
ESB út í geimfer!ir?

Evrópusambandi! hefur lagt fram 
hugmyndir um a! ESB löndin eigi a! ein-
beita sér a! geimfer!um og "róun 
geimtækni.

M.a. segir í tillögum ESB, a! "a! sé 
óvi!unandi a! Evrópuríkin séu fremst 
í heiminum á svi!i #missar tækni en 
haf!i láti! geimævint#ri! sigla alveg 
framhjá sér. „Bandaríkin, Rússland, Kína 
og Indland eru tíu árum á undan okkur í 
geimtækni,“ segir í sk#rslu ESB.

ESB reynir a! a!sto!a 
Kúbu en Kastró segir nei.

Í febrúarmánu!i 2003 opna!i ESB 
skrifstofu á Kúbu, eins konar óopinbert 
sendirá!. Hugmyndin me! skrifstofunni var 
a! kynna hugmyndir ESB fyrir Kúbverjum, 
og leitast vi! a! efl a frjálsæ!i í hinu 
kommúníska einræ!isríki Kastrós. Einnig 
voru uppi hugmyndir a! efl a vi!skiptalega 
og félagslega a!sto! á eyjunni. 

Ekki hefur miki! gerst frá 2003, einkum 
vegna "ess a! stjórnvöld á Kúbu bönnu!u 
fl jótlega allar a!ger!ir frá ESB á Kúbu. 
$etta er kannski ekki skríti! "ar e! 
grunnhugmyndir ESB eru mjög í andstö!u 
vi! hi! ríkismi!st#r!a og kommúníska 
hugmyndakerfi  Kastrós. 

Stjórnin jákvæ! til a!ildar 
Íslands í ESB?

Opinber or! Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, 
n#s utanríkisrá!herra, umfjöllun fjölmi!la 
og lei!araskrif dagbla!a og sjálfur stjórnar-
sáttmálinn vir!ist benda til "ess a! inn-
ganga Íslands í Evrópusambandi! ver!i ofar-
lega á dagskrá á kjörtímabilinu eins og 
lei!arahöfundur Fréttabla!sins komst a! 
or!i um hina n#ju stefnubreytingu íslensku 
ríkisstjórnarinnar.

Sjálf segir Ingibjörg Sólrún í n#legu vi!tali vi! 
Morgunbla!i! a! tíminn vinni me! stjórnar-
ákvör!un um umsókn Íslands um a!ild a! 
ESB.

Sjá grein inni í bla!inu: Tíminn vinnur me! ESB 
málinu.

Króna e!a evra?

,,Gengi krónunnar hefur sveifl ast afar miki! 
á sí!ustu sex árum, bæ!i nafngengi og 
raungengi. Gengissveifl urnar valda óvissu og 
beinum kostna!i. Munur á hæstu og lægstu 
stö!u raungengis á "essu árabili mi!a! vi! 
ársfjór!ungstölur er hvorki meira né minna 
en 42%. $a! er óvi!unandi sveifl a fyrir 
útfl utningsfyrirtæki og sérlega bagalegt fyrir 
n#sköpunarverkefni og sprotafyrirtæki sem 
hafa takmarka! bolmagn til gengisvarna. 
$a! er "ví skiljanlegt a! talsmenn framsækins 
atvinnulífs á Íslandi varpi fram "eirri 
spurningu hvort krónan sé nógu stór fyrir 
Ísland. Fyrir stórhuga stjórnendur fyrirtækja 
sem líta á heimsmarka!inn sem heima-
marka! sinn – og  Ísland "arfnast fl eiri slíkra 
fyrirtækja – er svari! án efa nei.”

Sjá grein eftir Jón Sigur!sson, fv. rá!herra og 
bankastjóra: Króna e!a evra? - Ísland og Evrópu-
samruninn, bls. 2
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Um "essar mundir er li!in hálf öld frá "ví 
a! Rómarsamningurinn um stofnun Efna-
hagsbandalags Evrópu (EBE) var undir- 
rita!ur af "eim sex ríkjum Efnahags-
samvinnustofnunar Evrópu sem lengst vildu 
ganga í samstarfi á svi!i vi!skipta- og 
efnahagsmála. Ríkin sex myndu!u me! 
sér tollabandalag me! tollfrelsi sín í 
milli og sameiginlegum ytri tollum.
$remur árum sí!ar stofnu!u sjö önnur ríki  
innan Efnahagssamvinnustofnunarinnar, sem 
skemmra vildu ganga í efnhagslegum og 
vi!skiptalegum samruna, Fríverslunarsamtök 
Evrópu (EFTA). $au stefndu a! ni!urfellingu 
tolla í vi!skiptum innbyr!is, en hverju ríki 
skyldi hins vegar frjálst a! ákve!a tolla sína 
gagnvart ríkjum sem áttu ekki a!ild a! frí-
verslunarsvæ!inu.

