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Útdráttur 
Í þessu lokaverkefni eru kynntar niðurstöður rannsóknar um þátttöku Íslands í Frontex. 

Höfundur beitti eigindlegum rannsóknaraðferðum og ræddi við einstaklinga sem starfa 

hjá löggæslustofnunum og Rauða kross Íslands. Tilgangur rannsóknarinnar var að 

skoða þátttöku Íslands í Frontex og skoða hvort Ísland gæti og ætti að leggja meira til 

samstarfsins.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að Ísland þarf að auka þátttöku sína 

og er nú skuldbundið samkvæmt reglugerð Evrópuráðsins og Evrópuþingsins nr. 

2019/1896 að leggja til mannskap í nýstofnað stöðulið Landamæra- og 

strandgæslustofnun Evrópu (Frontex). Á sama tíma er mikilvægt að íslensk stjórnvöld 

séu vakandi gagnvart fréttaflutningi og skýrslum mannúðarsamtaka um ætluð 

mannréttindabrot í garð flóttafólks og hælisleitenda sem leggja leið sína til Evrópu í leit 

að alþjóðlegri vernd.  
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Abstract 
This thesis deals with Iceland's participation in Frontex. The author applied qualitative 

research methods and interviewed individuals who work for law enforcement agencies 

and the Icelandic Red Cross. The purpose of the study was to examine Iceland's 

participation in Frontex and to examine whether Iceland could and should contribute 

more to the European co-operation. 

The main results of the study indicate that Iceland needs to increase its participation 

and is now obliged according to Regulation 2019/1896 of the Council of Europe and 

the European Parliament to provide personnel for the newly established standing corps 

of the European Border and Coast Guard Agency (Frontex). At the same time, it is 

important that the Icelandic government is vigilant against news coverage and 

humanitarian organizations' reports of alleged human rights violations against refugees 

and asylum seekers making their way to Europe in search of international protection. 
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Formáli 

Þessi lokaritgerð er til 14 ECTS eininga við Háskólann á Bifröst. Ritgerð þessi var gerð 

á haustmisseri 2020 og er til BA gráðu í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði 

(HHS). Leiðbeinandi var Magnús Árni Skjöld Magnússon dósent við Háskólann á 

Bifröst. Magnús fær mínar bestu þakkir fyrir uppbyggilega gagnrýni og trygga 

handleiðslu í gegnum þetta ferli. Einnig vil ég þakka viðmælendum fyrir að gefa sér 

tíma í þetta verkefni og dýpka skilning minn á viðfangsefninu. 

 Sérstakar þakkir fær unnusta mín, Lea Dögg Helgudóttir, fyrir stuðninginn, 

þolinmæðina og hvatningu. Einnig vil ég þakka börnunum mínum fyrir kærkomið 

reglulegt ónæði. Þakkir til góðra vina fyrir yfirlestur og ábendingar.  
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Inngangur 

Ekki gera allir sér grein fyrir því mikla ferðafrelsi sem Íslendingar njóta á innri 

landamærum Evrópusambandsins (ESB) þökk sé aðild Íslands að Schengen 

samstarfinu 1 . Þó eru áleitnar spurningar sem spyrja má í samhengi við þetta 

landamærasamstarf s.s. hvert gjaldið sé sem Íslendingar greiða fyrir þetta frelsi og 

hverjir standa vörð um sameiginleg ytri landamæri Schengen? Hvort það varði okkur 

sem eyland í Norður-Atlantshafi þó straumur flóttamanna leggi leið sína frá Norður-

Afríku og að ströndum Ítalíu? Hvort forsvaranlegt sé að Landhelgisgæsla Íslands sendi 

áhöfn og varðskip niður í Miðjarðarhaf við eftirlitsstörf? Ísland ólíkt mörgum öðrum 

ríkjum í Schengen, á borð við Ítalíu og Grikkland, er staðsett fjarri svæðum sem hafa 

einkennst af pólitískri spennu og átökum. Því má velta fyrir sér hvort sanngjarnt sé að 

Íslendingar fái að njóta alls hins besta sem Schengen bíður upp og þurfi einungis að 

greiða í sameiginlegan sjóð. Samræmast aðgerðir Landamæra- og strandgæslustofnun 

Evrópu (Frontex) 2  að hægja á komu flóttafólks til álfunnar við stefnu frjálsra 

félagasamtaka á borð við Rauða krossinn um mannúð og samhjálp? 

