessar aðstæður Afríkubúa voru til í 
hnotskurn, í brotakenndri mynd og ófull-
kominni, þegar ég stundaði nám í hagrænni 
landafræði í Frakklandi á sjöunda áratug 
síðustu aldar og beindi athyglinni einkum 

Erlend stórfyrirtæki hófu leit að 
landbúnaðarlandi til leigu eða kaupa. 
Athyglin beindist einkum að Afríku, 
því þar voru stjórnvöld víða leiðitöm 

og opin fyrir mútum. Leiðandi í  
þessari nýju tegund nýlenduhernaðar 
voru virkustu afsprengi kapítalismans, 
vogunarsjóðir og alþjóðlegir fjárfest-

ingarbankar svo og fullveldissjóðir 
(sovereign wealth funds) og alþjóðleg 

matvælastórfyrirtæki. Þessir nýju 
og háu nýlenduherrar, sem héldu í 

skyndingu inn á lendur Afríku,  áttuðu 
sig þá á því að það var kominn  

köttur í ból bjarnar.
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að orkumálum álfunnar. Þær tóku þó ekki 
á sig þá hrollverkjandi mynd, sem nú blasir 
við, fyrr en eftir fjármálakreppuna. Þær voru 
staðfestar og skilgreindar af mikilli nákvæmni 
og yfirsýn árið 2014 í bók Martin Meredith 
The Fortunes of Africa.

Bandaríki Norður-Ameríku, öflugasta 
ríki heimsins, hafa gengið í gegn um þrjú 
orkutímabil. Á 19. öld urðu þau olíuveldi. Í 
seinni heimsstyrjöldinni náðu þau óbein-
um yfirráðum yfir verulegum hluta af 
orkusölu heimsins, og studdu þá stöðu með 
stjórnmálatengslum og hernaðarlegum 
yfirburðum. Á valdatíma Ronald Reagan 
var gripið til ýmissa ráða til að grafa undan 
efnahagslífi Sovétríkjanna. Nánir bandamenn 
Reagans, Saudi-Arabía, juku olíuframleiðslu 
með þeim afleiðingum að olíuverð hrapaði 
árið 1985, en olía var burðarás í efnahagslífi 
Sovétríkjanna.

Jafnvel eftir árasina á tvíburaturnana, árið 
2001 taldi sérfræðingur Cato-stofnunarinnar 
að það væri ekki veikleikamerki að Banda-
ríkin væru háð innflutningi 13% af olíuneyslu 
sinni frá óöruggasta hluta heimsins. Banda-
rísk stjórnvöld voru á öðru máli. Markvisst var 
unnið að því að breyta stöðunni. Árið 2008 
voru Bandaríkin þriðji stærsti olíuframleiðandi 
heimsins, á eftir Saudi-Arabíu og Rússlandi. 
Árið 2012 urðu Bandaríkin stærsti olíu- og 
gasframleiðandi heimsins og eru það enn. 
Þessi breyting hefur gerbreytt stöðu í heims-
málum. Vinnsluaðferðir eru hins vegar mjög 
umdeildar heima fyrir og vekja upp alvarlegar 
spurningar um umhverfisáhrif þeirra.

Staða Íslands gagnvart frumþörfum

Svo vill til að Íslendingar standa vel að því 
er vatn varðar. Þeir standa einnig býsna vel í 
orkumálum, en gætu þó mótað mun meira 
sannfærandi stefnu um sjálfstæði í þeim 
málaflokki. Báðir þessir málaflokkar eru mikil-
vægir með hliðsjón af möguleikum Íslands til 
að reka hér sjálfstætt og fullvalda ríki.

Að því er varðar matvælin er staðan 
flóknari. Íslendingar hafa náð lengra en 
flestar aðrar þjóðir í að nýta sjávarauðlindir 
sínar á sjálfbæran hátt. Það er alþjóðlega 

viðurkennd staðreynd, sem er minna metin á 
Íslandi en erlendis. 