Allar götur sí!an hefur "a! veri! eitt helsta 
umræ!u- og ágreiningsefni í íslenskum 
stjórnmálum hvort og á hvern hátt Íslendingar 
skyldu tengjast vi!skiptabandalögunum í 
Evrópu, me! ö!rum or!um hvort "eir ættu a! 
taka "átt í fjöl"jó!legu samstarfi í vi!skipta- 
og efnahagsmálum e!a halda sig frá slíkri 
samvinnu og reyna a! búa sem mest a! 
sínu. Á "essari hálfu öld hefur a!ildarríkjum  
Evrópusambandsins (ESB), arftaka EBE, 
fjölga! mjög og vegur "ess vaxi!. Hins vegar 
hefur EFTA-ríkjunum fækka! til muna, og má 
reyndar segja a! núor!i! búi EFTA umfram 
allt a! samningum sínum vi! (ESB).

Hiklaust má sta!hæfa a! sú milliríkja-
samvinna, sem stofna! var til me! a!ild  
Íslands a! EFTA ári! 1969, fríverslunar-
samningum vi! EBE 1973 og samningnum um 
Evrópska efnahagssvæ!i! (EES) 1993, hafi 
veri! Íslendingum afar hagstæ! og í reynd 
gjörbreytt íslensku samfélagi, efnahags- og 
atvinnulífi til gó!s. $a! er ástæ!a til a! rifja 
upp a! ákvar!anirnar um a!ild Íslands a! 
EFTA og EES voru á sínum tíma afar umdeildar 
og knappur meirihluti fyrir sam"ykkt beggja 
"essara tímamótasamninga á Al"ingi. Nú er 
"a! hins vegar allra mál a! "eir hafi reynst 
afar gagnlegir. $annig hafa Íslendingar 
bori! gæfu til a! láta ekki einangrast á svi!i 
al"jó!avi!skipta, heldur gengi! til samstarfs 
vi! "ær nágranna"jó!ir sem "eir hafa 
öldum saman haft nánust skipti vi! um a! 
efla sameiginlega hagsmuni í efnahags- og 
vi!skiptamálum. 

Og enn standa Íslendingar frammi fyrir "ví 
álitaefni hvernig "eir komi ár sinni best fyrir 
bor! í samskiptum vi! ESB á tímum hnatt-
væ!ingar og al"jó!avæ!ingar íslenskra 
atvinnuvega. Ein mikilvægasta spurningin 
í "essu samhengi er hvort "a! sé f#silegt 
fyrir Ísland a! taka upp evru sem lögeyri 
og gjaldmi!il í sta! krónunnar. Evran 

er sameiginlegur gjaldmi!ill "eirra 13 
Evrópusambandsríkja sem mynda kjarnann 
í Efnahags- og myntbandalagi Evrópu 
(EMU) innan ESB. Í EES-samningnum felst 
sem kunnugt er ekki a!gengi a! EMU, "ótt 
óneitanlega vir!ist skeggi! skylt hökunni. A! 
flestra mati eru raunhæfir kostir Íslendinga 
í gjaldmi!ils- og gengismálum eins og nú 
háttar til a!eins tveir, annars vegar núverandi 
fyrirkomulag og hins vegar upptaka 
evru í kjölfar a!ildar a! ESB og EMU. En 
hvernig hefur núverandi gengistilhögun og 
peningamálastjórn reynst?