 Þetta eru mikilvægar og réttmætar spurningar að mati höfundar. Nauðsynlegt er 

að meta reglulega hvort langtíma hagsmunum Íslands sé borgið í sameiginlegri 

landamæra- og strandgæslu í anda evrópskrar samvinnu. Höfundur taldi því viðeigandi 

að rannsóknarspurning ritgerðarinnar væri svo hljóðandi; ,,Hvert ætti framlag Íslands 

að vera til Frontex út frá legu lands og sérstöðu“. 

 Markmið rannsóknarinnar er að svara þessari spurningu en einnig að draga fram 

frekari spurningar um Frontex samstarfið. 

 Áhugi höfundar á Frontex og samband stofnunarinnar við Ísland tengist störfum 

hans sem lögreglufulltrúa hjá Stoðdeild ríkislögreglustjóra en einnig sem námsmanni í 

heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði (HHS) við Háskólann á Bifröst. Höfundur taldi 

að námið myndi nýtast honum vel við úrvinnslu þessarar rannsóknar. 

 
1 Schengen samstarfið nær til 26 ríkja. Þau 22 ríki innan Evrópusambandsins og EFTA ríkin 
Liechtenstein, Noregur, Sviss og Ísland. Í grundvallaratriðum felur samstarfið í afnám 
persónubundins eftirlits á innri landamærum og hins vegar í sameiginlegum mótvægisaðgerðum 
aðildarríkja (Stjórnaráð Íslands, e.d.). 
2 Landamæra- og strandgæslustofnun Evrópu eða Frontex (Frontières extérieures) í daglegu tali, 
styður aðildarríki ESB og Schengen í málefnum landamæra og að stemma stigu við afbrot þvert á 
landamæri (Frontex, e.d.-d). 
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Kaflaskipti 

Uppbygging ritgerðarinnar er með eftirfarandi hætti. Í fyrsta kafla ritgerðarinnar fjallar 

höfundur um fræðilegan bakgrunn verkefnisins. Í upphafi kaflans er fjallað í örstuttu 

máli um frjálsa för fólks þvert á landamæri svo og þjóðríkið. Í framhaldi fjallar 

höfundur um Schengen samstarfið og svo Schengen úttektina árið 2017. Meginþungi 

kaflans snýr að Schengen og Frontex. Það er mat höfundar að lesandinn verði að hafa 

skilning á þessum tveimur fyrirbærum áður en farið er í aðferðafræðina. Að lokum mun 

höfundur fara yfir helstu þætti í nýrri stefnu íslenskra stjórnvalda í málefnum 

landamæra undir lögsögu Frontex. 

 Í öðrum kaflanum verður fjallað um þátttöku Íslands í Frontex.  

 Í þriðja kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Þar mun höfundur 

útskýra framkvæmd rannsóknarinnar, upplýsingaöflun og úrvinnslu. 

 Fjórði kaflinn er umræðukafli þar sem höfundur svarar rannsóknarspurningunni 

og dregur fram spurningar sem komu fram við úrvinnslu gagna. 

 Í fimmta kafla koma fram lokaorð höfundar og sá lærdómur sem hann hefur 

dregið við úrlausn þessarar rannsóknar. Heimildaskrá og viðaukar fylgja svo í kjölfarið. 
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1. Schengen og Frontex 

Í upphafi kaflans verður fjallað örstutt um farandfólk, frjálsa för og þjóðríkið. Í kjölfarið 

mun höfundur ræða um upphaf Schengen og Frontex og aðkomu Íslands. Einnig verður 

fjallað um úttekt sem unnin var á Schengen samstarfinu af öðrum aðildarríkjum árið 

2017.  

1.1 Frjáls för og þjóðernishyggja 

Árið 2019 var fjöldi farandfólks3 á heimsvísu um 272 milljónir sem jafngildir 3,5% af 

heildarfjölda mannkyns (United Nations, 2019). Almennt er það svo að fólk kýs að búa 

í sínu fæðingarlandi og búsetuskipti farandfólks virðast eiga sér mestmegnis stað 

innanlands en ekki þvert á landamæri. Meirihluti fólks sem flytur milli landa gerir það 

sökum vinnu, skóla eða fjölskyldutengsla (McAuliffe o.fl., 2020). Samkvæmt 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna (2020) voru 79,5 milljónir manna á flótta í 

lok árs 2019. Af þeim voru 45 milljónir sem flúðu til annarra svæða innanlands en aðrir 

lögðu á flótta út fyrir landsteinana. 4,2 milljónir af þeim sem lögðu á flótta út fyrir sitt 

heimaríki biðu árið 2019 eftir afgreiðslu á umsókn um alþjóðlega vernd. Þetta er 

töluverð hækkun frá árinu 2018 en þá voru 70,8 milljónir manna á flótta. Á síðastliðnum 