Á hinn bóginn er staða landbúnaðarins 
mjög óviss. Annars vegar hefur land-
búnaðurinn náð sterkum tökum á fram-
leiðslu vandaðra matvæla og býður upp á 
ótrúlega fjölbreytt vöruúrval þrátt fyrir smæð 
markaðarins. Þessi árangur eru byggður á 
traustri menntun, miklu þróunarstarfi og 
fjárfestingu. 

Eins og landbúnaður nágrannaþjóða, lifir 
íslenskur landbúnaður við kerfisfjötra, sem 
stuðla að því að halda niðri matvöruverði. 
Talsverður hluti þjóðarinnar, og umtals-
verður hluti af stjórnmálamönnum hennar 
og fulltrúum launþega trúa því að hagur 

Staða íslensks landbúnaðar er mjög óviss. Annars vegar 
hefur landbúnaðurinn náð sterkum tökum á framleiðslu 
vandaðra matvæla og býður upp á ótrúlega fjölbreytt 
vöruúrval þrátt fyrir smæð markaðarins. Þessi árangur eru 
byggður á traustri menntun, miklu þróunarstarfi og fjár-
festingu. Hins vegar býr landbúnaðurinn við kerfisfjötra.
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þjóðarinnar myndi batna stórlega ef innflutn-
ingur landbúnaðarafurða yrði stóraukinn. 
Svo virðist sem sá skilningur sem íslenskur 
landbúnaður hefur löngum notið hjá stjórn-
völdum, sé nú að láta undan þessum þrýst-
ingi. Eins og stendur virðist stefnuleysi vera 
að skjóta rótum jafnvel hjá þeim sem löngum 
hafa talið sig bera hlýrri hug til bænda en aðrir. 

Ég hef þá trú að Íslendingar geti ekki 
skapað sér örlög sem sjálfstæð og fullvalda 
þjóð ef þeir setja sér ekki metnaðarfull 
markmið á sviði orku og matvælaframleiðslu. 
Við verðum að hafa sjálfstæðan aðgang að 
tiltölulega ódýrri orku, sem framleidd er í 
sátt við náttúru landsins. Við þurfum að efla 
verulega innlenda framleiðslu vandaðra 
matvæla og vera okkur sjálfum nóg í mun 
ríkari mæli en nú er. Að öðrum kosti getum 
við orðið fórnarlömb skaðlegs þrýstings og 
þvingana, sem við munum ekki standast.

Það er tiltölulega stutt síðan slíkum 
þrýstingingi var beitt, sem skók undirstöður 
lýðveldisins. Við getum ekki lagt traust okkar 
á umheiminn, þótt við eigum þar góða vini 
og bandamenn.

Samband Íslands við umheiminn

Ef samband Íslendinga við umheiminn er 
vandmeðfarið, er það vegna þess að á þeim 
vettvangi er sjálfstraust okkar minnst. Þegar 
við gengum hraðast um gleðinnar dyr á 
árunum 2003-2008 komu í ljós andlegir 
veikleikar, sem afvegaleiddu ekki aðeins 
hluta forystumanna í atvinnulífi og stjórn-
málum, heldur einnig umtalsverðan hluta 
þjóðarinnar. 

Með opnum og skilyrðislitlum aðgangi 
að alþjóðlegu lánsfé, sannfærðust íslenskir 
fjármálamógúlar og atvinnufjárfestar um 
að þeir væru í forystusveit á heimsvísu. Þeir 
fylltust ánægju yfir eigin ágæti, urðu dreissugir 
og sýndu af þér hroka. Eru til margar frásagnir 
af gassagangi þeirra. Sjálfur varð ég vitni að 
ýmsu, sem ég hefði frekar viljað að mig hefði 
dreymt á þungri nóttu. Þegar blaðran sprakk 
breyttist þessi yfirgangur í auðmýkt á einni 
nóttu. Það gengu milli sendifulltrúa utan-
ríkisþjónustunnar vinnunótur með ráðlegg-
ingum um að sýna auðmýkt og fara með 
veggjum.