$egar  gjaldeyrisvi!skipti og fjármagns-
hreyfingar milli Íslands og annarra landa 
haf!i hvort tveggja veri! gefi! frjálst í kjölfar 
breytinga á íslenskum gjaldeyrisreglum 
upp úr 1990 og sí!an EES-samningsins, 
var ljóst a! breyta "yrfti gengistilhögun 
fyrir íslensku krónuna. Vi! skilyr!i frjálsra 
gjaldeyrisvi!skipta og fjármagnshreyfinga 
var erfitt – ef ekki ógerlegt – a! halda 
áfram einfaldri fastgengisstefnu me! 
krónuna tengda eigin myntkörfu. $a! var 
af "essum sökum a! í mars 2001 var tekin 
upp gengistilhögun sem fól í sér fljótandi 
gengi og sjálfstæ!a peningamálastjórn 
me! ver!bólgumarkmi!i "ar sem st#rivextir 
Se!labankans ur!u meginstjórntæki. $a! er 
skemmst frá "ví a! segja a! "essi tilhögun, 
sem nú hefur sta!i! í sex ár, hefur "ví 
mi!ur ekki gefi! gó!a raun. $ví fer fjarri a! 
ver!bólgumarkmi! Se!labankans, 2,5%, hafi 
ná!st. Árshra!i ver!bólgunnar hefur veri! 
yfir ver!bólgumarkmi!i – og reyndar yfir efri 
"olmörkum sem nú eru 4% – meginhluta "ess 
tíma sem li!inn er sí!an "essi tilhögun var 
tekin upp. Ver!bólga hefur á undanförnum 
mánu!um veri! tvöfalt til "refalt hærri 
en markmi! Se!labankans. St#rivöxtum 
Se!labankans hefur veri! beitt til "ess a! 
sporna gegn ver!bólgu, en "eir hafa reynst 
áhrifalitlir til "essa "ótt "eir séu nú 14,25% 
– hærri en nokkru sinni fyrr. Vaxtamunur milli 
Íslands og helstu marka!slanda er einnig 
meiri en hann hefur á!ur veri! e!a 9-11% 
á mælikvar!a st#rivaxta. Vaxtast#ringin 
vir!ist umfram allt hafa áhrif á ver!lag me! 
"ví a! halda gengi krónunnar uppi, en "a! 
hefur #msar óheppilegar hli!arverkanir. 
Hágengi! veldur ekki síst vi!skiptahalla 
og rekstrarerfi!leikum í útflutnings- og 
samkeppnisgreinum.

Gengi krónunnar hefur sveiflast afar miki!
á sí!ustu sex árum, bæ!i nafngengi og 
raungengi. Gengissveiflurnar valda óvissu og 
beinum kostna!i. Munur á hæstu og lægstu 
stö!u raungengis á "essu árabili mi!a! vi! 
ársfjór!ungstölur er hvorki meira né minna 
en 42%. $a! er óvi!unandi sveifla fyrir 
útflutningsfyrirtæki og sérlega bagalegt fyrir 
n#sköpunarverkefni og sprotafyrirtæki sem 
hafa takmarka! bolmagn til gengisvarna. 
Me!al "eirra markmi!a sem sett voru vi! val 
á n#rri gengistilhögun ári! 2001 var, auk "ess 
a! a! halda ver!bólgu í skefjum, a! draga 

 Króna e!a evra? 
- Ísland og Evrópusamruninn  

Jón Sigur!sson fv. rá!herra og bankastjóri 

Og enn standa Íslendingar frammi fyrir "ví álitaefni hvernig "eir komi ár sinni best 
fyrir bor! í samskiptum vi! ESB á tímum hnattvæ!ingar og al"jó!avæ!ingar íslenskra 
atvinnuvega. Ein mikilvægasta spurningin í "essu samhengi er hvort "a! sé f#silegt fyrir 
Ísland a! taka upp evru sem lögeyri og gjaldmi!il í sta! krónunnar. 



„Vi! "urfum a! standa vaktina og fylgjast 
me! breytingum á vettvangi Evrópu-
sambandsins og einnig endurmeta hags-
muni innanlands, "annig a! vi! séum 
vi!búin ef vi! "urfum a! stíga frekari skref 
í Evrópumálum. $a! er alls ekki veri! a! 
svæfa máli!,“ segir Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir, forma!ur Samfylkingarinnar og n#r 
utanríkisrá!herra í vi!tali vi! Morgun-

bla!i! "ann 27. maí sl.
Or! hennar um ESB og Ísland eru mjög í 
takt vi! yfirl#singu Samfylkingarinnar og 
kosningastefnu flokksins 2007 en "ar segir 
beinum or!um, a! Ísland skuli sækja um 
a!ild a! ESB og hefja a!ildarvi!ræ!ur.

