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Útdráttur 

 Skipulögð glæpastarfsemi hefur verið  hitamál síðustu ár og mánuði og hefur 

umfjöllun um skipulagða glæpastarfsemi oft verið sett í samhengi við aðild Íslands að 

Schengen-samstarfinu.  Margir hafa því dregið þá ályktun að það sé fyrir tilstuðlan Schengen-

samstarfsins að hingað til lands komi misyndismenn og skipulögð glæpastarfsemi dafni.  Í 

þessari ritgerð er fjallað um alþjóðavæðingu og skýrt hvernig aukin skipulögð glæpastarfsemi 

getur fylgt  í kjölfar alþjóðavæðingar.  Þá verður aðild Íslands að Schengen-samstarfinu 

skoðuð en einnig verða kynnt til sögunnar þau úrræði sem Ísland hefur aðgang að, einmitt 

vegna aðildarinnar að samstarfinu.  Úrræðin felast einkum í aðkomu Íslands að 

fagstofnunum, alþjóðasamningum og gagnagrunnum sem koma að gagni í baráttunni við 

skipulagða glæpastarfsemi. 

 Ritgerðin sýnir fram á að þau svæði sem áður skilgreindu tilveru fólks eigi síður við í 

alþjóðavæddum heimi.  Nú sé orðið til nýtt rými og litlu máli skipti þó Ísland sé afskekkt eyja, 

skipulögð glæpastarfsemi eigi engu að síður greiða leið hingað.  Einnig verður sýnt fram á að 

Schengen-samstarfið feli í sér möguleikann á víðtæku samstarfi löggæslu- og 

réttargæsluaðila Schengen-ríkjanna en þörf sé á að nýta möguleikana betur. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga  lokaverkefni til BA-gráðu í stjórnmálafræði við 

Háskóla Íslands.  Hugmyndina að efni ritgerðarinnar hafði ég lengi gengið með í kollinum en 

það var ekki fyrr en Silja Bára Ómarsdóttir, leiðbeinandi minn, beindi mér á réttu brautina að 

hlutirnir fóru að gerast.  Fyrir það færi ég henni kærar þakkir.  Þá þakka ég Maj-Britt H. Briem 

kærlega fyrir að lesa verkefnið yfir. 

 Katrín Briem fær að lokum sérstakar þakkir fyrir að hvetja mig áfram þegar á þurfti að 

halda. 

 Í ritgerðinni er m.a. fjallað um skipulagða glæpastarfsemi og rán sem framið var í 

Reykjavík árið 2011.  Það skal tekið fram að þó að höfundur sé starfandi lögreglumaður þá 

var einungis stuðst við opinber gögn við vinnslu verkefnisins. 
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1 Inngangur 

Skipulögð glæpastarfsemi hefur verið  í deiglunni síðustu mánuði og ár.  Aðild 

íslenskra vélhjólaklúbba að alræmdum samtökum á borð við Hells Angels og Outlaws hefur 

skotið mörgum skelk í bringu enda eru þessi samtök iðulega skilgreind sem skipulögð 

glæpasamtök.  Íslensk stjórnvöld hafa þó ekki tekið uppgangi skipulagðrar glæpastarfsemi 

mótþróalaust þótt eflaust séu skiptar skoðanir um aðgerðir stjórnvalda.  Aðild Íslands að 

Schengen-samstarfinu er eitt þeirra verkfæra sem stjórnvöld hafa í baráttunni gegn 

skipulagðri glæpastarfsemi því þótt samstarfið feli í sér afnám landamæraeftirlits á innri 

landamærum Schengen-svæðisins þá hefur víðtæku samstarfi aðildarríkjanna á sviði 

löggæslu verið komið á fót.  Almennt er viðukennt að þetta samstarf hafi skilað miklu í 

baráttunni gegn skipulagðri glæpastarfsemi auk þess að gagnast við úrlausn einstakra mála 

(sjá t.d. Björn Bjarnason, 2006 og Haraldur Johannessen, 2010). 

Í þessari ritgerð verður sjónum, annars vegar, beint að alþjóðavæðingu og 

Evrópusamruna sem höfundur telur geta útskýrt uppgang skipulagðrar glæpastarfsemi og, 

hins vegar, aðild Íslands að Schengen-samstarfinu. Þar sem alþjóðavæðing og Evrópusamruni 

eru flókin fyrirbæri sem ítarlega hafa verið gerð grein fyrir í skrifum fræðimanna sá höfundur 

sér því miður ekki fært að fjalla eins ítarlega um þau og hann hefði viljað sökum 

lengdarmarka ritgerðarinnar.  

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er tvíþætt.  Annars vegar verður reynt að varpa 

ljósi á þau fyrirbæri sem gera það að verkum að skipulögð glæpastarfsemi virðist vera að 

skjóta rótum á Íslandi, þ.e. alþjóðavæðingu og Evrópusamruna.  Hins vegar verður leitast við 

að kanna hvort og hvernig Schengen-samstarfið nýtist lögreglunni til að sporna gegn 

skipulagðri glæpastarfsemi. 

Ritgerðinni er skipt í sex kafla.  Á eftir innganginum kemur fræðileg umfjöllun um 

alþjóðavæðingu annars vegar og samrunakenningar hins vegar.  Fræðilega umfjöllunin um 

alþjóðavæðingu styðst í meginatriðum við skrif Jan Aart Scholte um fyrirbærið en hann hefur 

ritað ítarlegt fræðirit um alþjóðavæðingu auk greina um efnið (Scholte, 2005).  

Alþjóðavæðingarhugtakið hefur óneitanlega nokkuð óljósa merkingu í huga fólks.  Hugtakið 

vísar ýmist til framþróunar á tæknisviðinu, samvinnu ríkja á sviði efnahagsmála, samvinnu 

innan alþjóðlegra stofnana, fólksflutninga á milli landa eða einhvers konar samsuðu þessara 
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hugmynda.  Notast verður við skilgreiningu Scholte þar sem horft er til þess hvernig 

alþjóðavæðing hefur neytt okkur til að endurskilgreina það rými sem við lifum í. 

 Í umfjölluninni um samrunakenningar, í öðrum kafla,  verður farið lauslega yfir fimm 

mismunandi samrunakenningar; sambandsríkjahyggju, virknihyggju, ný-virknihyggju, 

milliríkjahyggju og frjálslynda milliríkjahyggju.  Á eftir umfjöllun um þessar fimm kenningar 

verður fjallað um þrjár kenningar sem geta að hluta skýrt viðbrögð íslenskra stjórnvalda við 

Evrópusamrunanum og tregðu þeirra til að taka fullan þátt í Evrópusamvinnu. 

Í þriðja kafla ritgerðarinnar verður sjónum beint að skipulagðri glæpastarfsemi.  Farið 

verður yfir það hvernig skipulögð glæpastarfsemi er skilgreind en að því loknu er ítarleg 

umfjöllun um vélhjólagengi sem skilgreind hafa verið sem skipulögð glæpastarfsemi.  Með 

þeirri umfjöllun verður sýnt fram á að með tilkomu þessara vélhjólagengja til Íslands sé 

landið í auknum mæli að verða vígvöllur skipulagðrar glæpastarfsemi.  Fjallað verður um 

útbreiðslu, skipulag og glæpsamlega starfsemi vélhjólagengja þannig að ekki verði um villst 

að viðkomandi gengi geti flokkast sem skipulögð glæpastarfsemi. 

 Schengen-samstarfið er viðfangsefni fjórða kafla ritgerðarinnar.  Farið verður yfir 

upphaf samstarfsins og því lýst hvernig Norræna vegabréfasamstarfið kom Íslandi 

bakdyramegin inn í samstarfið.  Í seinni hluta kaflans um Schengen-samstarfið verður svo 

farið yfir ýmsar fagstofnanir og samninga sem íslensk stjórnvöld eru aðilar að í gegnum 

Schengen-samstarfið. 

 Fimmti kafli ritgerðarinnar er stutt umfjöllun um rán sem framið var í versluninni 

Michelsen úrsmiðir haustið 2011.  Með umfjölluninni um þetta tiltekna rán er ætlað að sýna 

fram á þær afleiðingar, jákvæðar og neikvæðar, sem aðild Íslands að Schengen-samstarfinu 

hefur í för með sér. 

 Í lokakaflanum verður svo farið yfir það sem fram hefur komið og niðurstöður 

rannsóknarspurninganna ræddar.  Ritgerðin mun leiða í ljós að alþjóðleg glæpastarfsemi er 

aðeins ein afleiðing aukinnar alþjóðavæðingar, þróunar sem færir þjóðir og einstaklinga 

innan ólíkra ríkja nær hvert öðru og dregur sífellt úr vægi landamæra.  Í gegnum Schengen-

samstarfið býðst Íslendingum að nýta sér þessa þróun á sviði lögreglusamvinnu og taka 

þannig þátt í þróuninni sem á sér stað, í stað þess að berjast gegn henni.   
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2 Fræðileg nálgun 

2.1 Alþjóðavæðing 

Líklega skynja það flestir að með sífelldum tækniframförum og samtvinnun markaða 

skipta fjarlægðir manna á milli æ minna máli.  Þróun síðustu áratuga, þar sem flæði 

upplýsinga, fjármagns og fólks hefur aukist til muna, er gjarnan kennd við fyrirbærið 

alþjóðavæðingu.  Í daglegu tali virðast hugtökin alþjóðavæðing og hnattvæðing vera notuð til 

jafns og almennt ekki gerður greinarmunur á þeim.  Í þessari ritgerð verður notast við hið 

fyrrnefnda jafnvel þótt hnattvæðing sé bein þýðing á enska orðinu yfir hugtakið 

(globalisation).  En hvað felur þetta hugtak, alþjóðavæðing,  í sér? 

 Fjórar mismunandi túlkanir eru ríkjandi þegar kemur að því að skilgreina 

alþjóðavæðingu og hefur Jan Aart Scholte tekið þær saman í rannsóknum sínum á 

alþjóðavæðingu.  Fyrst ber að nefna alþjóðahyggju1 (e. internationalisation) þar sem lögð er 

áhersla á hvers konar flæði á milli svæða og þvert á landamæri.  Þetta getur átt við flæði 

hugmynda, upplýsinga, fjármagns, fólks, mengunar o.s.frv..  Þessi nálgun á alþjóðavæðingu 

býður uppá tölfræðilega nálgun á fyrirbærinu.  Alþjóðahyggja felur í sér að alþjóðavæðing sé 

lítið annað en tölfræðilegar breytur sem hægt er að telja, mæla og vega (Scholte, 2008, bls. 

1474).  Gagnrýni Scholte á þessa nálgun, að alþjóðavæðing sé alþjóðahyggja, byggist hins 

vegar á því að  ekki sé verið að færa neitt nýtt fram.  Alþjóðahyggja hafi þannig verið notuð 

til að útskýra fólksflutninga og alþjóðleg viðskipti allt frá 18. öld og því sé tilgangslaust að búa 

                                                      

 

 

 

1
 Orðin sem Scholte notar yfir fjórar mismunandi túlkanir á alþjóðavæðingu (globalisation) eru 

internationalisation, liberalisation, universalisation og westernisation.  Íslensku þýðingarnar á þessum 

hugtökum eru að mestu leyti fengnar hjá Þóru Arnórsdóttur en höfundur sat námskeið hjá henni sem bar heitið 

Alþjóðavæðing og stjórnmál alþjóðahagkerfisins.  Til að forðast misskilning verður hugtakið internationalisation 

ekki þýtt sem alþjóðavæðing þó að sú þýðing sé líklega alveg hárrétt.  Í staðinn verður þýðing Þóru notuð, 

alþjóðahyggja.  Íslensku þýðingarnar yfir túlkanir Scholte verða því alþjóðahyggja, frjálshyggjuvæðing, 

algildisvæðing og vesturlandavæðing. 
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til nýtt hugtak, alþjóðavæðingu, til þess eins að búa til nýtt nafn á alþjóðahyggju (Scholte, 

2008, bls. 1474). 