áratug voru einungis um 385 þúsund manns sem gátu snúið aftur til heimaríkis en á 

tíunda áratugnum náði fjöldinn upp í 1,5 milljón. Þetta breytta mynstur gefur til kynna 

að nauðungarflutningar eru ekki skammtíma fyrirbrigði og flóttamannavandinn hefur 

dreifst um hnöttinn (The UN Refugee Agency, 2020). 

 Sá möguleiki að geta flust á milli ríkja hindrunarlaust gefur fólki tækifæri á að 

auka lífsgæði sín og sinna nánustu. Evrópska efnahagsvæðið (EES) er dæmi um 

sameiginlegan vettvang sem þjónustar hagsmunum milljóna Evrópubúa og stuðlar að 

frjálsri för fólks (EFTA, e.d.). Þessi þróun sem og tilkoma ESB er stórmerkileg í 

sögulegu samhengi. Þar til árið 1945 hafði Evrópa einkennst af sundrungu, óeiningu og 

átökum fremur en samvinnu og samheldni. Þó svo ágreiningsmál komi upp reglulega 

innan ESB eru þau útkljáð lýðræðislega á pólitískum vettvangi en ekki hernaðarlega 

líkt og tíðkaðist fyrir síðari heimsstyrjöld (Nugent, 2017, bls 24-25 ).  

 Skiptar skoðanir um afsal á fullveldi ríkja við inngöngu í ESB er álitamál í öllum 

aðildarríkjum sambandsins, enda ríkisvaldið og fullveldi þess grundvöllur þjóðríkisins. 

 
3 Í orðabók má finna útskýringu á farandfólki og fólksflutningum, en ekki er til ein alþjóðleg 
skilgreining á þessum hugtökum. Heildarfjöldi farandfólks árið 2019 er fjöldi þeirra sem hafði 
búsetu í öðru ríki en fæðingarlandi og féllu undir skilgreiningu Efnahags- og félagsmálaskrifstofu 
Sameinuðu þjóðanna á alþjóðlegum fólksflutningum (McAuliffe ofl., 2020). 
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Aukin spenna á ytri landamærum ESB undanfarin ár vegna komu farandfólks sem 

ferðast hefur með ólögmætum hætti inn á Schengen svæðið hefur ýtt undir pólitískan 

ágreining innan ríkja sambandsins. Hugmyndafræði frjálslyndissinna um 

einstaklingsfrelsi, hnattvæðingu og heimsborgarann er á skjön við hugmyndafræði 

þjóðernishyggjunnar um þjóðríkið sem afmarkast af landamærum og einkennist af 

þjóðerniskennd (Kelly, 2015). ESB hefur reynt að sýna staðfestu sína í að tryggja 

sameiginleg ytri landamæri sambandsins og því sent Landamæra- og 

strandgæslustofnun Evrópu til þeirra aðildarríkja sem óska eftir aðstoð og þurfa á 

styrkingu að halda við landamærin. Aðstoðin getur verið tækjabúnaður, mannskapur 

eða þjálfun sem dæmi (Frontex, e.d.-d). Vissulega er mikilvægt að uppfylla skyldur 

gagnvart aðildarríkjum en á öllum stigum skal hafa sáttmála Evrópusambandsins um 

grundvallarréttindi (Charter of Fundamental Rights) að leiðarljósi við úrlausn verkefna 

(Pascouau og Schumacher, 2014).  