Það var meðal þessara sjálfumglöðu 
peningamanna og embættismanna, ekki 
síst utanríkisþjónustunnar, sem áhuginn var 
mestur að segja sig til sveitar í ESB, þegar að 
kreppti. En hann náði líka mjög langt inn í 
raðir stjórnmálamannanna og gerir það enn. 
Lengst náði þessi auðmýkt í ICESAVE-málinu.

Það er nánast lögmál í alþjóðlegum 
samskiptum að auðmýkt býður heim 

Sterkasta pólitíska birtingarmynd 
þessarar hlýðni er hin svokallaða 

„samræðupólitík“, sem hefur gengið 
eins og pest yfir þjóðina og útbreitt 

dómgreindarleysi út í ólíklegustu 
kima stjórnmálanna. Það er orðinn 
pólitískur rétttrúnaður að það þurfi 

að ræða málin, semja, kíkja í pakkann. 
Það er orðinn sjálfstæður mann-

kostur að semja um alla hluti. Það 
virðist gleymt að sumir samningar 
hafa varðveist í sögunni sem upp-
spretta siðferðilegra hörmunga og 

alþjóðlegra harmleikja. Kannast menn 
ekki við München?

Eins og landbúnaður nágrannaþjóða, lifir íslenskur landbúnaður  
við kerfisfjötra, sem stuðla að því að halda niðri matvöruverði. Talsverður  

hluti þjóðarinnar, og umtalsverður hluti af stjórnmálamönnum hennar  
og fulltrúum launþega trúa því að hagur þjóðarinnar myndi batna  

stórlega ef innflutningur landbúnaðarafurða yrði stóraukinn. Svo virðist  
sem sá skilningur sem íslenskur landbúnaður hefur löngum notið  

hjá stjórnvöldum, sé nú að láta undan þessum þrýstingi. 
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yfirgangi. Í útlöndum hafði sjálfsánægja 
íslenskra fjármálamanna skapað gremju og 
reiði í okkar garð fyrir hrun. Eftir hrunið blés 
auðmýktin vinum okkar og bandamönnum í 
brjóst fyrirlitningu og refsigleði. 

Eftir að Íslands gekk í EES og hefur athuga-
semdalaust tekið við fyrirmælum frá Brussel 
um æ fleiri innlend málefni, hefur orðið 
breyting á afstöðu ekki aðeins margra stjórn-
málamanna og embættismanna, heldur og 
almennings. Hér er um að ræða eins konar 
nýja tegund af örlagahyggju, sem blandast 
tómlæti, hlýðni og uppgjöf. 

Sterkasta pólitíska birtingarmynd þessarar 
hlýðni er hin svokallaða „samræðupólitík“, 
sem hefur gengið eins og pest yfir þjóðina 
og útbreitt dómgreindarleysi út í ólíklegustu 
kima stjórnmálanna. Það er orðinn pólitískur 
rétttrúnaður að það þurfi að ræða málin, 
semja, kíkja í pakkann. Það er orðinn sjálf-
stæð dyggð að semja um alla hluti. Það 
virðist gleymt að sumir samningar hafa 

varðveist í sögunni sem uppspretta siðferði-
legra hörmunga og alþjóðlegra harmleikja. 
Kannast menn ekki við München?

Samræðupólitíkinni fylgir ótti við 
ákvarðanir. Þess vegna er mörgum stórum 
málum ýtt úr vör en þau ekki kláruð. Aðildar-
viðræður hófust og runnu út í sandinn án 
þess að það væri viðurkennt. Stjórnarskrá 
lýðveldisins var kennt um hrunið. Hástemmdar 
yfirlýsingar um nýtt Ísland urðu að farsa.

Í krafti þessa málrófsátrúnaðar var þess 
krafist af ríkisstjórn, sem er á móti aðild að 
ESB, að hún héldi aðildarviðræðum áfram. 
Skoðanakannanir mældu að meirihluti 
þjóðarinnar styddi það sjónarmið, þótt hann 
væri á móti aðild. Gegn þungum straumi 
málrófsins hefur ríkisstjórnin ekki getað róið. 
Hún getur ekki gert hreint fyrir sínum dyrum 
með því að afturkalla umsókn um aðild að 
ESB, sem lögð var fram án þess að þjóðin hefði 
samþykkt að hún vildi ganga í sambandið. 