Önnur nálgunin sem Scholte telur ekki standast skoðun er alþjóðavæðing sem 

frjálshyggjuvæðing (e. liberalisation).  Samkvæmt þessari nálgun er alþjóðavæðing afleiðing 

þess að yfirvöld um allan heim aflétta regluverki af ýmsum gerðum.  Allt frá afnámi 

vegabréfaeftirlits (líkt og í Schengen-samstarfinu) til afnáms tolla og annarra viðskiptahafta.  

Líkt og með alþjóðahyggju-nálgunina telur Scholte að þessi frjálshyggjuvæðingin dugi 

skammt.  Frjálshyggja í viðskiptum hafi einnig aukist umtalsvert undir lok 19. aldar en enginn 

tengi það við alþjóðavæðingu.  Því hafi frjálshyggjuvæðing ekkert nýtt fram að færa þegar 

kemur að því að útskýra alþjóðavæðingu (Scholte, 2008, bls. 1475-6). 

Þriðja nálgunin lítur svo á alþjóðavæðingu sem algildisvæðingu (universalisation).  

Með algildisvæðingu er átt við að heimurinn verði sífellt einsleitari.  Sömu vörur flæði 

heimshorna á milli og heimsmarkaðsverð ráði vöruverði algengra hráefna.  Enn á ný álítur 

Scholte þessa nálgun á alþjóðavæðingu einungis vera nýtt nafn á mun eldra fyrirbæri enda 

hafi viðskipti heimsálfa á milli verið iðkuð öldum saman.  Því séu menn komnir í öngstræti ef 

alþjóðavæðing er ekki skilgreind betur og á mun víðari hátt, heldur stuðst við fyrirliggjandi 

þekkingu á gömlu fyrirbæri (Scholte, 2008, bls. 1476). 

Fjórða og síðasta rangtúlkun á alþjóðavæðingu er það sem kalla má 

Vesturlandavæðingu (e. westernisation).  Segja má að þessi skilgreining á alþjóðavæðingu sé 

einfaldlega þrengri skilgreining á algildisvæðingu.  M.ö.o. eru  hefðir, félagsleg norm og 

vörumerki Vesturlanda að taka yfir menningu þjóða í öðrum heimshornum á meðan að í 

algildisvæðingunni höfðu ólíkir menningarheimar jafnari áhrif á hver annan.  Ef 

alþjóðavæðing væri ekkert annað en Vesturlandavæðing mætti með réttu bera hana saman 

við nýlendustefnu fyrri alda.  Scholte viðurkennir þó að þykkir þræðir tengi alþjóðavæðingu 

og Vesturlandavæðingu saman en á sama tíma sé einföldun að horfa á þessi tvö fyrirbæri 

sem eitt og hið sama (Scholte, 2008, 1474-1476). 

Þessar fjórar túlkanir á alþjóðavæðingu hafa hver sitthvað fram að færa en eru úreltar 

að mati Scholte og draga dám af liðnum tíma.  En ef ofangreindar útskýringar á 

alþjóðavæðingu eru úreltar þarf eitthvað nýtt að koma í staðinn.  Scholte telur sig hafa 

svarið. 

Að mati Scholte er þörf er á að endurskilgreina það rými sem við lifum í.  Við lifum í 

hnattrænu umhverfi þar sem allur hnötturinn er vettvangur tilverunnar.  Scholte notar 
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hugtökin afsvæðavæðing (e. respatialisation) og yfirsvæðavæðing (e. supraterritoriality) til 

að skilgreina alþjóðavæðingu.  Samskipti okkar eru þannig ekki lengur bundin við byggingar, 

bæjarfélög eða ríki heldur hefur tilveran afsvæðavæðst (Scholte, 2005, bls. 60).  Plánetan 

sem við lifum á er í heild sinni vettvangur félagslegra samskipta okkar og því er hægt að segja 

að heimur okkar sér orðinn að einu rými þar sem dregið hafi úr hvers kyns hindrunum.  Af því 

leiðir að öll samskipti fólks, hvort sem þau eru viðskiptalegs, félagslegs eða stjórnmálalegs 

eðlis, verða auðveldari, fljótvirkari og skilvirkari (Scholte, 2008, bls. 1478).   Þessar 

fullyrðingar eiga ekki síður við um skipulögð glæpasamtök en lögleg fyrirtæki, stofnanir og 

ríki en til marks um það má nefna að vélhjólasamtökin Hells Angels, Bandidos og Outlaws, 

sem eru skilgreind sem skipulögð glæpasamtök (Lyman, 2004, bls. 283), starfrækja hópa í 

öllum heimsálfunum að Suðurskautslandinu undanskildu (Barker & Human, 2009, bls. 175).  

Grundvallaratriðið í skilgreiningu Scholte á alþjóðavæðingu felst í skilgreiningu hans á hinu 

nýja þverþjóðlega rými.  Stofnanir, fyrirtæki, glæpasamtök og einstaklingar geta átt sín 

samskipti í þessu sameiginlega rými án þess að landamæri eða fjarlægðir hafi þar nokkur 

áhrif á.  Það ber þó að hafa í huga að þetta nýja þverþjóðlega rými merkir ekki sigur hins 

alþjóðlega yfir hinu þjóðlega heldur er um að ræða nýja vídd, hina þverþjóðlegu (Stefán 

Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005, bls. 23). 

Alþjóðavæðingin og tækniframfarir samhliða henni hafa vissulega fært 

glæpamönnum ný tækifæri.  Svikahrappar og barnaníðingar hafa t.d. verið duglegir við að 

nýta sér internetið í leit að nýjum fórnarlömbum.  Sömuleiðis getur aukið peningaflæði landa 

á milli auðveldað misyndismönnum að stunda peningaþvætti.  Samhliða því að bjóða upp á 

ný tækifæri fyrir glæpamenn býður alþjóðavæðingin einnig upp á nýja möguleika þegar 

kemur að því að hafa hendur í hári glæpamanna.   Samstarf á borð við Schengen-samstarfið, 

Interpol og Europol er einmitt til þess fallið að nýta það sem alþjóðavæðingunni býður uppá, 

til að berjast gegn glæpum.  Almennt er það þó álit fólks að alþjóðavæðingu fylgi meiri glæpir 

en ella (Scholte, 2005, bls. 285).   

Alþjóðavæðing gerir það að verkum að samskipti okkar, í hinum víðasta skilningi þess 

orðs, eiga sér stað í nýrri vídd, vídd sem tekur ekki tillit til landamæra.  Hafa ber í huga að 

stjórnvöld ríkja fá litlu ráðið um það hvaða stefnu alþjóðavæðingin tekur. Þannig þýðir lítið 

að berjast gegn straumnum og ættu stjórnvöld ríkja frekar að keppast við að fylgja 

straumnum og reyna að halda réttum kili með auknu samstarfi. 



  

11 

2.2 Samrunaþróun og Ísland 

 Ríki hafa undanfarna áratugi verið viljug að taka höndum saman á hinum ýmsu 

sviðum.  Stofnun Sameinuðu þjóðanna, Evrópusambandsins, NAFTA og fleiri stofnana eru 

gott dæmi um þessa þróun.  Fræðimenn hafa leitast við að útskýra þessa tilhneigingu ríkja 

með mismunandi samrunakenningum.  Þróun Evrópusambandsins hefur þó verið nokkuð sér 

á báti hvað varðar samruna ríkja (Barnes, 1995, bls. 2) og því er ekki sjálfgefið að þær 

kenningar sem eiga við á einum stað - og fyrir eitt ríki - eigi við á öðrum stað fyrir annað ríki. 

 Samrunaþróun skiptist að vissu leyti upp í efnahagslegan samruna og stjórnmálalegan 

samruna.  Sá efnahagslegi knýr ríki til að losa um hömlur á viðskipti ríkja á milli.  Niðurfelling 

tolla og frjálst flæði fjármagns, vara, vinnuafls og þjónustu eru allt hluti af þessum 

efnahagslega samruna.  Skrefi lengra væri svo fyrir ríki að taka upp sameiginlegan gjaldmiðil 

og reka sameiginlega peningastefnu (Barnes, 1995) líkt og stór hluti Evrópusambandsríkja 

hefur nú þegar gert.  Evrópusambandið er hópur ríkja sem hefur fallist á að fórna vissum 

hluta af fullveldi sínu svo efnahagslegur samruni þeirra gangi sem best fyrir sig.  Hin hlið 

samruna ríkja er svo hin pólitíska hlið.  Hún byggist á því að ríki deili ákveðnum gildum og að 

eining ríki innan heildarinnar.  Stofnunum er því komið á fót svo miðla megi málum og 

friðsamleg lausn verði ofan á þegar deilur spretta upp. 

 Ian Barnes og Pamela M. Barnes (1995) flokka samrunakenningar í fjóra flokka; 

sambandsríkjahyggju, virknihyggju, ný-virknihyggju og milliríkjahyggju og verða þessum 

kenningum gerð skil í næsta kafla.  Ein kenning til viðbótar, frjálslynd milliríkjahyggja, verður 

einnig til umfjöllunar.  Ennfremur verður í næsta kafla fjallað stuttlega um þrjár breytur sem 

skýrt geta tregðu Íslands við að taka fullan þátt í Evrópusamrunanum.  Þessar breytur eru í 

fyrsta lagi afstaða hins leiðandi atvinnuvegar, í öðru lagi öryggissjónarmið og vera bandaríska 

hersins á Íslandi og í þriðja lagi þjóðernishyggja. 

  

2.2.1 Samrunakenningar 

Sambandsríkjahyggja 

 Sambandsríkjahyggja felur í sér að fullveldinu er skipt á milli sjálfstæðs ríkis (smærri 

einingarinnar) og sambandsins (Hague, 2004, bls. 229).  Forsenda hennar er að ríkið ráði ekki 

lengur við öll þau verkefni sem það þarf að sinna og því sé hagræði fólgið í því að sameinast 
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öðrum ríkjum á vissum sviðum.  Dreifing verkefna á milli stjórnsýslustiga er þungamiðja 

sambandsríkjahyggjunnar og því þurfa verkefnin að vera sjálfstæð en um leið samhæfð.  

Talsmenn þessarar kenningar telja að stjórnarskrá sé nauðsynleg samruna ríkjasambandsins 

(Barnes, 1995, bls. 4-5).  Þar greinir talsmenn sambandsríkjahyggju og virknihyggju á. 

 

Virknihyggja 

 Þeir sem aðhyllast virknihyggju líta á samstarf og samruna ríkja sem viðbragð við 

einhverju tilteknu vandamáli eða verkefni.  Innlendir aðilar og alþjóðleg samtök hafi áhrif á 

samruna ríkja en samruninn verði þó ekki yfirþjóðlegur nema á takmörkuðum sviðum og sé 

aðkallandi þörf á því.  Stofnun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins eftir síðari heimsstyrjöldina er gott 

dæmi um samruna ríkja sem lýtur lögmálum virknihyggjunnar (Barnes, 1995, bls. 5).  Þannig 

hafi samstarfið um sjóðinn orðið til vegna þess að þörf var fyrir efnahagslega samvinnu í 

kjölfar stríðsins en ekki stjórnmálalega (sama heimild). 

 Galli virknihyggjunnar felst helst í því að of þröngt er horft á verkefnið sem fyrir 

höndum er hverju sinni.  Ekki er horft nægilega til hins stærra samhengis þegar samruni ríkja 

á sér stað. 