Í lei!ara Fréttabla!sins "ann 29. maí sl. kve!ur 
mjög vi! sama tón og segir a! ofanver!u. 
Undir fyrirsögninni „Nálgazt evruna“ er "ví 
haldi! fram, a! "ar sem n#r utanríkisrá!herra 
sé forma!ur Samfylkingarinnar, ver!i ekki hjá 
"ví komist, a! nálgun vi! Evrópusambandi! 
ver!i á döfinni á kjörtímabilinu. Or!rétt segir: 
„A! minnsta kosti er ljóst, a! ekkert anna! 
stjórnarsamstarf væri líklegra til a! sveigja 
stefnuna í átt a! Evrópusamstarfinu og 
evrunni...“

Ingibjörg Sólrún utanríkisrá!herra segir 
ennfremur vi! Morgunbla!i! í ofangreindu 
vi!tali,a! "a! ver!i a! ríkja pólitísk sátt um 
a! Ísland eigi a! sækja um inngöngu í ESB, 
en:  „Ég held a! "a! sama eigi vi! um "etta 
mál og umhverfismálin, - tíminn vinnur me! 
"ví.“

Vi! má bæta, a! í stjórnarsáttmála n#rrar 

Tíminn vinnur 
me! ESB málinu

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, n!r utanríkisrá"herra: 

úr gengisóvissu og sveiflum og me!fylgjandi 
vi!skiptakostna!i og minnka vaxtamun milli 
Íslands og annarra landa. Ekkert "essara 
markmi!a hefur ná!st. $a! er "ví vandsé! 
a! ávinningur hafi veri! af sjálfstæ!um 
gjaldmi!li og  peningastefnu á "essu árabili. 
Á hnattvæddum gjaldeyrismarka!i er gengi 
krónunnar sem minnsta sjálfstæ!s gjaldmi!ils 
á marka!num afar valt og vi!kvæmt fyrir 
sviftingum. Óvissa og hjar!heg!un vi!skipta- 
a!ila á gjaldeyrismörku!um getur valdi! 
yfirskotum e!a undirskotum á gengi örmyntar 
eins og krónunnar, og "a! getur valdi! "ví 
a! sjálfstæ!ur gjaldmi!ill fyrir svo líti! 
myntsvæ!i magni beinlínis hagsveiflur í sta! 
"ess a! grei!a fyrir snur!ulausri a!lögun 
"jó!arbúsins a! breyttum ytri a!stæ!um. $a! 
er "ví skiljanlegt a! talsmenn framsækins 
atvinnulífs á Íslandi varpi fram "eirri spurningu 
hvort krónan sé nógu stór fyrir Ísland. Fyrir 
stórhuga stjórnendur fyrirtækja sem líta á 
heimsmarka!inn sem heimamarka! sinn – 
og  Ísland "arfnast fleiri slíkra fyrirtækja – er 
svari! án efa nei.

$a! er br#nt a! fram fari fordómalaus athugun 
á "ví hvort upptaka evru sem gjaldmi!ils á 
Íslandi sé heppileg frambú!arlausn á "eim 
gengisvanda sem nú ste!jar a! íslenskum 
atvinnuvegum og almenningi. $etta ver!ur 
vitaskuld ekki sliti! úr samhengi vi! 
hugsanlega a!ild Íslands a! ESB. $a! er líka 
ljóst a! a! upptaka evru ver!ur "ví a!eins 
a! veruleika a! Ísland fullnægi ströngum 
skilyr!um um efnahagslegt jafnvægi sem 
nú skortir miki! á. Efnahagsleg skilyr!i fyrir 
a!ild a! EMU eru lág ver!bólga, lágir vextir, 
stö!ugt gengi og jafnvægi í opinberum 
fjármálum. Auk "ess "arf a! uppfylla ákve!in 
skilyr!i um sjálfstæ!i se!labanka. Hva! 
var!ar ver!bólgu, vexti og gengissveiflur 
eru íslenskar hagtölur um "essar mundir 
langt fyrir ofan "essi a!ildarmörk. $a! mun 
"ví óhjákvæmilega taka alllangan tíma a! 
ná tilskildum árangri í "essum efnum. En 
"a! er au!vita! ekki gild röksemd gegn "ví 
a! hefja "jó!"rifaverk a! "a! sé flóki! og 
tímafrekt. Undirbúningur a!ildarsamninga 
vi! ESB og sta!fastur ásetningur um upptöku 
evru gæti einmitt or!i! gagnleg kjölfesta 
efnahagsstefnu sem hef!i stö!ugleika og 
framfarir a! markmi!i.