 Þau lífsskilyrði og það frelsi sem almenningur býr við í Norður- og Vestur Evrópu 

eru forréttindi sem stór hluti heimsbyggðarinnar þekkir ekki til. Kjósi Íslendingur að 

flytja til Þýskalands lætur hann verða af því og þarf einungis að taka upp vegabréfið sitt 

á Leifsstöð við innritun. Um 17 milljónir ríkisborgara ESB búa eða starfa utan síns 

heimaríkis en þó innan Evrópusambandsins. Hluti af skuldbindingum Íslands til 

þátttöku í EES er að veita ríkisborgurum annarra EES ríkja forgang til atvinnuþátttöku 

hérlendis umfram þriðja ríkisborgara (Berkut, e.d.). Ríkisborgarar utan Evrópu geta sótt 

um atvinnu- og dvalarleyfi háð ýmsum skilyrðum en það umsóknarferli getur vafist 

fyrir fólki sem býr ekki yfir góðri enskukunnáttu og á á hættu að atvinnurekendur 

misnoti veika stöðu þeirra. Ríkisborgarar sem tilheyra ekki ESB en búa yfir 

sérþekkingu eða háskólamenntun, eru eftirsóknarverðir til að styrkja samkeppnisstöðu 

Evrópusambandsins og geta þeir sótt um svokallað „Blátt kort“ (e.,,Blue card“) sem 

veitir þeim fríðindi og tækifæri umfram aðra ríkisborgara utan ESB (Commission, e.d.). 

Með einfaldara umsóknarferli svo ríkisborgarar landa utan EES geti með auðveldara 

hætti fengið atvinnu og þannig komist löglega til Evrópu, væri mögulega hægt að draga 

úr því álagi sem skapast á ytri landamærum sambandsins. 

 Evrópusambandið hefur gengið í gegnum ýmsar áskoranir frá stofnun sinni. Þó 

verður að segjast að á síðustu árum hafa tvær áskoranir reynt hvað einna mest á 

samheldni og samvinnu ESB ríkja. Fyrri áskorunin var efnahagshrunið árið 2008 sem 

ógnaði stöðugleika Efnahags- og gjaldmiðilssambandsins (Eurozone). Síðari áskorunin 

var stöðugur straumur flóttamanna frá átakasvæðum að ytri landamærum Schengens. 
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Árið 2010 jókst svo flæði flóttafólks einkum frá Sýrlandi, Afganistan og Írak en það 

mátti rekja til svæðisbundins óstöðugleika og innbyrðis átaka í þeim löndum. 

Flóttamannastraumurinn varð að flóttamannavanda árið 2014 þegar mikill fjöldi fólks 

reyndi að komast til Evrópu með ólögmætum hætti. Margir flóttamenn létu lífið í 

Miðjarðarhafinu í von um að komast sjóleiðina yfir til Evrópu á fjölmennum bátum. 

Evrópa var ekki undir þetta búin þrátt fyrir ólgu og óstöðugleika í Miðausturlöndum og 

Norður-Afríku árin þar á undan. Í þessum krefjandi aðstæðum reyndi á innviði ESB 

sem voru ekki nægilega þéttir og brestir komu í ljós. Flóttamannavandinn sýndi fram á 

galla Schengen kerfisins líkt og efnahagshrunið berskjaldaði evrusamstarfið. 

Hugmyndin um frjálsa för fólks á innri landamærum ESB gat einungis virkað með 

skilvirkum hætti ef ytri landamærin væru nægjanlega örugg. Aðildarríki Schengen urðu 

að koma sér saman um þá öryggisstaðla sem til var ætlast og upplýsingaflæði þurfti að 

vera betra á milli viðeigandi stofnana aðildarríkjanna svo hugmyndafræðin gengi upp 

(Nugent, 2017, bls 1-8). 

1.2 Schengen  

Árið 1985 undirrituðu Frakkland, Belgía, Lúxemborg, Vestur-Þýskaland (síðar 

Þýskaland) og Holland samkomulag í borginni Schengen. Samkomulagið (Schengen), 

sem tók ekki gildi fyrr en árið 1995, dró úr eftirliti á innri landamærum þessara ríkja. 

Markmiðið var að heimila frjálsa för fólks innan Schengen og taka samrýmda stefnu í 

útgáfu vegabréfsáritana og málefnum hælisleitenda. Liður í því var innleiðing 

aðildarríkja á gagnabanka til að auka sameiginlegt eftirlit með flæði fólks og varnings 

innan Schengen. Þegar samkomulagið tók gildi höfðu Portúgal, Spánn, Ítalía og 

Grikkland bæst í hóp þeirra fimm þjóða sem upphaflega undirrituðu Schengen 

samninginn. Norðurlöndin Svíþjóð, Danmörk, Noregur, Finnland og Ísland bættust svo 

við árið 1996 en samningur þeirra við Schengen tók þó ekki gildi fyrr en árið 2001. 