 

Ný-virknihyggja 

 Ný-virknihyggja tekur samhengi atburða með í reikninginn að meira leyti en 

virknihyggja þegar samruni ríkja er skoðaður.  Ríkjandi stjórnmálamenn sem ábyrgð bera á 

ákveðnum verkefnum eru meðvirkir þeirri þróun sem á sér stað á hverjum tíma.  Samhengi 

atburða skiptir því miklu máli í samrunaþróun en jafnframt er mikilvægt að gæta þess vel að 

hagsmunum viðkomandi ríkis sé ekki teflt í voða (Barnes, 1995, bls. 6).  Samruni á tilteknu 

sviði þarf að styrkja hagsmuni fyrir hvert þátttökuríki.  Kola- og stálbandalagið má skoða út 

frá þessum forsendum þar sem samruni sex ríkja átti sér stað á afmörkuðu sviði og töldu 

aðildarríki þess hagsmunum sínum borgið með samvinnu. 

En það er langur vegur frá Kola- og stálbandalaginu til þess Evrópusambands sem við 

þekkjum í dag.  Ný-virknihyggjan útskýrir þessa miklu breytingu á samstarfi aðildarríkjanna 

með þeim hætti að víxlverkun (e. spillover) hafi átt sér stað hægt og bítandi.  Með víxlverkun 

er átt við að samruni á einu sviði leiði af sér samruna á öðru og þannig dýpki samruninn og 

víkki með tímanum.  Víxlverkunin leiðir svo til þess að til verður yfirþjóðlegt vald.  Nýjar þarfir 
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almennings, stofnana og ríkja þrýsta svo á þetta yfirþjóðlega vald og víxlverkunin heldur 

áfram (Anna Reynarsdóttir, 2010, bls. 14). 

 

Milliríkjahyggja 

 Fullveldi ríkis er helsti útgangspunkturinn þegar samruni ríkja er skoðaður út frá 

milliríkjahyggju.  Fjölmargar ástæður geta legið að baki því að ríki hefja samstarf en hver sem 

ástæðan er þá leitast hvert og eitt ríki við að viðhalda eigin fullveldi og ákvörðunarvaldi yfir 

þeim málaflokkum sem samstarfið byggist á.  Evrópusambandið í heild er því ekki gott dæmi 

um samruna sem byggir á milliríkjahyggju enda virka margar stofnanir sambandsins sem 

yfirríkjavald þar sem ákvarðanir eru teknar innan stofnananna án þess að stjórnvöld 

aðildarríkjanna fái þar nokkru ráðið. 

 Milliríkjahyggja hefur engu að síður verið áberandi á vissum sviðum 

Evrópusamrunans.  Þannig hefur Schengen-samstarfið verið túlkað sem samstarf ríkja í formi 

milliríkjahyggju enda sætir Schengen-samstarfið ekki stjórn Evrópuþingsins.  Það er utan 

lögsögu Evrópudómstólsins auk þess sem Framkvæmdastjórnin hefur ekki frumkvæði að 

lagasetningum tengdum Schengen-samstarfinu (Caparini, 2006, bls. 104). 

 

Frjálslynd milliríkjahyggja 

Andrew Moravcsik setti fram nýja nálgun á Evrópusamrunann, nálgun sem skýrir 

tengsl ríkja, fullveldis og innanlandsstjórnmála og dregur fram mikilvægi alþjóðastofnana 

sem samráðsvettvang fyrir ríki við að miðla sameiginlegum hagsmunum sínum.  Þessari 

nálgun, sem kölluð er frjálslynd milliríkjahyggja, gerir Eiríkur Bergmann skil í doktorsrannsókn 

sinni (2009, bls. 39-41).  Kemur þar fram að skilningur ríkisstjórna á hagsmunum ríkisins skýri 

Evrópusamrunann sem frjálslynda milliríkjahyggju.  Átök í stjórnmálum innan hvers ríkis fyrir 

sig móti bandalög sem svo hafi áhrif á ríkisstjórnir og hafi um leið mótandi áhrif á stefnur og 

viðhorf ríkja til milliríkjasamstarfs (Eiríkur Bergmann, 2009, bls. 40) . 

 Frjálslyndri milliríkjahyggju Moravcsiks er sérstaklega beint að efnahagslegu samstarfi 

ríkja en aukin alþjóðavæðing í viðskiptum á milli ríkja og bættar samgöngur gera ríki sífellt 

háðari hvert öðru efnahagslega (Eiríkur Bergmann, 2009, bls. 41).  Þar sem Evrópa sýnist í 

dag vera eitt markaðssvæði þar sem viðskiptahöft hafa verið afnumin að langmestu leyti 

virðist kenningin um frjálslynda milliríkjahyggju ansi trúverðug. 
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2.2.2 Kenningar um Ísland og Evrópusamrunann 

Atvinnugreinanálgun Ingebritsen 

 Ingebritsen færði fram nálgun á Evrópusamruna Norðurlandanna sem þykir mjög í 

anda frjálslyndrar milliríkjahyggju Moravcsiks þó á kenningum þeirra sé talsverður munur (sjá 

Ingebritsen, 1998).  Nálgun Ingebritsen snýst í meginatriðum um að það séu hagsmunir 

þeirrar atvinnugreinar sem mest leggur til landsframleiðslu hvers ríkis sem mest áhrif hafi á 

ferli  Evrópusamruna ríkisins.  Með „lobbíisma“ og samráðskerfum, þar sem samtök úr 

atvinnulífinu, atvinnurekendur og verkalýðsfélög láti til sín taka, sé hægt að hafa afgerandi 

áhrif á stefnu stjórnvalda. 

 Á Íslandi hefur sjávarútvegurinn ætíð verið hin leiðandi atvinnugrein enda hefur 

greinin verið drjúg tekjulind fyrir íslenskt þjóðarbú.  Þá hefur verið sýnt fram á að í gegnum 

tíðina hefur hátt hlutfall Alþingismanna haft einhver tengsl við sjávarútveginn (Baldur 

Þórhallsson og Hjalti Þór Vignisson, 2004, bls. 81).  Ótti aðila innan sjávarútvegsins við að 

Íslandsmið fyllist af erlendum sjómönnum gangi Ísland í Evrópusambandið gæti því átt sinn 

þátt í andstöðu stjórnvalda við aðild að Evrópusambandinu (sjá Úlfar Hauksson, 2002).  Þessi 

rök þarf þó eðlilega að endurskoða í ljósi umsóknar Ísland um aðild að Evrópusambandinu 

árið 2009. 

 

Öryggissjónarmið 

 Ísland nýtur talsverðrar sérstöðu á meðal ríkja Evrópu sem herlaust smáríki í miðju 

Norður-Atlantshafi.  Í augum bandarískra stjórnvalda hefur lega landsins eflaust verið 

hernaðarlega mikilvæg en hver sem ástæða þeirra var þá undirrituðu ríkin tvö tvíhliða 

varnarsamning árið 1951.  Þeim samningi var svo sagt einhliða upp af Bandaríkjamönnum 

árið 2006.  Því hefur verið haldið fram að vera bandarísks herliðs á Íslandi hafi haft svo 

mikinn efnahagslegan ávinning í för með sér á fyrsta áratug samningsins að engar 

efnahagslegar forsendur hafi verið fyrir íslensk stjórnvöld að leita til Evrópu.  Ísland stólaði á 

„ríka vininn“ í vestri (sjá Baldur Þórhallsson og Hjalti Þór Vignisson, 2004b).  Þegar 

efnahagslegu rökin, þ.e. fjárstuðningur Bandaríkjanna við Ísland, áttu ekki lengur við tóku 

önnur rök við.  Þannig héldu þeir Baldur og Hjalti því fram árið 2004 að svo lengi sem 

Bandaríkin héldu úti her á Íslandi myndi stærsti hluti hinnar pólitísku „elítu“ ekki álíta aðild 

að Evrópusambandinu fýsilegan kost fyrir Ísland, a.m.k. ekki sem valkost við öryggis- og 
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varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna (Baldur Þórhallsson og Hjalti Þór Vignisson, 2004b, 

bls. 123). 

Þessum fullyrðingum verður að taka alvarlega enda liðu minna en þrjú ár frá því að 

herinn yfirgaf landið þar til Alþingi hafði samþykkt að hefja aðildarviðræður við 

Evrópusambandið. 

 

Þjóðernishyggja  og fullveldi Íslands 

 Til að skýra afstöðu Íslands til Evrópusamrunans telur Guðmundur Hálfdánarson 

atvinnuveganálgun Ingebritsen og öryggissjónarmiðið, sem fyrr var greint frá, duga skammt 

(Guðmundur Hálfdánarson, 2004).  Guðmundur leitar skýringa í sögu þjóðarinnar,sögu sem 

einkennst hefur af baráttu fyrir fullveldi og hrærir við þjóðarstolti Íslendinga.  Með því að 

framselja fullveldi til Brussel væru stjórnvöld að fórna sjálfstæði sínu og telur Guðmundur 

þetta vera eina helstu ástæðuna fyrir tregðu íslenskra stjórnvalda og íslensku þjóðarinnar við 

aðild að Evrópusambandinu. 

2.2.3 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um fimm mismunandi samrunakenningar.  

Milliríkjahyggja virðist eiga vel við íslenska samrunaþróun enda hefur óttinn við að glata hinu 

nýtilkomna fullveldi verið ríkjandi þegar rætt er um Evrópusamvinnu.  Íslendingar eru hins 

vegar virkir þátttakendur á sviði EES-samningsins og er því hægt að færa sterk rök fyrir því að 

frjálslynd milliríkjahyggja eigi enn betur við íslenskan Evrópusamruna heldur en hin klassíska 

milliríkjahyggja.  Íslensk stjórnvöld hafi þannig tryggt efnahagslega hagsmuni ríkisins með því 

að gerast aðilar að samningnum. 

Sé horft til tregðu stjórnvalda við að taka fullan þátt í Evrópusamvinnu hefur 

Ingebritsen fært fyrir því rök að talsmenn sjávarútvegsins hafi með „lobbíisma“ komið í veg 

fyrir að Ísland óski eftir aðild að Evrópusambandinu.  Sömuleiðis var bent á að 

öryggissjónarmið hafi vegið þungt við stefnumörkun stjórnvalda í Evrópumálum.  Öryggi 

hefur lengi vel verið skilgreint út frá hernaðarlegu öryggi en nú hefur færst í aukana að 

öryggishugtakið sé skilgreint sem öryggi borgaranna frekar en öryggi ríkisins (Silja Bára 

Ómarsdóttir, 2008, bls. 138).  Þetta leiðir okkur að viðfangsefni næsta kafla, skipulagðri 

glæpastarfsemi, en ekki verður hjá því komist að líta á skipulagða glæpastarfsemi sem ógn 

við borgaralegt öryggi. 
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3 Skipulögð glæpastarfsemi 

Ísland hefur ekki farið varhluta af skipulagðri glæpastarfsemi frekar önnur ríki þó svo 

að margt bendi til að þróunin hér á landi hafi alltaf verið nokkrum árum á eftir þróuninni á 

hinum Norðurlöndunum.  Hugsanlega hefur lega landsins seinkað þeirri þróun sem átt hefur 

sér stað á meginlandi Evrópu og á Norðurlöndunum en líkt og fram hefur komið í þessari 

ritgerð þá er afsvæðavæðing ein helsta birtingarmynd alþjóðavæðingar.  Tilvera okkar 

takmarkast ekki lengur við eyju norður í Atlantshafi heldur hefur  myndast sameiginlegt rými 

sem við deilum með öðrum. 

 Í þessum nýja veruleika er skipulögð glæpastarfsemi staðreynd sem bæði stjórnvöld 

og almenningur verða að horfast í augu við (Haraldur Johannessen, 2010, bls. 75).  Í sjálfu sér 

er skipulögð glæpastarfsemi ekki ný af nálinni og hefur verslun og innflutningur á bannvörum 

á borð við áfengi, tóbak og fíkniefni jafnan borið einkenni skipulagðrar glæpastarfsemi.  Er 

það þó mál manna sem til þekkja að grundvallarbreytingar hafi átt sér stað hvað varðar 

skipulagða glæpastarfsemi hér á landi.  Skipulag starfseminnar hafi aukist sem og ofbeldið 

sem starfseminni fylgir, vopnaburður sé algengari auk þess sem stórum hluta ágóðans sé nú 

varið í fjárfestingar í lögmætum atvinnugreinum (Haraldur Johannessen, 2010, bls. 76).  Þá 

hefur innreið erlendra glæpahópa inn í íslenskt samfélag haft mikil áhrif en þeir hópar koma 

m.a. að framleiðslu örvandi efna, ránum, innbrotum, mansali og fjárkúgunum auk þess sem 

vélhjólagengi sem skilgreind eru sem skipulögð glæpastarfsemi hafa stofnað hér 

svæðisdeildir (Greiningardeild Ríkislögreglustjóra, 2012, bls. 4).   