Málið er enn í skúffum embættismanna, 

Með opnum og skilyrðislitlum aðgangi að alþjóðlegu lánsfé, sannfærðust íslenskir fjármálamógúlar og atvinnufjárfestar 
um að þeir væru í forystusveit á heimsvísu. Þeir fylltust ánægju yfir eigin ágæti, urðu dreissugir og sýndu af þér hroka. Þegar 
blaðran sprakk breyttist þessi yfirgangur í auðmýkt á einni nóttu. Það gengu milli sendifulltrúa utanríkisþjónustunnar  
vinnunótur með ráðleggingum um að sýna auðmýkt og fara með veggjum. Lengst náði þessi auðmýkt í ICESAVE-málinu. 

Mynd:  italianmare
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þar sem það mun vakna til lífsins strax og 
rótlausustu öfl stjórnmálanna ná saman. 

Hluti af vandanum er þó ekki beinlínis 
ákvarðanafælni samræðustjórnmálanna, mál-
rófsástin og hugleysið. Þessi vandmeðfarni 
hluti af sambandi okkar við umheiminn á sér 
jákvæðan uppruna. Hann rekur ættir sínar til 
drengskapar, sómatilfinningar og mannkosta. 

Ég hef heyrt unga forystumenn í utan-
ríkismálum Íslendinga tala með upphafinni 
virðingu fyrir ófrávíkjanlegum alþjóðlegum 
reglum, og órofa samstöðu með vinum og 
bandamönnum. Það er kurteisi þessara forystu-
manna og háttvísi sem blæs þeim slíkar 
tilfinningar í brjóst. Að mati þeirra eru í gildi 
ófrávíkjanlegar alþjóðlegar reglur, sem veita 
ekki síst þeim skjól sem eru smáir og halda 

aftur af hinum sem eru stórir. 
Að mati þessa drengskapar- og mannkosta-

fólks getum við trauðla annað en farið í 
fótspor vinanna, þótt við höfum tekið tak-
markaðan eða engan þátt í að marka leiðina. 
Að öðrum kosti verður eftir því tekið og við 
verðum hornreka eða jafnvel svartur sauður í 
samfélagi vina og bandamanna,. 

Gallinn er sá að við höfum nýleg og sláandi 
dæmi um hið gagnstæða. Við vitum að þótt 
reglur séu til, gilda þær ekki um alla, alltaf. 
Þar koma til hagsmunir. Og hagsmunir hinna 
stóru vega þyngra en hinna smáu. Við vitum 
líka að vinátta getur gufað upp. Og gerir það 
oft mjög hratt.

Fjölþjóðlegar reglur  
og þjóðlegir hagsmunir

Hér verður ekki dokað lengi við slík nýleg 
dæmi. Aðeins eitt verður hér dregið fram um 
takmarkað gildi fjölþjóðlegra reglna. 

Ég var í hópi þeirra sem réttu upp hendina 
á Alþingi þegar við ákváðum að ganga í 
EES. Málið orkaði tvímælis. Það var ekki víst 

Ég ítrekaði þá spurningu mína  
um ástæður fyrir aðgerðaleysi fram-

kvæmdastjórnarinnar gagnvart ólög-
legum aðgerðum Breta. Þá varð löng 

og vandræðaleg þögn. 

Reglur gilda ekki um alla, alltaf. Þar koma til 
hagsmunir. Og hagsmunir hinna stóru vega 

þyngra en hinna smáu. Við vitum líka að vinátta 
getur gufað upp. Og gerir það oft mjög hratt.
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að það stæðist stjórnarskrá. En við sann-
færðumst um að afsal fullveldis væri mjög 
takmarkað og á mjög afmörkuðu sviði. 
Kostirnir virtust vera þeir að Ísland  væri að 
gerast aðili að viðskiptareglum. Þar var fjór-
frelsið tryggt, þar með talið frelsi til að flytja 
fjármuni innan svæðisins.