Fyrir tíð Schengen hafði Ísland verið í Norræna vegabréfasambandinu sem stofnað var 

um miðja síðustu öld (Þorsteinn Pálsson, 2020). Svíþjóð, Danmörk og Finnland voru 

orðin aðildarríki í ESB og töldu Norrænir ráðherrar á fundi árið 1995 það best þjóna 

hagsmunum Norræna vegabréfasambandsins að sækja um aðild að Schengen. Í 

sögulegu ljósi og vegna landfræðilegra forsendna hefði nánast verið ómögulegt fyrir 

Noreg eða Svíþjóð að ganga inn í Schengen án þess að hitt ríkið gerði slíkt hið sama. 

Vegna náinnar samvinnu og þess trausts sem ríkir á milli Norðurlandanna var 

sameiginleg stefna í þessum málaflokki talið skynsamlegasta í stöðunni 

(Innanríkisráðuneytið, 2012).  
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Schengen samningurinn var síðar innleiddur inn í löggjöf Evrópusambandsins (ESB) 

þegar Amsterdam sáttmálinn var undirritaður árið 1999 (Ray, 2020). Í dag eru 26 ríki 

innan Schengen. Rúmenía, Króatía, Kýpur og Búlgaría eru að svo stöddu ekki innan 

Schengen þrátt fyrir að tilheyra ESB. EFTA (e. European Free Trade Association) ríkin 

Noregur, Sviss, Liechtenstein og Ísland eru þær þjóðir sem standa utan ESB en tilheyra 

Evrópska efnahagssvæðinu. EES er ein af grunnstoðum Evrópusambandsins og er frjáls 

för fólks innan EES hluti af svokölluðu fjórfrelsi (frjálst flæði fólks, fjármagns, vöru og 

þjónustu) (Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

 Schengen ríkin hafa komið sér saman um samrýmdar reglur varðandi 

landamæraeftirlit. Það felur í sér að hvar sem einstaklingur fer yfir landamæri 

Schengen, hvort sem það er frá Tyrklandi til Grikklands, eða Marokkó til Spánar fer 

hann í gegnum samskonar eftirlit. Aðildarríki geta sótt um fjárhagslegan styrk úr 

sameiginlegum sjóði Schengen ríkjanna til að koma á og viðhalda kröfum 

Evrópusambandsins um gæði og eftirlit við ytri landamærin. Samstarf á milli 

aðildarríkja á sviði löggæslu er einnig mikilvægur þáttur í að stemma stigu við 

brotastarfsemi og hryðjuverkastarfsemi. Frjáls för fólks á innri landamærum þjónar 

ekki einungis hagsmunum hins almenna borgara, það gerir einnig glæpa- og 

hryðjuverkamönnum kleift að ferðast óhindrað milli áfangastaða. Því þarf 

greiningarvinna og upplýsingamiðlun á milli aðildarríkja að vera góð. Öll aðildarríkin 

hafa aðgang að SIS (Schengen Information System) sem inniheldur rafrænar 

upplýsingar um einstaklinga og vörur. Innan lögreglu allra aðildarríkja er SIRENE 

(Supplementary Information Request at the National Entry) skrifstofa sem miðlar 

viðbótarupplýsingum úr SIS til samstarfsaðila og er það hinn mannlegi þáttur kerfisins 

ef svo má að orði komast. Á Íslandi er eftirlit með SIRENE á ábyrgð Alþjóðadeildar 

ríkislögreglustjóra. Aðrar samræmdar stefnur í Schengen eru útgáfur vegabréfsáritana 

og samvinna um réttaraðstoð í sakamálum og útlendingamálum. Þrátt fyrir að Ísland 

taki þátt í hinu umdeilda Dyflinnarsamstarfi þá er það ekki skuldbundið heildarstefnu 

ESB í málefnum útlendinga og flóttafólks (Dómsmálaráðuneytið, 2019b, bls. 5-6). 

 Þó er útlit fyrir að Dyflinnarreglugerðin verði afnumin og komið verður á fót nýtt 

evrópskt kerfi fyrir flóttafólk og hælisleitendur (Magnús H. Jónasson, 2020). 