Útlaga vélhjólagengi hafa verið áberandi í opinberri umræðu á Íslandi síðustu misseri í 

kjölfar innreiðar þeirra til Íslands auk þess sem nokkur dómsmál tengd meðlimum 

samtakanna hafa verið áberandi í fjölmiðlum.  Verður kastljósinu því beint sérstaklega að 

þessum samtökum hér á eftir.  Fyrst verður þó reynt að skilgreina hvað átt er við með 

hugtakinu skipulögð glæpastarfsemi.   

 

3.1 Skipulögð glæpastarfsemi: skilgreining 

Í bókinni Organised crime eru átta atriði lögð til grundvallar þegar skilgreina á samtök 

svo þau geti flokkast sem skipulögð glæpasamtök.  Í fyrsta lagi er engin hugmyndafræði á bak 

við samtökin, m.ö.o. búa engin pólitísk markmið að baki þeirra.  Í öðru lagi er ákveðið 
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stigveldi við lýði í skipulagðri glæpastarfsemi þar sem hver hefur sinn stað í goggunarröðinni 

og í þriðja lagi getur ekki hver sem er gengið í samtökin.  Í fjórða lagi varir starfsemin yfir 

langan tíma.  Í fimmta lagi þá er ofbeldi eða hótun um ofbeldi beitt.  Í sjötta lagi er skýr 

verkaskipting innan hópsins.  Í sjöunda lagi reyna samtökin að einoka einhvern ákveðinn 

markað.  Í áttunda lagi gilda skýrar reglur í skipulögðum glæpasamtökum en þær geta að 

sjálfsögðu verið ansi mismunandi milli hópa (Lyman, 2004, bls. 7). 

Opinberir aðilar á Íslandi, aðilar á borð við Greiningardeild Ríkislögreglustjóra, hafa 

aftur á móti stuðst við skilgreiningu Evrópuráðsins á skipulagðri glæpastarfsemi.  Sú 

skilgreining er í 11 liðum en til að starfsemi eða glæpur geti flokkast sem skipulögð 

glæpastarfsemi þurfa fyrstu fjórir liðirnir allir að eiga við.  Af liðum 5-11 þurfa a.m.k. tveir að 

eiga við: 

1. Um er að ræða samstarf þriggja aðila eða fleiri 

2. Starfsemin varir yfir langan tíma 

3. Grunur um að alvarleg afbrot hafi verið framin 

4. Markmiðið með starfseminni er að auðgast og/eða að öðlast völd 

5. Skýr verkaskipting ríkir á meðal þátttakenda 

6. Aga og viðurlögum er beitt á meðlimi starfseminnar 

7. Ofbeldi eða ógnunum beitt til að fá sínu framgengt 

8. Leitast við að hafa áhrif á stjórnmálamenn, fjölmiðla, lögreglu, starfsfólk í opinberri 

stjórnsýslu, í dómskerfinu og í viðskiptastofnunum 

9. Starfsemin er byggð upp líkt og fyrirtæki 

10. Peningaþvætti er stundað í tengslum við starfsemina 

11. Starfsemin er alþjóðleg, nær yfir landamæri 

(Evrópuráðið 2004: bls. 7-8) 

 

3.2 1% vélhjólagengi 

 Árið 1947 brutust út óeirðir á samkomu vélhjólaklúbba í Hollister, Kaliforníu.  Álit 

almennings á vélhjólamönnum varð heldur neikvætt í kjölfar óeirðanna og voru þeir álitnir 

óeirðarseggir og fylliraftar.  Til þess að bæta þetta laskaða orðspor er talsmaður amerísku 

vélhjólasamtakanna, American Motorcyclist Association, sagður hafa sagt að 99% 
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vélhjólamanna væru löghlýðnir borgarar.  Nokkrir hópar vélhjólamanna hafa upp frá þessu 

kosið að merkja sig með tákninu „1%“, til marks um að þeir tilheyri ekki þessum löghlýðna 

hópi vélhjólamanna.  Samtök á borð við Hells Angels, Outlaws, Bandidos og Mongols tilheyra 

þessum hópi 1% vélhjólasamtaka og eru skilgreind sem skipulögð glæpasamtök af 

löggæsluaðilum og stofnunum (sjá Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna, 2012 og 

Ríkislögreglustjóri, 2009). 

Þessi samtök eru á ensku gjarnan nefnd Outlaw Motorcycle Gangs, eða einfaldlega 

OMG.  Yfirvöld í Bandaríkjunum líta svo á að OMG noti mótorhjólaáhuga sinn sem skálkaskjól 

fyrir glæpsamlega starfsemi sína (Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna, 2012).  Þegar 

vélhjólasamtökin Fafner-MC Iceland voru langt komin með að verða fullgildir aðilar að Hells 

Angels birti Ríkislögreglustjóri skýrslu þar sem því var haldið fram að hvarvetna þar sem Hells 

Angels hafi skotið  rótum, hafi aukin skipulögð glæpastarfsemi fylgt í kjölfarið 

(Ríkislögreglustjóri, 2009).  Ísland varð engin undantekning á þeirri reglu. 

 Tvö 1% vélhjólagengi hafa náð fótfestu hér á Íslandi.  Þetta eru Hells Angels og 

Outlaws.  Í ágúst 2009 var fjallað um það í fjölmiðlum að mótorhjólaklúbburinn Fáfnir hefði 

hlotið stöðu áhangendaklúbbs innan raða Hells Angels  og tók klúbburinn þá upp nafnið MC 

Iceland (Stöð 2, 2009).  Í mars 2011 var svo fjallað um að þessi sami klúbbur væri orðinn 

fullgildur Hells Angels klúbbur (Stöð 2, 2011).  Í apríl 2011 fékk íslenski mótorhjólaklúbburinn 

Berserkir svo aðild að vélhjólasamtökunum Black Pistons, sem er stuðningsklúbbur fyrir 

Outlaws (Ríkissjónvarpið, 2011a).  Síðar sama ár fengu samtökin áhangendaaðild að Outlaws 

(Ríkissjónvarpið, 2011b). 

 Tilfelli þar sem meðlimir vélhjólagengja hafa verið sóttir til saka hafa verið áberandi í 

íslenskum fjölmiðlum síðustu mánuði.  T.a.m. voru tveir  meðlimir vélhjólagengisins Outlaws 

dæmdir fyrir aðild sína að skotárás sem átti sér stað í Bryggjuhverfinu í Reykjavík haustið 

2011 (Héraðsdómur Reykjavikur, 2012) en einnig situr fyrrverandi forseti Hells Angels á 

Íslandi í gæsluvarðhaldi þegar þetta er skrifað, grunaður um aðild að alvarlegri líkamsárás á 

meðan hann var forseti samtakanna (mbl.is, 2012a). 

 Skotárásarmálið í Bryggjuhverfi vakti landsathygli enda hefur beiting skotvopna hér á 

landi verið fátíð.  Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur nr. S-110/2012 kom fram að um hafi verið 

að ræða uppgjör vegna fíkniefnaskuldar.  Einn hinna dæmdu var fundinn sekur um að hafa 

skotið úr afsagaðri haglabyssu á bifreið á meðan að tveir menn sátu í henni.  Þó hvergi sé 
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minnst á vélhjólagengi í dómnum sjálfum þá var fjölmiðlaumfjöllunin á þá leið að tveir hinna 

dæmdu hafi verið meðlimir í vélhjólasamtökunum Outlaws.  Sá grunur var svo styrktur í 

skýrslu Greiningadeildar Ríkislögreglustjóra þar sem tenging hinna dæmdu við Outlaws var 

áréttuð (Greiningardeild Ríkislögreglustjóra, 2012, bls. 9).  En er hægt að halda því fram að 

þessi tilteknu vélhjólagengi, Hells Angels og Outlaws, séu skipulögð glæpagengi eða er þetta 

einfaldlega félagsskapur manna sem deila áhuga á mótorhjólum?   

 Forsvarsmenn 1% vélhjólagengja halda því statt og stöðugt fram að samtökin séu ekki 

glæpasamtök þótt stöku meðlimir hafi vissulega gerst brotlegir við lög.  Samtökin sem slík 

geti ekki borið ábyrgð á örfáum skemmdum eplum (Barker, 2011, bls. 207).  Í viðtali sem 

tekið var við forseta Hells Angels, eftir að MC Iceland (áður Fafner-MC) varð fullgildur Hells 

Angels klúbbur, svaraði hann því til að breytingin á starfseminni væri í raun lítil, 

mótorhjólaáhuginn, bræðralagið og fjölskyldan yrði áfram í fyrirrúmi (Stöð 2, 2011).  Skýtur 

því skökku við að mörg þessara skemmdu epla eru atvinnuglæpamenn sem einmitt eru 

teknir í samtökin vegna fyrri reynslu af glæpum og ofbeldi, en ekki síður vegna þess orðspors 

sem mennirnir bera með sér og þykir eftirsóknarvert fyrir starf samtakanna (Barker, 2011, 

bls. 207). 

 Í grein Tom Barker, American Based Biker Gangs: International Organized Crime, er 

því lýst hvernig 1% vélhjólasamtök hafa þróast frá því að vera tiltölulega saklausir 

mótorhjólaklúbbar í Bandaríkjunum yfir í það að vera glæpasamtök og loks hvernig þessir 

klúbbar eru í dag orðnir að alþjóðlegum og skipulögðum glæpasamtökum.  Menning og 

uppbygging 1% vélhjólagengja laði til sín menn sem eru móttækilegir fyrir þessum lífsstíl eða 

eru jafnvel byrjaðir að feta braut afbrota (Barker, 2011, bls. 208).  Innan samtakanna þurfa 

þessi einstaklingar svo að sanna sig sem glæpamenn. 

 Líklega væru 1% vélhjólasamtök ekki það sem þau eru ef ekki væri fyrir hina áberandi 

búninga og merkingar sem meðlimirnir bera.  Merkingarnar veita meðlimunum öryggi um 

leið og þau skapa ótta á meðal almennings og annarra afbrotamanna.  Sem dæmi um þetta 

nefnir Barker að meðlimir Hells Angels í Kanada hafi notað búninginn og merkingarnar sem 

ógnun við aðra dópsala.  Í skjóli búningsins rukkuðu þeir þessa dópsala um „skatt“ fyrir 

fíkniefnasölu á tilteknu svæði (Barker, 2011, bls. 208). 

 Eins og að ofan segir leggja 1% vélhjólasamtök mikið upp úr þeirri ímynd sinni að 

bræðralag og fjölskyldubönd skipti þau mestu máli.  Þrátt fyrir þetta er ljóst að ekki fer mikið 
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fyrir bræðralaginu á milli vélhjólasamtaka.  Meðlimum Hells Angels og Mongols laust til að 

mynda saman í spilavíti í Las Vegas 2002 og lágu þrír klíkumeðlimir í valnum eftir þann 

hildarleik (Barker, 2011, bls. 2011).  Á  milli vélhjólasamtakanna Hells Angels og Outlaws, sem 

bæði eru starfrækt hér á landi, hafa átök einnig brotist út.  Tveir Hells Angels meðlimir voru 

t.a.m. dæmdir fyrir að hafa skotið á fimm meðlimi Outlaws í Bandaríkjunum árið 2006 (sama 

heimild). 