Þegar kreppan skall yfir eins og fárviðri, 
beittu Bretar hryðjuverkalögum á Íslendinga 
og forsætisráðherra konungsríkisins lýsti því 
yfir að Íslands væri gjaldþrota. Á einni nóttu 
gufaði frelsi til fjármagnsflutninga upp. Fram-
kvæmdastjórn ESB, sem er eftirlitsaðili með 
því að aðildarþjóðir ESB standi við skuld-
bindingar sínar, bar skylda til að rannsaka 
hvort Bretar hefðu brotið reglur. Það gerði 
hún ekki. Þvert á móti gerðist hún aðili að 
málflutningi eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) fyrir 
EFTA-dómstólnum gegn Íslandi, og tapaði 
þeim málflutningi á eftirminnilegan hátt.

Ég var í lítilli íslenskri sendinefnd, sem átti 
þess kost að hitta ráðuneytisstjóra stækkunar-
skrifstofu ESB ásamt sérfræðingum hans í 
Brussel fyrir nokkrum árum. Við vorum spurð 
af embættismönnunum hvers vegna Íslend-
ingar væru svo mikið á móti því að gerast 

aðilar að ESB. Ég tók fram að því gæti ég ekki 
svarað, en hins vegar gæti ég upplýst þá 
um það hvers vegna ég væri á móti því. Ég 
lýsti aðgerðum Breta og spurði svo formæl-
anda þeirra Brusselmanna hvers vegna þeir 
hefðu ekki haft fyrir því að rannsaka hvort 
bresk stjórnvöld hefðu brotið reglur, eins og 
framkvæmdastjórn ESB hefði borið skylda 
til. Hann svaraði því til að þegar vinaþjóðir 
ættu í hlut, blandaði framkvæmdastjórnin 
sér ekki í deilur þeirra, en reyndi að stuðla 
að því að þær væru leystar friðsamlega.  Ég 
spurði þá hvort þeir væru ekki sífellt að 
draga aðildarþjóðir ESB fyrir dómstóla fyrir 
samningsbrot. Hann brosti vingjarnlega og 
sagði að það væri gert nánast í hverri viku. 
Ég ítrekaði þá spurningu mína um ástæður 
fyrir aðgerðaleysi framkvæmdastjórnarinnar 
gagnvart ólöglegum aðgerðum Breta. Þá 
varð löng og vandræðaleg þögn. 

Þagnir æðstu embættismanna í keisara-
dæmum Kínverja höfðu merkingu. Þær 
merktu að komið væri að þröskuldinum að 
helgum véum mandarínanna. Handan hans 
voru ákvarðanir teknar, en ekki skýrðar. 

Alþjóðlegar reglur eru reglur. Hagsmunir 

Örlög Grikklands segja sögu, sem minnir á sígildan harmleik. Angela Merkel kanskari Þýskalands vill að skuldir séu skuldir 
og öll dýrin í ESB skóginum séu vinir. Wolfgang Schäuble  telur að jafnvel vinum beri að greiða skuldirnar  sínar. Alexis 
Tsipras, forsætisráðherra Grikklands, veit að nei þýðir já.

Alþjóðlegar reglur eru reglur. Hagsmunir eru hagsmunir. Stórþjóðir virða reglur, 
ef hagsmunir þeirra leyfa það. Reglur eru frekar ætlaðar smáþjóðum,  

og refsivendir einnig. Þótt við eigum að vinna að alþjóðlegum regluverkum og 
sýna þeim tilhlýðilega virðingu, ber okkur fyrst og fremst að verja hagsmuni 

Íslendinga. Það er sameiginlegt hlutverk þjóðarinnar og stjórnvalda.
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eru hagsmunir. Stórþjóðir virða reglur, ef 
hagsmunir þeirra leyfa það. Reglur eru frekar 
ætlaðar smáþjóðum, og refsivendir einnig. 
Þótt við eigum að vinna að alþjóðlegum 
regluverkum og sýna þeim tilhlýðilega 
virðingu, ber okkur fyrst og fremst að verja 
hagsmuni Íslendinga. Það er sameiginlegt 
hlutverk þjóðarinnar og stjórnvalda.