 Samvinna aðildarríkja við löggæslu, útgáfu vegabréfsáritana og eftirlit á ytri 

landamærum Schengen eru nauðsynlegar mótvægisaðgerðir til þess að niðurfelling 

eftirlits á innri landamærum Schengen svæðisins gangi upp (Innanríkisráðuneytið, 

2012).   
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1.3 Schengen úttekt Íslands árið 2017 

Á fimm ára fresti fara fram Schengen úttektir meðal annars til að athuga samræmda og 

gagnsæja beitingu Schengen reglnanna. Í febrúar og mars 2017 komu til Íslands 56 

sérfræðingar í sex hópum til að meta eftirfarandi: brottvísanir útlendinga og beitingu 

endurkomubanns, Schengen upplýsingakerfið SISII/SIRENE skrifstofuna, útgáfu 

vegabréfsáritana (Visa Code), ytri landamæri, persónuvernd og lögreglusamvinnu. 

Evrópusambandið notar Schengen úttektir til að fylgjast með hvort regluverkinu sé 

fylgt. Að lokinni úttekt skilaði nefndin drögum að skýrslu þar sem íslenskum 

stjórnvöldum var gefinn kostur á að koma með athugasemdir. Sá frestur varði í tvær 

vikur. Að þeim tíma loknum var skýrslan kynnt Schengen nefndinni á fundi í Brussel. 

Ísland fékk nokkrar alvarlegar athugasemdir þar sem staðlar þóttu óásættanlegir en 

almennt kom úttektin ágætlega út. Ísland þurfti að útbúa aðgerðaáætlun til að sýna fram 

á hvernig skyldi takast á við þá þætti sem nefndin setti út á. Aðgerðaáætlunin er uppfærð 

reglulega og framkvæmdastjórnin upplýst hverju sinni. Í skýrslu nefndarinnar voru 

gerðar athugasemdir við stjórnskipulag málaflokksins heildrænt sem og 

landamæraeftirlit á Keflavíkurflugvelli. Til að framkvæmdin uppfyllti kröfur ESB 

þurfti Ísland að auka við mannafla sem og þjálfunarstig hans. Skortur var á tækjabúnaði 

og áhættugreiningum var ábótavant. Þessar áskoranir voru ekki einungis tímafrekar 

heldur einnig kostnaðarsamar (Dómsmálaráðuneytið, 2019b, bls. 6-7).    

1.4 Frontex 

Landamæra- og strandgæslustofnun Evrópu (e. European Border and Coast Guard 

Agency) oftast kallað Frontex (fr. frontières extérieures) var stofnuð 26. október 2004 

með reglugerð Evrópuráðsins nr. 2007/2004 (Frontex, e.d.-b). Frá stofnun og fram til 

dagsins í dag hefur meginhlutverk Frontex falist í að styrkja sameiginleg ytri landamæri 

Evrópusambandsins og samræma samstarf á milli aðildarríkja. Evrópusambandið 

leggur mikið upp úr fagmennsku og gæðum við úrlausn sameiginlegra verkefna og því 

leggur Frontex ríka áherslu á að þjálfun landamæravarða/lögreglumanna aðildarríkja 

séu á sambærilegu stigi (Evrópuvefur, 2013).  
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Mynd 1 

 Skipurit Frontex árið 2018 

 

(Frontex, 2018) 

 Í höfuðstöðvum Frontex í Varsjá í Póllandi, starfa um 700 manns. Frontex áætlar 

að starfsfólki muni fjölga á komandi mánuðum og fari upp í 1000 manns árið 2021. Að 

auki verður ráðið í 250 viðbótarstöður til að annast innleiðingu á nýju forskráninga- og 

heimildakerfi til að auka eftirlit með ferðum fólks innan Schengen, European Travel 

Information and Authorisation System (ETIAS). Þó svo höfuðstöðvarnar séu í Varsjá 

eiga flest verkefni Frontex sér stað á ytri landamærunum þar sem álagið er hverju sinni. 

Stofnunin stólar á framlög aðildarríkja við eftirlitstörf og úrlausn verkefna. Skip, 

flugvélar, mannskapur og annar tækjabúnaður eru dæmi um mikilvægar auðlindir sem 

þurfa að vera til taks (Frontex, e.d.-d) 

 Á mynd 1. má sjá skipurit stofnunarinnar. Núverandi framkvæmdastjóri er 

Frakkinn Fabrice Leggeri, og aðstoðarframkvæmdastjóri Berndt Körner. 

Framkvæmdastjóri og aðstoðarframkvæmdastjóri njóta liðsinnis stjórnarinnar 

(cabinet), skrifstofu (offices) og fimm sviða (divisions). Undir hverju sviði eru deildir 

sem hafa mismunandi sérhæfingu.  