Leiða má líkur að því að nú, þegar bæði samtökin hafa hafið starfsemi hér á Íslandi, þá 

muni Íslendingar verða varir við ofbeldi tengt þessari gengjamyndun.  Snemma árs 2012 var 

bensínsprengju varpað að húsnæði í Hafnarfirði þar sem meðlimir Outlaws bjuggu  og var 

umfjöllun fjölmiðla um atvikið á þá leið að um hafi verið að ræða hefndaraðgerð 

vélhjólasamtaka (Ríkissjónvarpið, 2012).  Rétt er þó að árétta að þetta var hvorki staðfest af 

lögreglu né hefur verið dæmt í málinu.  

 Segja má að 1% vélhjólasamtök séu helsta afurð Bandaríkjanna hvað varðar 

skipulagða glæpastarfsemi.  Vélhjólasamtök á borð við þau sem hér hefur verið talað um 

hafa vaxið gríðarlega og í dag fer starfsemi þeirra fram í fjölmörgum löndum utan 

Bandaríkjanna.  Þau má með réttu kalla fjölþjóðlega fyrirtækjasamsteypu, samsteypu sem 

leitar viðskiptatækifæra út um allan heim í formi glæpa (Barker, 2011, bls. 212). 

 

3.2.1 Skipulag 1% vélhjólasamtaka 

 Innan samtaka 1% vélhjólagengja ríkir afar skýrt stigveldi þar sem hver meðlimur 

hefur sinn stað í goggunarröðinni.  Hver svæðisdeild hefur sinn forseta en fyrir neðan hann í 

stigveldinu eru ritari eða gjaldkeri, því næst varaforseti, leiðsögustjóri (e. road captain) og 

öryggisstjóri (e. sergeant at arms).  Þar fyrir neðan eru svo almennir fullgildir meðlimir.  

Neðst eru svo stuðningsmeðlimir eða prospects, sem bíða þess að verða fullgildir meðlimir, 

og loks áhangendur eða hangarounds.  Í ríkjum þar sem margir klúbbar tiltekins 1% 

vélhjólagengis eru starfræktir er einnig nokkurs konar landsstjórn sem hefur á að skipa 

forseta, varaforseta, ritara, gjaldkera og sergeant at arms (Lyman, 2004, bls. 282).  Vissulega 

getur skipulag einstaka 1% vélhjólaklúbbs verið frábrugðið en svona stigveldi er þó ráðandi.  

Er því ljóst að 1% vélhjólaklúbbar eru byggðir upp á svipaðan hátt og stofnanir og fyrirtæki. 

 



  

21 

3.2.2 Glæpsamleg starfsemi 1% vélhjólasamtaka 

 Thomas Barker og Kelly M. Human rituðu grein árið 2009 þar sem reynt var að telja 

og flokka afbrot sem tengjast fjórum stærstu 1% vélhjólasamtökunum (Hells Angels, 

Outlaws, Bandidos og Pagans) (Thomas Barker & Human, 2009).  Eðli málsins samkvæmt 

getur verið afar erfitt að safna upplýsingum um afbrot sem tengjast þessum samtökum enda 

samtökin sjálf sjaldnast kærð heldur eingöngu stöku meðlimir.  Aðferðin sem Barker og 

Human beittu fólst í því að leita að blaðagreinum úr fjölda dagblaða frá árunum 1980-2005, 

blaðagreinum þar sem fjallað var um tilvik þar sem aðilar tengdir þessum fjórum samtökum 

frömdu afbrot.  Hvert tilvik fyrir sig var svo flokkað í einn af eftirfarandi flokkum: 

1. Óskipulögð ofbeldisbrot (e. spontaneous expressive acts) – þetta getur t.d. átt við 

óskipulögð slagsmál á milli gengja á börum. 

2. Skipulögð ofbeldisbrot (e. planned aggressive acts) – t.d. fyrirfram ákveðið uppgjör á 

milli gengja.  Hér gæti verið um að ræða tilvik sem stjórnendur klúbba fyrirskipuðu. 

3. Skammtíma auðgunarbrot (e. short-term instrumental acts) – tilvik þar sem 

gerandinn notfærir sér möguleikann til að hagnast án þess þó að brotið sé 

langvarandi.  Getur t.d. átt við nytjastuld ökutækja eða vændi.  Þessi brot geta bæði 

verið skipulögð fyrirfram eða ákveðin í skyndi. 

4. Langvinn auðgunar- eða fíkniefnabrot (e. ongoing instrumental enterprises) – þetta 

eru þaulskipulögð afbrot sem ætlað er að vera tekjulind fyrir samtökin eða 

félagsmenn þeirra, svo sem fíkniefnaframleiðsla eða dreifing fíkniefna. 

 

Halda verður því til haga að rannsókn þeirra Barker og Human beindist einkum að 

bandarískum, kanadískum og áströlskum dagblöðum og því vafasamt að heimfæra 

niðurstöðuna á önnur lönd.  Engu að síður verður að hafa í huga að þessi 1% vélhjólasamtök 

starfa hvert fyrir sig eftir bandarískri fyrirmynd þar sem búningar, reglur og viðmið leggja 

línurnar fyrir hegðun og atferli meðlimanna.  Glæpahegðun meðlima 1% vélhjólasamtaka í 

Bandaríkjunum, Kanada og Ástralíu ætti því að geta verið ágætis vísbending um starf 

samtakanna annars staðar hvort sem það er Þýskaland, Svíþjóð eða Ísland. 

 Af þeim dagblaðagreinum sem uppfylltu leitarskilyrði rannsóknarinnar greindu 

rannsakendurnir 89 aðskilin glæpsamleg athæfi á því 25 ára tímabili sem til rannsóknar var.  

Algengust voru fíkniefnalagabrot, óeirðir, vopnalagabrot, morð og tilraunir til að kúga fé 
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(verndargjald) út úr lögmætri starfsemi.  Niðurstöður rannsóknarinnar má draga saman í 

eftirfarandi töflu: 

 Hells Angels Outlaws Bandidos Pagans Alls 

Óskipulögð ofbeldisbrot 4 4 1 0 45 

Skipulögð ofbeldisbrot 10 3 4 1 18 

Skammtíma auðgunarbrot 4 6 6 1 17 

Langvinn auðgunar-/fíkniefnabrot 23 13 5 4 9 

Samtals 41 26 16 6  

 

 Eins og sjá má á þessum niðurstöðum þá virðast Hells Angels og Outlaws, einu 1% 

vélhjólasamtökin sem eru með starfsemi á Íslandi, vera í farabroddi hvað varðar 

afbrotahegðun 1% vélhjólasamtaka.  Í rannsókninni sem hér er vísað til er hvert og eitt tilvik 

afbrota útlistað nánar, þ.e., staðsetning þess og eðli er tekið fram.  Án þess að láta þá 

útlistun fylgja alla með hér þá er réttast að stikla þar á stóru hvað varðar þau tvö samtök sem 

hafa tekið til starfa á Íslandi. 

 Af tilvikinu 41 þar sem Hells Angels komu við sögu voru 10 þeirra vegna fíkniefnasölu 

og/eða fíkniefnaframleiðslu, 7 tilvik voru vegna manndráps eða tilraunar til manndráps 

(þ.á.m. er morð á tveimur fangavörðum) auk nauðgana, líkamsárása, íkveikja, 

sprengjutilræðis og vopnasmygls.   Af tilvikunum 26 sem tengdust Outlaws voru 11 þeirra 

tengd fíkniefnasölu og fíkniefnasmygli.  Á listanum má einnig finna tvær morðtilraunir, eitt 

manndráp, fjöldaslagsmál og óeirðir, sprengjutilræði, tilraun til að múta opinberum 

starfsmanni, rán, bílaþjófnað o.fl..  Athygli vekur að stór hluti þeirra ofbeldisglæpa sem 

rannsóknin vísar til beinist gegn meðlimum annarra vélhjólagengja. 

 

3.2.3 Útbreiðsla 1% vélhjólagengja 

 Þó svo að uppruni 1% vélhjólagengja sé bandarískur þá teygir starfsemi margra þeirra 

anga sína um allan heim.  Samkvæmt upplýsingum sem fengnar voru á heimasíðum 1% 

vélhjólasamtaka árið 2010 reka sjö bandarísk vélhjólagengi 484 klúbba utan Bandaríkjanna.  

Athygli vekur að þrjú þessara samtaka, Hells Angels, Outlaws og Bandidos, reka mun fleiri 

klúbba utan Bandaríkjanna heldur innan.  Hells Angels reka samkvæmt þessum upplýsingum 
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183 klúbba utan Bandaríkjanna en 64 innan þeirra, Outlaws er með 161 klúbb utan 

Bandaríkjanna en 93 innan þeirra og  Bandidos eru með 125 klúbba utan Bandaríkjanna á 

móti 102 innan Bandaríkjanna.  Af þeim 484 klúbbum sem 1% vélhjólagengi reka utan 

Bandaríkjanna eru flest í Þýskalandi, 116 klúbbar og næst flest í Englandi og Wales, 40 

klúbbar.  Athygli vekur hversu öflug 1% vélhjólasamtök eru á Norðurlöndunum en í 

Danmörku voru 23 klúbbar opinberlega starfræktir 2010, í Svíþjóð voru þeir 25 á sama tíma, 

24 í Noregi og 10 í Finnlandi (Barker, 2011, bls. 213).  Því er haldið fram í greininni sem hér 

hefur verið vitnað í að bandarísk vélhjólasamtök hafi orðið sífellt glæpsamlegri samhliða 

útrás þeirra.  Samkeppni vélhjólasamtakanna um yfirráðasvæði á fíkniefnamarkaðinum kalli 

á vaxandi ofbeldi samtaka á milli um leið og aukin skipulögð glæpastarfsemi þeirra sé ógn við 

samfélögin sem samtökin herji á. 

 

 1% vélhjólasamtök hljóta, eftir því sem best verður séð, að flokkast sem skipulögð 

glæpastarfsemi.  Samtökin laða helst til sín einstaklinga sem á einn eða annan hátt hafa 

leiðst út af braut félagslegra viðmiða.  Uppbygging þeirra 1% vélhjólasamtaka sem hér hefur 

verið rætt um líkist uppbyggingu fyrirtækis þar sem hver meðlimur hefur ákveðna stöðu 

innan samtakanna.  Þá hefur sýnt sig að 1% vélhjólasamtökum fylgir slóð afbrota hvar sem 

þau leggja land undir fót.  Innreið Hells Angels og Outlaws á Ísland er því innreið skipulagðrar 

glæpastarfsemi og er full ástæða til að ráðast að rótum vandans með öllum tiltækum ráðum. 
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4 Schengen-samstarfið 

Tengsl Íslands við hin Norðurlöndin hafa alla tíð verið afar náin og er saga 

Norðurlandanna samofin.  Stofnun Norræna vegabréfasamstarfsins, sem kom í áföngum árin 

1952-1957, var lengi vel hornsteinn norrænnar samvinnu og gerðist Ísland aðili að þessu 

samstarfi 1965.  Í þessu samstarfi fólst m.a. niðurfelling á vegabréfaeftirliti á innri 

landamærum Norðurlandanna og réttur til handa þegnum ríkjanna að dvelja í öðru ríki 

samstarfsins.  Til að ná fram þessum markmiðum var einnig nauðsynlegt að taka upp 

samstarf á sviði löggæslu, framsals brotamanna og réttaraðstoðar.  Þessi lýsing hljómar 

eflaust mjög kunnuglega í eyru þeirra sem þekkja til Schengen-samstarfsins. 

 Árið 1985 gerðist það svo að fulltrúar fimm rótgróinna Evrópusambandsríkja, 

Þýskalands, Frakklands, Belgíu, Hollands og Lúxemborgar, skrifuðu undir plagg þar sem þau 

skuldbundu sig til að leggja niður landamæraeftirlit á innri landamærum þessara ríkja.  