Framkoma Breta við Íslendinga var 
dapurleg. En við lifðum hana af, af því að við 
héldum haus. Það vakti athygli og virðingu, 
kannski einkum og sér í lagi í Bretlandi sjálfu. 
Þaðan bárust okkur úr ýmsum áttum viður-
kenningarorð og hvatningar.

Á alþjóðavísu eigum við vini og banda-
menn. En þeir eru eins og ættingjar. Þeir geta 
brugðist. Þeir bregðast þegar þeir sjá sér hag 
í því. Um það eru dæmin mörg og verða ekki 
talin hér.

Hitt er ljóst að Íslendingar hafa ekki burði 
til að halda uppi sjálfstæðu og fullvalda ríki ef 
þeir hafa ekki dug í sér til að verja hagsmuni 
sína, jafnvel þótt það kosti átök og óvin-
sældir, um tíma.

Lokaorð

Í kjölfar kreppunnar miklu, sem hófst 1929, 
varð skeggöld og skálmöld. Traust gufaði upp 
og allt varð leyfilegt. Þá lifðu menn tíma öfga, 
einræðis og alræðis, sem urðu okkur dýrir. 

Okkar vegferð eftir kreppuna 2008 á það 
sameiginlegt með kreppunni miklu að 
traustið hefur beðið hnekki og flest er leyfi-
legt. Kreppa okkar og áfall er í raun trúarlegs 
og siðferðilegs eðlis. Á vegferð okkar eru 
engar vörður. Ratvísin hefur dofnað. Sá sem 
segir í dag að hann ætli ekki að fara til  
Brussel, pantar farseðil á morgun. Við hrærumst 
í heimi öfugmæla, þar sem höggvið er nær 
ýmsum grundvallarhagsmunum en okkur er 
ljóst. Það á eftir að koma í ljós hve það laus-
læti á eftir að verða okkur dýrkeypt.

Örlög Grikklands segja sögu, sem minnir 
á sígildan harmleik. Í Evrópu takast lýðræðið 
og mandarínarnir á um völdin. Vögguna, 
þar sem lýðræði Grikklands blundar nú um 
stundir, hrærir eitt virtasta lýðræðisríki álfunnar. 
Eins og reglan er í grískum harmleik, sem og í 
Íslendingasögunum, hafa allir rétt fyrir sér.

Merkel vill að skuldir séu skuldir og öll 
dýrin í ESB skóginum séu vinir. Wolfgang 
Schäuble  telur að jafnvel vinum beri að 
greiða skuldirnar  sínar. Yanis Varufakis segir 
réttilega að það sé hægt að tékka sig út af 
hótel ESB, en menn geti þó ekki með góðu 
móti yfirgefið Kvíabryggjuna. Og Alexis 
Tsipras veit að nei þýðir já.

Í þessum heimi öfugmæla höfum við þó 
stöðu til að verða okkar eigin gæfu smiðir. 
Það er grundvallarskylda okkar gagnvart 
Íslendingum. Það er eina hlutverk okkar á 
alþjóðavísu. Til að svo megi verða eigum við 
ekki annan kost en að rækta sjálfstæði og 
fullveldi þjóðarinnar. Að eiga slíkan kost eru 
mikil forréttindi.

Tómas Ingi Olrich er fyrrverandi þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, menntamálaráðherra 
og sendiherra. 

Okkar vegferð eftir kreppuna 2008 
á það sameiginlegt með kreppunni 

miklu að traustið hefur beðið hnekki 
og flest er leyfilegt. Kreppa okkar og 
áfall er í raun trúarlegs og siðferði-

legs eðlis. Á vegferð okkar eru engar 
vörður. Ratvísin hefur dofnað. Sá sem 
segir í dag að hann ætli ekki að fara til  

Brussel, pantar farseðil á morgun. Við 
hrærumst í heimi öfugmæla, þar sem 
höggvið er nær ýmsum grundvallar-
hagsmunum en okkur er ljóst. Það á 
eftir að koma í ljós hve það lauslæti á 

eftir að verða okkur dýrkeypt.