 Nöfn sviðanna lýsa uppbyggingu og meginhlutverkum stofnunarinnar. 

Meginskyldur Frontex felast í eftirfarandi þáttum: 

Áhættugreining (risk analysis): Frontex fylgist stöðugt með þróun mála á 

landamærunum og áætlar mögulega álagspunkta (hotspots). Áhættugreining 
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Frontex spilar lykilhlutverk í getu stofnunarinnar og aðildarríkja hvað varðar að 

geta brugðist við tímanlega sjái þau fram á hugsanlega áskorun á landamærum. 

Frontex reynir að stöðva flæði fólks sem ætlar sér með ólögmætum hætti inn á 

Schengen. Kortlagning mansals og skipulagðrar glæpastarfsemi er að auki eitt 

hlutverka Frontex. 

Viðbragðsteymi (Rapid response): Ef ytri landamæri aðildarríkis verða fyrir 

yfirgengilegu álagi getur það ríki óskað eftir skjótri aðstoð frá öðrum ríkjum. 

Frontex myndi sjá um samhæfingu í slíku verkefni og útvega landamæraverði af 

viðbragðslista stofnunarinnar ásamt tækjabúnaði. 

Rannsóknir: Frontex fjárfestir í rannsóknum og nýsköpun í leit að nýjum 

úrlausnum til að mæta áskorunum aðildarríkja og efla sameiginleg ytri landamæri 

þeirra. 

Sameiginleg verkefni: Frontex hefur séð um utanumhald og fjármögnun 

sameiginlegra verkefna sem geta verið gríðarlega umfangsmikil. Frontex gerir 

leigusamninga við aðildarríki vegna notkunar á flugvélum, bátum og öðrum 

mikilvægum búnaði sem þörf er á til að geta sinnt öflugri landamæravörslu.  

Þjálfun: Þó svo þjálfun landamæravarða sé misjöfn á milli aðildarríkja leitast 

Frontex eftir því móta sameiginlega evrópska staðla. Þannig verður stuðlað að 

fagmennsku og að sameiginlegur skilningur skapist við úrlausn verkefna. Stefnan 

er sú að hvar sem einstaklingur fer yfir landamæri ESB muni hann fá sambærilega 

þjónustu. Til að ná því markmiði þarf Frontex að verja miklum fjármunum og 

tíma í þjálfunarmál og tækjabúnað.  

Fylgdir: Frontex fjármagnar og aðstoðar við framkvæmdir á 

frávísunum/brottvísunum einstaklinga út af Schengen svæðinu til heimaríkis 

(forced return operations).  

Upplýsingamiðlun: Stofnunin annast viðhald upplýsingakerfis svo unnt sé að 

koma upplýsingum greiðlega á milli aðildarríkja (European Union, e.d.).  

 Aðgerða- og skipulagsdeild Frontex (e. Operational Response Division) fékk 

fjárlög upp á rúmar 190 milljónir evra fyrir árið 2019. Það gerði 58% af 

heildarfjárlögum til stofnunarinnar (330 milljónir evra) það árið. Með aðkomu Frontex 

að eftirliti og áhættugreiningu á ytri landamærunum náðu aðildarríki að haldleggja 

124,4 tonn af hassi og maríjúana, 764 kílógrömm af kókaíni, yfir 200.000 skotfæri og 
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390 stolin ökutæki. Þetta er einungis hluti af því sem haldlagt var árið 2019. Þess má 

geta að áhöfn TF-SIF, eftirlits- og björgunarflugvélar Landhelgisgæslu Íslands, kom 

auga á snekkju við eftirlit sitt og tilkynnti spænsku strandgæslunni um grunsamlegar 

ferðir samkvæmt verklagi. Spænska strandgæslan stöðvaði för snekkjunnar og var hún 

færð til hafnar í Almeríu þar sem 3100 kíló af hassi fundust við leit um borð. 