Samkomulagið var gert í smábænum Schengen í Lúxemborg og dregur nafn sitt af honum.  

Þegar Schengen-samningurinn var svo tekinn til framkvæmda árið 1995 höfðu bæði 

Portúgalar og Spánverjar gerst aðilar að honum.  Meginmarkmið samningsins var enn sem 

fyrr að tryggja ferðafrelsi yfir sameiginleg landamæri aðildarríkjanna án hefðbundins 

vegabréfaeftirlits en á sama tíma að efla og samrýma landamæraeftirlit á ytri landamærum 

aðildarríkjanna.  Samstarf á sviði löggæslu og framsals brotamanna, réttaraðstoð og 

samræming á meðferð hælisleitenda var frá upphafi einnig stór hluti af samstarfinu. 

 Schengen-samstarfið var í upphafi samstarf fullvalda ríkja og var ótengt 

Evrópusambandinu.  Þannig þurftu allar samþykktir tengdar samstarfinu að vera gerðar 

einróma svo þær gætu haft skuldbindandi áhrif á framkvæmd samstarfsins (Stefán Eiríksson, 

2004, bls. 51).  Markmið Schengen-samstarfsins er einkum að auðvelda för fólks yfir innri 

landamæri aðildarríkjanna.  Í ljósi fjórfrelsisins sem Evrópusambandið leggur svo mikið upp 

úr, frjálst flæðis fólks, fjármagns, vara og þjónustu, hlýtur það að vekja furðu að Schengen-

samstarfið hafi í upphafi staðið utan við stofnanaramma Evrópusambandsins. 

Þegar framkvæmd Schengen-samstarfsins hófst 1995 höfðu Danir þegar sótt um 

áheyrnaraðild að samstarfinu og lýst yfir vilja til að gerast fullir þátttakendur í því síðar meir 

(Alþingi, 1999, bls. 2).  Hefði svo farið að Danmörk hefði fengið fulla aðild að Schengen án 

þess að ráðstafanir yrðu gerðar varðandi Norræna vegabréfasambandið væri því í raun 

sjálfhætt enda lægju ytri landamæri Schengen þá í gegnum Norðurlöndin.  Þótti þessi 
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tilhögun ótæk og lögðu forsætisráðherrar Norðurlandanna því fram þá ályktun árið 1995 að 

sameiginleg afstaða Norðurlandanna til Schengen-samstarfsins væri jákvæð (Alþingi, 1999, 

bls. 2). 

Árið 1996 urðu Danmörk, Svíþjóð og Finnland fullgildir meðlimir í Schengen-

samstarfinu þegar Lúxemborgarsamningurinn tók gildi.  Á þessum tíma voru ríkin þrjú þegar 

orðin aðilar að Evrópusambandinu.  Staða Noregs og Íslands var þar með nokkuð undarleg, 

enda hvorugt ríkið aðili að Evrópusambandinu en bæði voru nátengd hinum 

Norðurlöndunum.  Úr varð því að sérstakur samstarfssamningur var gerður á milli Noregs og 

Íslands annars vegar og aðildarríki Schengen-samstarfsins hins vegar. 

 Árið 1997 féll Schengen-samstarfið svo loks undir hatt Evrópusambandsins þegar 

Amsterdam-sáttmálinn var undirritaður.  Schengen-samstarfið hafði í augum margra sýnt að 

samstarf ríkja á sviði innanríkis- og dómsmála gat gefið góða raun, eitthvað sem var nýlunda í 

Evrópusambandinu á þessum tíma (Stefán Eiríksson, 2004, bls. 51).  Í bókuninni sem gerð var 

vegna innlimunar Schengen-samstarfsins í stofnanaramma Evrópusambandsins var 

sérstaklega tekið fram að samstarfinu við Noreg og Ísland skyldi haldið áfram. 

 Í samningnum var sérstaklega tekið fram að Noregur og Ísland myndu taka fullan þátt 

í framkvæmd og mótun alls regluverksins í kringum Schengen-samstarfið að undanskildum 

atkvæðaréttinum, sem ríkin tvö skyldu ekki hafa (Alþingi, 1999, bls. 3).  Árið 1999 var svo 

skrifað undir aðildarsamning Íslands að Schengen-samstarfinu.  Segja má að samningsstaða 

Íslands hafi verið mjög sterk þegar ESB ákvað að innleiða Schengen-samstarfið, enda Ísland 

og Noregur þegar orðin aðilar að samstarfinu þegar þarna var komið við sögu.  Þess utan má 

leiða líkur að því að hin löngu landamæri sem Noregur og Svíþjóð deila hafi hvatt Schengen-

ríkin til að vilja hafa Noreg, og Ísland um leið, innan Schengen, enda ógjörningur að ætla að 

halda uppi skilvirku landamæraeftirliti á þessum stóru landamærum (Stefán Eiríksson, 2004, 

bls. 54). 
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4.1 Fagstofnanir,  samningar og gagnagrunnar  Schengen-samstarfsins 

Markmið Schengen-samstarfsins er að ,,auðvelda för manna um innri landamæri 

aðildarríkja þess og samhæfa gæslu ytri landamæra” (Björn Bjarnason, 2006, bls. 1).  Til að 

auðvelda för manna yfir innri landamæri samstarfsins var eftirlit á innri landamærum 

þátttökuríkjanna lagt af.  Fyrir vikið eru möguleikar lög- og tollgæslu við að halda uppi eftirliti 

með fólki sem hingað kemur frá öðrum aðildarríkjum Schengen-samstarfsins afar 

takmarkaðir.  Þessi hlið Schengen-samstarfsins hefur verið álitin hennar stærsti galli 

(Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið, 2010, bls. 15). 

Samvinnu löggæslustofnana, þátttöku aðildarríkjanna í fagstofnunum og 

uppsetningu gagnagrunna á borð við SIS-kerfið er ætlað að vega á móti þeim galla sem 

afnám landamæraeftirlits er fyrir aðildarríkin.  Hér á eftir verður fjallað um þær stofnanir, 

samninga og gagnagrunna sem gegna þessu hlutverki. 

 

Landamærastofnun Evrópu - Frontex 

 Þar sem niðurfelling landamæraeftirlits á innri landamærum aðildarríkjanna er 

grunnhugmynd Schengen-samstarfsins er nauðsynlegt að landamæravarsla ríkjanna sé 

samhæfð.  Þar spilar Frontex stórt hlutverk.  Frontex er ætlað að samhæfa störf 

landamæravarða, aðstoða við þjálfun þeirra, framkvæma áhættugreiningu, rannsaka 

landamæragæslu, aðstoða ríki við brottvísanir o.s.frv. (Forsætisráðuneytið, 2007, bls. 72).  

Frontex er því nokkurs konar samhæfingarstöð án þess þó að bera ábyrgð á framkvæmd 

landamæravörslunnar né lagasetningu henni tengdri.  Þá hefur Frontex einnig komið 

viðbragðsteymi á fót, teymi sem getur gripið inn í og veitt aðstoð ef einhvers konar 

hættuástand myndast við landamæravörslu aðildarríkjanna (Frontex, 2012). 

 Hvert þeirra ríkja sem aðild eiga að stofnuninni tilnefnir einn fulltrúa, en saman 

mynda þeir stjórn Frontex.  Innan Frontex njóta Ísland og Noregur fulls atkvæðaréttar í 

málefnum sem varða þau sjálf.  Að þessu leyti nýtur Ísland því meiri réttinda innan Frontex 

en það gerir innan annarra fagstofnana sem falla undir EES-samninginn (Forsætisráðuneytið, 

2007, bls. 73). 
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Landamærasjóður Evrópusambandsins 

 Með niðurfellingu vegabréfaeftirlits á innri landamærum Schengen-samstarfsins 

sparast eðlilega kostnaður við landamæraeftirlit hjá mörgum aðildarríkjum.  Á sama tíma 

þurfa ríki á ytri landamærum Schengen-samstarfsins að leggja út meiri kostnað vegna 

landamæraeftirlits.   

Til að jafna þessa byrði var Landamærasjóði Evrópusambandsins komið á laggirnar en 

landamærasjóðurinn ber einnig straum af kostnaði vegna Frontex.  Með aðild Íslands að 

sjóðnum er gert ráð fyrir því að Ísland greiði í sjóðinn en eigi þess einnig kost að sækja styrki 

úr honum.  Sjóðnum voru ætlaðar 1820 milljón evrur fyrir tímabilið 2007-2013, fjármuni sem 

eiga að jafna byrði aðildarríkja Schengen-samstarfsins af sameiginlegri stefnu í 

landamæravörslu.  Á tímabilinu 2007-2011 voru heildarframlög til aðildarríkjanna þó orðin 

1.965 milljón evrur á sama tíma og hlutur Íslands af heildarupphæðinni var ekki nema 

rúmlega 190 þúsund evrur eða 0,01% af heildarframlögum sjóðsins (Landamærasjóður ESB, 

2012). 

 

Evrópska lögregluskrifstofan - Europol 

 Með Maastricht samningnum árið 1992 var grunnurinn að evrópskri löggæslustofnun 

lagður þegar Europol var stofnað.  Helmut Kohl, þáverandi kanslara Þýskalands, er jafnan 

gefinn heiðurinn að því að stofnun Europol komst á dagskrá en hann lét hafa eftir sér á 

opinberum vettvangi árið 1991 að þörf væri á evrópskri löggæslustofnun í anda hinnar 

bandarísku FBI (Europol, 2012). 

 Hlutverk Europol er fyrst og fremst að miðla upplýsingum tengdum rannsóknum 

sakamála á milli löggæslustofnana aðildarríkjanna.  Europol er ein af undirstofnunum 

Evrópusambandsins og er Íslandi tryggð þátttaka í stofnuninni.  Íslendingar hafa nú einn 

fastafulltrúa í fullu starfi hjá Europol.  Auk þeirra ríkja sem eru aðilar að Schengen-

samstarfinu eiga Albanía, Ástralía, Kanada, Kólumbía og Króatía fastafulltrúa hjá Europol auk 

þess sem ýmsar löggæslustofnanir utan Evrópu eiga þar fastafulltrúa (Europol, 2012). 

 Eins og samstarfssamningur Europol og Íslands kveður á um var beinlínusamband 

tryggt á milli alþjóðadeildar ríkislögreglustjóra og aðalstöðva Europol í Haag 

(Forsætisráðuneytið, 2007, bls. 72). 
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Evrópska réttaraðstoðin - Eurojust 

Eurojust var sett á laggirnar árið 2002 og er, líkt og Europol, ein af undirstofnunum 

Evrópusambandsins.  Megintilgangur stofnunarinnar er að stuðla að og efla samvinnu 

aðildarríkjanna á sviði rannsókna og saksókna á alvarlegri og fjölþjóðlegri glæpastarfsemi.  

Undir þetta falla t.a.m. hryðjuverk, mansal, fíknefna- og vopnasmygl, kynferðisleg misnotkun 

á konum og börnum, netglæpir (e. cybercrime), peningaþvætti og ýmis önnur svikastarfsemi 

(Eurojust, 2012). 

Stofnunin hefur gert nokkra samstarfssamninga við ríki, löggæsluaðila og stofnanir.  

Þar á meðal er samstarfssamningur Eurojust og Íslands sem var undirritaður í lok árs 2005 

(Forsætisráðuneytið, 2007, bls. 71).  Auk samstarfssamnings Eurojust við Ísland hefur 

stofnunin gert samstarfssamninga við Noreg, Sviss, Bandaríkin, Króatíu og Makedóníu 

(Eurojust, 2012).  Aðild að Schengen-samstarfinu er því greinilega ekki grundvallarskilyrði 

fyrir samstarfi við stofnunina. 