Íslenska "jó!arbúi! hefur ná! gó!um 
árangri sí!an "a! var leyst úr álögum hafta 
á gjaldeyrisvi!skipti og fjármagnshreyfingar 
fyrir hálfum ö!rum áratug. Frelsi á fjármagns-
marka!i og umsvif íslenskra útrásarfyrirtækja, 
ekki síst fjármálafyrirtækja, hafa valdi! miklu 
um "ennan gó!a árangur. Til "ess a! festa 
hann í sessi "arf a! ná jafnvægi í íslenskum 
"jó!arbúskap og stö!ugleika í gengismálum. 

$ar getur ásetningur um a!ild a! ESB og 
EMU gert miki! gagn.

Vi! höfum í hálfan annan áratug tengst 
Evrópusambandslöndum æ sterkari böndum 
me! fullri "átttöku í innri marka!i "eirra me! 
vörur, "jónustu og fjármagn og hva! var!ar 
frjálsa för fólks á EES-svæ!inu. Schengen-
samstarfi! um vegabréf og lögreglumál 
hefur reynst okkur vel. Íslensk fyrirtæki 
hafa á mörgum svi!um hasla! sér völl í 
a!ildarlöndum ESB í krafti EES-samningsins, 
m.a. á svi!i sjávarútvegs.

N#jar a!stæ!ur í öryggis- og varnarmálum 
kalla líka á n#jar lausnir. Samvinna ESB-ríkja 
á "essu svi!i er í örri mótun, ekki síst hva! 
var!ar varnir gegn hry!juverkum, náttúruvá 
og hamförum af mannavöldum. Íslendingar 
"urfa a! freista "ess a! taka "átt í "essari 
samvinnu sem ver!ur stö!ugt mikilvægari 
fyrir öryggi "jó!arinnar. $a! er mikilvægt 

– ekki síst fyrir fámenn ríki – a! leita fjöl-
"jó!legra lausna á "essum vandamálum 
fremur en me! tvíhli!a samningum. 

$egar á allt "etta er liti! "arf í raun sérstakan 
rökstu!ning fyrir "ví a! stíga ekki "a! skref 
til fulls a! sækja um a!ild a! ESB. Í sk#rslu 
Evrópunefndar, sem fram var lög! um 
mi!jan mars sl., er gagnlegt yfirlit yfir helstu 
álitaefni er var!a tengsl Íslands vi! ESB, m.a. 
um hugsanlega a!ild a! sambandinu. $essi 
sk#rsla ætti a! ver!a grundvöllur markvissrar 
umræ!u um "a! hvernig Íslendingar búi sig  
á bestan hátt undir a!ildarvi!ræ!ur vi! ESB. 

$egar n#kjöri! "ing kemur saman a! loknum 
kosningum í vor ætti "a! a! ákve!a sem fyrst 
"ær leikreglur í stjórnarskrá og löggjöf sem 
gilda skuli um umsókn Íslands og ákvör!un 
um a!ild a! Evrópusambandinu ef til kæmi. 
$a! væri "arflegur og mikilvægur áfangi.



Á fundi Evrópusamtakanna fyrir skömmu var 
Dr. $orvaldur Gylfson útnefndur Evrópuma!ur 
ársins. $etta er  fjór!a skipti sem Evrópu-
samtökin veita "essa vi!urkenningu en 
$orvaldur fékk hana a! "essu sinni fyrir elju 
sína a! kynna Evrópumálin fyrir Íslendingum. 
Hann skrifa!i sína fyrstu grein um mikilvægi 
"ess a! Íslendingar myndu ganga í Evrópu-
sambandi! ári! 1987 og hefur veri! 
ó"reytandi sí!an a! skrifa og fjalla um "etta 
málefni.

$orvaldur Gylfason er prófessor í hag-
fræ!i í Háskóla Íslands. Hann er einnig 
rannsóknarfélagi vi! Hagstjórnarfræ!i-
stofnunina (Centre for Economic Policy Re-
search, CEPR) í London, Vi!skipta- og hag-
fræ!istofnun Bandaríkjanna og Japans 
(Center for U.S.-Japan Business and Eco-
nomic Studies) vi! New York háskóla og 
Hagfræ!istofnun Háskólans í München 
(Center for Economic Studies, CESifo). Eftir 
hann liggja fi mmtán bækur og rösklega 
100 ritger!ir og kafl ar í erlendum og inn-
lendum tímaritum og bókum auk nálega 500 
bla!agreina og annarra smágreina. 