 Eurojust hefur hvorki frumkvæði að rannsókn né saksókn mála heldur er sá 

ákvörðunarréttur í höndum yfirvalda í hverju ríki fyrir sig.  Fyrir hönd Íslands er það embætti 

ríkissaksóknara sem heldur utan um samstarfið við Eurojust.  Eurojust er aftur á móti 

stjórnað af sérstakri stjórnarnefnd sem í sitja fulltrúar allra ríkja Evrópusambandsins.  Þegar 

upp koma mál sem varða Ísland sérstaklega eru íslenskir sendisaksóknarar fengnir til að 

vinna með stjórnarnefnd Eurojust (Forsætisráðuneytið, 2007, bls. 72). 

 

Evrópska handtökuskipunin 

 Evrópska handtökuskipunin var samþykkt árið 2002 af ráðherrum ESB.  

Grunnhugmyndin á bak við skipunina er að einfalda og flýta fyrir framsali sakamanna með 

því að færa dómurum hvers ríkis fyrir sig valdið í þessum málaflokki.  Áður var 

ákvörðunarvaldið í höndum stjórnmálamanna og annarra embættismanna.  Nú er það 

þannig að liggi fyrir handtökuskipun frá einu aðildarríki þá skal skipuninni vera framfylgt í 

hverju öðru aðildarríki sem viðkomandi finnst í.  Vissum skilyrðum þarf vissulega að vera 

fullnægt, t.d. hvað varðar aldur sakbornings og hámarksrefsingu fyrir tiltekið afbrot 

(Evrópusambandið, 2012a). 

 Þar sem Bretland og Írland óskuðu eftir að vera þátttakendur í Evrópsku 

handtökuskipuninni var ekki stætt á því að fella hana undir Schengen-samstarfið enda 
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hvorugt ríkið aðili að samstarfinu.  Á grundvelli Schengen-samstarfsins var hins vegar stætt á 

því að veita Íslandi og Noregi aðild að handtökuskipuninni enda eru ákvæði um framsal 

sakamanna í Schengen-samningnum (Forsætisráðuneytið, 2007, bls. 73).  Þrátt fyrir þetta 

hefur handtökuskipunin ekki ennþá verið lögfest hér á landi en til stendur að það gerist innan 

skamms (Morgunblaðið, 2012).  

 

Prüm-samkomulagið 

Í nóvember 2009 var skrifað undir aðildarsamning Íslands að Prüm-samkomulaginu 

svonefnda (visir.is, 2009).  Samkomulagið felur í sér að komið er á fót gagnagrunni þar sem 

haldið er utan um lífsýni, fingraför og upplýsingar um ökutæki.  Þá kveður samkomulagið 

einnig á um nánari samvinnu lögregluembætta.  Þannig er sérstakt ákvæði í samkomulaginu 

er varðar eftirför lögreglu yfir landamæri hvort sem það er á láði, lofti eða legi 

(Evrópusambandið, 2005). 

 

Gagnkvæm réttaraðstoð í sakamálum 

 Lögregluyfirvöldum stendur til boða að eiga milliliðalaus samskipti við 

lögregluyfirvöld í aðildarríkjum Evrópusambandsins.  Er þetta tilkomið vegna þess að Ísland 

er aðili að samningi Evrópusambandsins um gagnkvæma réttaraðstoð í sakamálum.  

Samstarfið stendur til boða vegna Schengen-samstarfsins og fara óskir um samstarf í gegnum 

samsettu Schengen-nefndina (Forsætisráðuneytið, 2007).  Alþjóðadeild ríkislögreglustjóra 

heldur utan um samstarfið fyrir hönd lögregluyfirvalda. 

 

Evrópski lögregluskólinn - CEPOL 

 Evrópski lögregluskólinn tók formlega til starfa undir hatti Evrópusambandsins í 

byrjun árs 2006 þó svo að stofnun skólans hafi átt sér aðdraganda allt frá 1999 (CEPOL, 

2012).  Hlutverk skólans er að miðla niðurstöðum rannsókna til lögregluliða og lögregluskóla 

aðildarríkjanna sem og að mennta háttsetta lögreglumenn.  Þá heldur CEPOL fjöldann allan 

af námskeiðum og ráðstefnum ár hvert og býðst lögreglumönnum aðildarríkjanna að sækja 

þessa viðburði.  Viðfangsefni námskeiðanna eru gjarnan málefni þar sem samstarfs 

aðildarríkjanna er þörf, hryðjuverkastarfsemi, málefni ólöglegra innflytjenda, 
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landamæravarsla, mansal og skipulögð glæpastarfsemi (Forsætisráðuneytið, 2007, bls. 72).  

Þá heldur CEPOL uppi netkerfi þar sem fram fara gagnvirk samskipti lögreglumanna og 

yfirmanna lögregluliða aðildarríkjanna.  Á þessu netkerfi eru námskeið einnig haldin þannig 

að ekki er alltaf þörf á að ferðast til hafa gagn af námsframboði CEPOL (CEPOL, 2012). 

 

Dyflinnar-samkomulagið 

 Fjallað er um meðferð hælisumsókna í samkomulagi sem kennt er við Dyflinni.  

Dyflinnar-samkomulagið felst sér í lagi í því að umsókn um pólitískt hæli verði aðeins til 

umfjöllunar í einu aðildarríki samstarfsins.  Er þessu ætlað að spara vinnu og einfalda 

málsmeðferð hælisumsókna.  Samkvæmt samningnum ætti umsókn um hæli að hljóta 

efnislega meðferð í því aðildarríki sem umsækjandinn fór fyrst til (Forsætisráðuneytið, 2007, 

bls. 74). 

 Dyflinnar-samkomulagið hefur verið harðlega gagnrýnt  og hafa rök verið færð fyrir 

því að hagsmunir hælisleitenda séu fyrir borð bornir við meðferð umsókna.  European 

Council on Refugees and Exiles hefur t.a.m. gagnrýnt samkomulagið harðlega og bent á að 

með breyttum starfsháttum séu hælisleitendur látnir sæta óþarflega langri gæslu, 

fjölskyldum sé sundrað þegar hælisleitandi eru fluttur á milli ríkja og hælisleitendur skorti 

áfrýjunarrétt þegar ákveðið hefur verið að flytja þá á milli landa (European Council on 

Refugees and Exiles, 2012).  

 

SIS-gagnagrunnurinn 

Ein veigamesta mótvægisaðgerðin við niðurfellingu landamæraeftirlits á innri 

landamærum Schengen svæðisins var uppsetning sameiginlegs gagnagrunns sem stjórnvöld 

aðildarríkjanna hafa aðgang að, SIS-gagnagrunnurinn (Schengen Information System).  Inn í 

gagnagrunninn fara upplýsingar um eftirlýsta aðila, aðila sem meina á inngöngu inn á 

Schengen-svæðið, týnda einstaklinga og einstaklinga sem kveða á fyrir dóm eða birta skjöl.  

Inn í gagnabankann eru einnig settar upplýsingar um bifreiðar, skotvopn og gögn á borð við 

skilríki og peningaseðla sem gætu verið fölsuð.  Lögregluyfirvöld og útlendingaeftirlitið hafa 

heimild til að fletta upp í SIS-kerfinu en tollayfirvöld, Landhelgisgæslan og starfsmenn 

innanríkisráðuneytisins hafa heimild til að fletta upp í kerfinu við sérstakar aðstæður og 
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þegar starf þeirra krefst þess (Lög um Schengen upplýsingakerfið á Íslandi nr. 60/2000).  Er 

þessum gagnabanka ætlað að auðvelda allt flæði upplýsinga á milli löggæsluaðila og annarra. 

Lögregluyfirvöld á Íslandi setja upplýsingar inn í svokallaðan I-SIS gagnabanka.  Sá 

gagnabanki tengist öðrum sem kallast N-SIS sem svo tengist sameiginlegum gagnagrunni fyrir 

öll aðildarríkin.  Frá þessum sameiginlega gagnagrunni fara upplýsingarnar svo til 

aðildarríkjanna sem svo geta nálgast upplýsingar úr honum (Ríkislögreglustjóri, 2012). 

Afar strangar reglur gilda um skráningu í SIS-kerfið.  Í lögum um Schengen-

upplýsingakerfið á Íslandi, l. nr. 60/2000, eru þau tilvik nákvæmleg útlistuð sem heimila 

skráningu í kerfið, hvenær upplýsingar skulu teknar úr kerfinu og hvenær skráðum aðila skuli 

tilkynnt um skráningu upplýsinga um hann í kerfið.  Persónuvernd er falið að hafa eftirlit með 

að skráning og vinnsla við kerfið sé lögum samkvæmt (Lög um Schengen-upplýsingakerfið á 

Íslandi, 18. gr.). 

 

SIRENE-skrifstofan 

 Samkvæmt reglum Schengen-samstarfsins þarf hvert aðildarríki samstarfsins að halda 

úti sérstakri skrifstofu sem hefur það hlutverk að annast og halda utan um gagnabanka 

Schengen-samstarfsins.  Þessi skrifstofa kallast SIRENE eða Supplementary Information 

Request on National Entry.  Þessari skrifstofu er haldið úti af alþjóðadeild Ríkislögreglustjóra 

og sjá starfsmenn hennar um að fara yfir og leggja mat á upplýsingar sem settar eru inn í SIS-

gagnabankann.  SIRENE skrifstofan annast einnig miðlun upplýsinga á milli aðildarríkja 

Schengen þegar kemur að upplýsingum úr gagnagrunninum (Ríkislögreglustjóri, 2012). 

 

Eurodac  

Eurodac er gagnagrunnur sem hefur að geyma fingraför þeirra sem sótt hafa um hæli 

á Schengen-svæðinu og þeirra sem hafa ferðast ólöglega inn á Schengen-svæðið.  Þegar 

yfirvöld, t.d. á Íslandi, taka hælisumsókn til skoðunar eru fingraför umsækjandans skönnuð 

inn í gagnagrunninn, send miðlægum gagnagrunni hjá Framkvæmdastjórninni og fæst þá úr 

því skorið hvort viðkomandi hafi áður sótt um hæli í öðru aðildarríki Schengen.  Samkvæmt 

Dyflinnar-samkomulaginu er þar með orðið ljóst hverju aðildarríkjanna ber að yfirfara 

hælisumsóknina (Evrópusambandið, 2012b). 
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Visa Information System - VIS 

Sameiginleg stefna aðildarríkja Schengen-samstarfsins við útgáfu vegabréfaáritana er 

einn þátta samstarfsins.  Visa Information System, eða einfaldlega VIS, er sameiginlegur 

gagnagrunnur aðildarríkjanna og heldur hann utan um beiðnir um vegabréfsáritun.  

Gagnagrunnurinn inniheldur persónuupplýsingar, ljósmyndir og fingraför þeirra sem sækja 

um vegabréfsáritun inn á Schengen-svæðið.  Þegar viðkomandi ferðast svo að ytri 

landamærum Schengen-svæðisins eru upplýsingarnar sannreyndar (Migrationsverket, 2012). 

 Umsýsla kerfisins fer fram á svo kallaðri VISION-skrifstofu.  Skrifstofan er staðsett í 

Útlendingaeftirlitinu og starfar á ábyrgð þess.  Starfsfólk skrifstofunnar sér um samskipti við 

VISION skrifstofur aðildarríkjanna fyrir hönd yfirvalda (Anna Reynarsdóttir, 2010, bls. 72). 

 

 Hér hefur verið tæpt á þeim fagstofnunum, samningum og gagnagrunnum sem 

íslenskum stjórnvöldum býðst þátttaka í á grundvelli Schengen-samstarfsins og er ljóst að 

hér er um gagnleg verkfæri að ræða.   Verkfæri sem koma að gagni í baráttunni við 

skipulagða glæpastarfsemi.  Þegar afskipti eru höfð af erlendum aðilum geta lögreglumenn 

flett viðkomandi upp í SIS-kerfinu og séð á svipstundu hvort viðkomandi sé eftirlýstur á 

Schengen-svæðinu.  Evrópska lögregluskrifstofan er vettvangur samvinnu lögregluembætta 

aðildarríkjanna við önnur lögregluembætti og stofnanir og aðstoðar skrifstofan einnig við 

rannsóknir mála sem teygja anga sína yfir landamæri aðildarríkjanna og getur komið að 

verulegu gagni við upprætingu skipulagðrar glæpastarfsemi.  Þá hefur meðferð 

hælisumsókna verið samhæfð fyrir tilstilli Schengen-samstarfsins. 

 Til að átta sig betur á því hvernig Schengen-samstarfið getur gagnast verður í næsta 

kafla fjallað um rán sem framið var í úraverslun í Reykjavík  í október 2011.  Að þeim kafla 

loknum verða niðurstöður ritgerðarinnar reifaðar og rannsóknarspurningunum svarað. 
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5 Úraránið í Michelsen úrsmiðir 

Það var að morgni mánudagsins 17. október 2011 sem þrír grímuklæddir menn fóru 

ránshendi um úraverslunina Michelsen á Laugavegi.  Tveimur byssum, sem síðar kom í ljós að 

voru eftirlíkingar, var beint að starfsfólki verslunarinnar og höfðu ræningjarnir úr að 

verðmæti 50 milljóna króna á brott (Ríkissjónvarpið, 2011c).  Framkvæmd ránsins var vel 

skipulögð, ræningjarnir tóku varla meira en mínútu til að athafna sig inn í versluninni og 

notuðu svo tvær stolnar bifreiðar til að komast af vettvangi ránsins. 

 Fáar vísbendingar lágu fyrir hverjir stóðu að ráninu en grunsemdir vöknuðu um að 

ræningjarnir væru erlendir.  Landamæragæsla á Keflavíkurflugvelli var því hert ef ske kynni 

að ræningjarnir myndu reyna að komast úr landi (mbl.is, 2011a).  Grunur beindist fljótlega að 

pólskum manni sem hafði komið með bifreið í Norrænu nokkrum dögum fyrir ránið.  

Rannsókn lögreglu og tollsins varð svo til þess að maðurinn var handtekinn og í bifreiðinni 

fannst allt þýfið.  Maðurinn var svo í kjölfarið dæmdur í gæsluvarðhald (mbl.is, 2011b).  Hinn 

handtekni reyndist hafa haft það hlutverk að koma þýfinu úr landi en var ekki einn þeirra 

sem frömdu sjálft ránið. 

 Fljótlega eftir ránið var lögreglan búin að komast að því hvaða þrír menn það voru 

sem frömdu ránið en þeir höfðu allir komist úr landi strax daginn eftir.  Alþjóðleg 

handtökuskipun var gefin út á hendur þeirra (Morgunblaðið, 2011).  Handtökuskipun þessi er 

þó ekki sú sem að ofan var fjallað um, hin Evrópska handtökuskipun, enda hefur hún ekki 

ennþá verið innleidd í íslenska löggjöf.  Því fór það svo að þegar tveir ræningjanna voru 

handteknir í Póllandi, heimalandi sínu, þá var ekki lagaleg heimild til að framselja þá til 

Íslands (Ríkissjónvarpið, 2011d)) enda framselja ríki ekki eigin ríkisborgara nema  í gildi sé 

sérstakur samningur um slíkt. 

 Í febrúar 2012 voru tveir ræningjanna loks handteknir í Sviss (Stöð 2, 2012) þaðan 

sem þeir svo voru framseldir til Íslands og dæmdir í gæsluvarðhald (mbl.is, 2012b).   

 

Ræningjarnir fjórir komu hingað til lands í skjóli ferðafrelsisins sem EES-samningurinn 

felur í sér.  Niðurfelling landamæraeftirlits vegna Schengen-samstarfsins gerði þeim 

auðveldara fyrir að komast inn í landið án þess að vekja athygli löggæsluaðila. 
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Á hinn bóginn var það ein lítil uppfletting í SIS-kerfinu sem kom upp um 

úraræningjana í Sviss.  Lögregla þar fletti mönnunum upp og kom þá í ljós að þeir voru 

eftirlýstir fyrir lögreglu á Íslandi vegna ránsins (mbl.is, 2012c). 

Því má með sanni segja að þátttaka Íslands hafi haft sitt að segja í tengslum við 

úraránið.  Vissulega er það ekki við Schengen-samstarfið að sakast að misyndismenn komist 

til landsins heldur er ferðafrelsið fylgifiskur EES-samningsins.  Samstarf löggæsluyfirvalda og 

notkun SIS-gagnagrunnsins nýttist hins vegar eins og skyldi þegar svissneska lögreglan hafði 

hendur í hári tveggja ræningjanna.  Hefði Evrópska handtökuskipunin verið lögfest á Íslandi 

þegar pólska lögreglan handtók mennina í Póllandi er möguleiki að málið hefði leyst fyrr auk 

þess sem ómögulegt var að segja til um það á þeim tímapunkti að þeir yrðu handsamaðir í 

öðru landi en sínu heimalandi.  Þess utan gengur fjórði ræninginn ennþá laus enda geta pólsk 

yfirvöld ekki framselt hann til Íslands úr því að Evrópska handtökuskipunin hefur ekki verið 

lögfest hér á landi. 
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6 Niðurstöður og umfjöllun 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar var athyglinni beint að alþjóðavæðingu, 

samrunakenningum og Evrópusamrunanum eins og hann blasir við á Íslandi.  Þar var sýnt 

fram á að alþjóðavæðing feli í sér að hugmynd okkar um svæði er úreld.  Samskipti fólks, 

stofnana og ríkja á sér stað þvert á landamæri enda hafa tækniframfarir síðustu ára verið örar 

sem aldrei fyrr.  Skipulögð glæpastarfsemi er ekki undanþegin þessari þróun en ekki verður 

betur séð en að slík starfsemi teygi anga sína víðar og víðar, a.m.k. sé horft til starfsemi 1% 

vélhjólagengja.  Þannig var sýnt fram á það í þriðja kafla að Hells Angels og Outlaws eru farin 

að teygja anga sína um allan hnöttinn.  Bæði þessara samtaka eru upprunnin í Bandaríkjunum 

en reka nú fleiri klúbba utan Bandaríkjanna en innan.  Þá hafa rannsóknir sýnt að alls staðar 

þar sem 1% vélhjólagengi reka niður fæti eykst umfang skipulagðrar glæpastarfsemi auk þess 

sem samtökin uppfylla þau skilyrði sem sett hafa verið fram þegar skipulögð glæpastarfsemi 

er skilgreind.  Scholte fjallaði um fjórar ófullnægjandi skýringar á alþjóðavæðingu; 

alþjóðahyggju, frjálshyggjuvæðingu, algildisvæðingu og Vesturlandavæðingu.  Í rauninni væri 

hægt að horfa á útbreiðslu Hells Angels út frá öllum þessum kenningum eins og þeim var lýst í 

öðrum kafla.  Niðurstaða Scholte, að alþjóðavæðing sé afsvæðavæðing, virðist þó fanga 

útbreiðslu Hells Angels ansi vel því samtökin tilheyra í dag engu ákveðnu svæði frekar en öðru 

heldur hafi þau breitt „fagnaðarerindi” sitt um víða veröld. 

Í þessu liggur lausnin við fyrri hluta rannsóknarspurningarinnar þar sem reynt var að 

varpa ljósi á þau fyrirbæri sem gera það að verkum að skipulögð glæpastarfsemi virðist vera 

að skjóta rótum á Íslandi.  Skipulögð glæpastarfsemi tilheyrir ekki afmörkuðu svæði lengur 

heldur á sér stað þvert á þau rými sem við höfum svo lengi talið tilveru okkar takmarkast við. 

Í umfjöllun um samrunakenningar var vikið að kenningum sambandsríkjahyggju, 

virknihyggju, ný-virknihyggju og milliríkjahyggju.  Íslensk stjórnvöld hafa lengi vel nálgast 

Evrópusamrunann af mikilli nærfærni.  Aðild ríkisins að EES-samningsins og síðar Schengen-

samstarfinu má skýra sem víxlverkun í anda ný-virknihyggju þar sem þátttaka Íslands í 

Norræna vegabréfasamstarfinu leiddi ríkið bakdyramegin inn í Schengen-samstarfið.  Ekki 

verður séð að skipulögð glæpastarfsemi sé afleiðing Evrópusamruna Íslands heldur séu bæði 

þessara fyrirbæra ein afleiðinga alþjóðavæðingar. 

Ef Evrópusamrunaþróun Íslands er skoðuð virðist kenningin um milliríkjahyggju passa 

ágætlega.  Fullveldi ríkisins er miðpunktur milliríkjahyggjunnar en þjóðernishyggja Íslendinga 
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og saga þjóðarinnar hefur haft mikil áhrif á tregðu stjórnvalda til að bindast 

Evrópusamrunanum of sterkum böndum.  Schengen-samstarfið er, ólíkt Evrópusambandinu í 

heild sinni, samstarf ríkja þar sem yfirþjóðlegt vald er af skornum skammti auk þess sem 

málstaður Íslands fær að heyrast í samsettu nefnd Schengen.  Þegar samsetta nefndin hefur 

lokið umfjöllun um tiltekna Schengen-gerð er hún lögð fyrir ríkisstjórn Íslands sem ákveður 

hvort gerðin verði bindandi fyrir Ísland (Björn Bjarnason, 2006, bls. 5). 

Í þriðja kafla ritgerðarinnar var fjallað um skipulagða glæpastarfsemi og sýnt fram á að 

innreið 1% vélhjólagengja til Íslands fæli í sér aukna skipulagða glæpastarfsemi hér á landi.  Í 

fjórða kafla voru hins vegar útlistuð þau verkfæri sem stjórnvöld fá í hendurnar í gegnum aðild 

sína að Schengen-samstarfinu.  Þetta eru hinar ýmsu fagstofnanir, samningar og 

gagnagrunnar og er það mat höfundar að svona víðtækt samstarf hljóti að vega þungt í 

baráttunni við skipulagða glæpastarfsemi.  Í framhaldi er svo hægt að skoða hvort íslensk 

stjórnvöld séu að nýta til fullnustu þá möguleika sem samstarfið býður upp á. 

 Að frumkvæði Rögnu Árnadóttur, þáverandi ráðherra dómsmála- og 

mannréttindamála, var vinnuhópur fenginn til að vinna skýrslu um hvernig efla mætti eftirlit 

og bregðast við brotastarfsemi útlendinga á Íslandi (Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið, 

2010).  Á meðal þess sem fram kemur í skýrslu hópsins er að afnám eftirlits með innri 

landamærum aðildarríkja Schengen-samstarfsins takmarki verulega möguleika löggæsluaðila 

til að hafa eftirlit með þeim sem koma hingað til lands frá öðrum aðildarríkjum samstarfsins.  

Ljóst er að þessi tilhögun verður að teljast stærsti galli Schengen-samstarfsins (Dómsmála- og 

mannréttindaráðuneytið, 2010, bls. 15).  Til að vega á móti þessum galla sé lögreglusamvinna 

og samvinna á sviði réttaraðstoðar efld til muna en vinnuhópurinn færir fyrir því rök að nýta 

megi úrræði Schengen-samstarfsins mun betur. 

 Af þessu leiðir svarið við seinni hluta rannsóknarspurningarinnar.  Þar var spurt hvort 

og hvernig Schengen-samstarfið nýttist lögreglunni til að sporna gegn skipulagðri 

glæpastarfsemi.  Schengen-samstarfið færir lögreglunni, og raunar öðrum stjórnvöldum líka, 

víðtæk úrræði sem nýst geta í baráttunni gegn skipulagðri glæpastarfsemi.  Fagstofnanir, 

samningar og gagnagrunnar sem fjallað var um í fjórða kafla gegna mikilvægu hlutverki í 

baráttunni gegn skipulagðri glæpastarfsemi.  Næsta skref væru að kanna hvort hægt væri að 

fá meira út úr Schengen-samstarfinu en gert er í dag. 
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