A! loknu doktorsprófi  frá Princetonháskóla 
1976 starfa!i hann sem hagfræ!ingur hjá 
Al"jó!agjaldeyrissjó!num í Washington 
1976-1981. Hann var rannsóknarfélagi vi! 
Al"jó!ahagfræ!istofnunina í Stokkhólms-
háskóla 1978-1996 og gistiprófessor í 
Princetonháskóla 1986-1988. Me!al bóka 
hans eru Marka!sbúskapur (me! ö!rum, 
1994), sem hefur komi! út á sautján tungu-
málum, "ar á me!al rússnesku og kínversku, 
og einnig ritger!asöfnin Almannahagur 
(1990), Hagfræ!i, stjórnmál og menning 
(1991), Hagkvæmni og réttlæti (1993), 
Sí!ustu forvö! (1995), Vi!skiptin efl a alla 
dá! (1999), Framtí!in er anna! land (2001) 
og Tveir heimar (2005).

"orvaldur Gylfason 
Evrópuma!ur ársins 2007

ríkisstjórnar segir undir li!num „Opinská 
umræ!a um Evrópumál“: Ríki Evrópu-
sambandsins eru mikilvægasta marka!s-
svæ!i Íslands. Samningurinn um Evrópska 
efnahagssvæ!i! (EES) hefur reynst "jó!inni 
vel og hann er ein af grunnsto!um öfl ugs 
efnahagslífs "jó!arinnar. Sk# rsla Evrópu-
nefndar ver!i grundvöllur nánari athugunar 
á "ví hvernig hagsmunum Íslendinga ver!i

í framtí!inni best borgi! gagnvart Evrópu-
sambandinu.

Hér kve!ur vi! allt annan og jákvæ!ari tón 
gagnvart umsókn Íslands í ESB en á!ur "egar 
ESB máli! var um langa hrí! bannor! hjá 
ríkisstjórninni. $a! er ljóst af ummælum n#s 
utanríkisrá!herra, sam"ykktum fl okks hans 
og n#ger!um stjórnarsáttmála, og fyrstu 

vi!brög!um fjölmi!la,  a! umræ!an um ESB 
og Ísland innan íslenskrar ríkisstjórnar er a! 
taka á sig n#rri og nútímalegri mynd í sta! 
"agnar og jafnvel umræ!ubanns á!ur.

Evrópudómstóllinn dæmir 
gegn áfengiseinkaverslun 
sænska ríkisins

Evrópudómstólinn hefur fellt dóm í máli 
var!andi innfl utning á áfengi til Sví"jó!ar. 
Hinga! til hafa Svíar ekki mátt kaupa e!a 
selja áfengi nema  Systembolahet (sbr. 
ÁTVR á Íslandi). $a! er einokunarfyrirtæki 
í eigu ríkisins. 

Tveir Svíar voru sekta!ir n#lega fyrir 
a! kaupa vín frá Danmörku gegnum 
Interneti!. Svíarnir tveir töldu, a! 
"arna hef!i sænska ríki! broti! lög ESB 
(Sví"jó! er ESB land) um frjálsa verslun 
og frjálsa vörufl utninga milli ESB landa. 
Um eitthundra! Svíar skrifu!u undir 
ákæruna.

Evrópudómstóllinn s#kna!i Svíana og 
vías!i til frjálsrar verslunar milli ESB 
ríkja. Máli! haf!i á!ur veri! umfjöllunar 
í hæstarétti Sví"jó!ar sem sendi máli! til 
Evrópudómstólsins sem nú hefur kve!i! 
upp endanlegan dóm. Annar Svíanna, 
Karl Rosenberg hefur fagna! ni!urstö!u 
Evrópudómstólsins og segist hafa kært 
me! mannréttindi og einstaklingsfrelsi í 
huga. 

Menn telja "ó óvíst, a! dagar sænskrar 
einokunarverslunar me! áfengi séu 
li!nir. María Larsson, félagsmálará!herra 
Sví"jó!ar segir a! enkasala ríkisins á 
áfengi og tóbaki muni halda áfram af 
forvarnarástæ!um. 

Sænska ríki! lag!i einmitt mikla áherslu 
á eftirlit me! áfengissölu og forvarnir í 
vörn sinni fyrir Evrópudómstólnum en 
dómararnir lög!u meir áherslu á verslunar-
frelsi og hugmyndir ESB um Evrópu sem 
eitt marka!ssvæ!i.

$orvaldur Gylfason sést hér halda ræ!u um Evrópumál á 
Ísafi r!i í maí 2007.