 Árið 2019 fækkaði tilkynntum tilfellum um ólögmæta för yfir landamæri um 4,9 

% (141.846) frá árinu áður og höfðu ekki mælst svo fá síðan 2013. Þetta er 92% lækkun 

samanborið við fjöldi tilfella árið 2015. Smyglarar nýta sér örvæntingu bágstaddra og 

viðkvæmustu hóparnir eru þeir sem gjalda fyrir mannvonsku og gróðafíkn 

afbrotamanna. Frontex hefur, í samvinnu við aðildarríki, komið að björgun 28.670 

flóttafólks á sjó við hefðbundin eftirlitsstörf. Leit- og björgun er gríðarlega mikilvægur 

þáttur í starfsemi stofnunarinnar. Frontex mun halda því áfram, ásamt öðrum 

verkefnum á borð við þjálfun, samstarf við ríki utan Schengen, áhættugreiningar og að 

koma á fót 10.000 manna stöðuliði Frontex (European Border and Coast Guard 

Standing Corps) fyrir árið 2027 (Frontex, 2020). Mannauðurinn kemur frá 

landamæradeildum og landhelgisgæslum aðildarríkja en einnig Frontex sjálfu. Hlutverk 

stöðuliðsins mun felast í aðstoð við þau aðildarríki sem á henni þurfa að halda hverju 

sinni vegna áskorana á ytri landamærum. Verkefnin gætu falist í landamæraeftirliti á 

landi eða sjó, björgunarstörfum, upplýsingaöflun, fylgdum eða aðgerðum í baráttunni 

gegn skipulagðri glæpastarfsemi (Frontex, e.d.-d). 

1.5 Gagnrýni á Frontex 

Ýmsir evrópskir leiðtogar hafa fagnað áformum Frontex að byggja upp stöðulið og auka 

þannig umsvif landamæravörslu þar sem stofnunin telur hana nauðsynlega hverju sinni. 

Sú gagnrýni hefur þó heyrst frá mannúðar- og mannréttindasamtökum ásamt öðrum 

gagnrýnendum, að hertar aðgerðir á landamærum til að sporna gegn komu flóttafólks 

sé ekki vænlegur kostur. Þessar aðgerðir muni neyða flóttafólk til þess að finna aðrar 

enn hættulegri leiðir til að komast á áfangastað. Gagnrýnendur telja þessi áform 

stofnunarinnar ekki vera í takt við þá þróun að hægst hefur verulega á komu flóttafólks 

til Evrópu á undanförnum árum. Ein af megináherslum Frontex eigi að vera björgun 

mannslífa en raunin sé sú að starfsemi stofnunarinnar snúist fyrst og fremst um að 

tryggja landamærin og því næst að bjarga mannslífum (MacGregor, 2019).  

 Í rannsókn sem unnin var af Migreurop (e.d.) kom fram að þrátt fyrir tilmæli 

Evrópuþingsins að Frontex bæri að innleiða þá skyldu að framfylgja grundvallar- 
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mannréttindum og standast alþjóðlegar skuldbindingar gagnvart hælisleitendum við 

skyldustörf á sjó þá væri raunin önnur. Í skýrslunni kemur fram að frjáls félagasamtök, 

óháðir eftirlitsaðilar og fjölmiðlar hafa upplýst um nokkur tilfelli þar sem Frontex er 

ekki að uppfylla þessar skyldur. Alvarlegasta tilfellið verður að teljast þegar þýsk 

þyrluáhöfn kom auga á bát með 75 flóttamönnum um borð 29 mílum sunnan við eyjuna 

Lampedusa við Grikkland. Áhöfn þyrlunnar var við eftirlitsstörf sem hluti af aðgerð 

Nautilus IV á vegum Frontex og tilkynnti ítölsku strandgæslunni um bátinn og 

aðstoðaði við samhæfingu aðgerða. Ítalska strandgæslan mun hafa snúið bátnum frá 

ítalskri landhelgi og afhent líbýskum hermönnum flóttafólkið. Þáverandi staðgengill 

framkvæmdastjóra Frontex, Gil Aries Fernandez, fullyrti að stofnunin gæti ekki 

staðfest hvort mannréttindi eða óskir fólks um hæli væru virtar í Líbýu. Í samantekt 

skýrslunnar benda höfundar á að það sé ekki einungis nóg að ræða um mannréttindi líkt 

og kemur fram í sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi, það þurfi að 

tryggja að þeim sé framfylgt. Lagalegar skuldbindingar stofnunarinnar þurfi að vera 

skýrar og aðgreindar frá aðildarríkjum svo Frontex geti axlað ábyrgð á 

mannréttindabrotum sem eiga sér stað í verkefnum á þeirra vegum. Hópurinn bendir á 

við framkvæmd fylgda með leiguvél (forced return operations) ætti Code of Conduct, 

sem eru tilmæli um æskilega hegðun, framkomu og fagmennsku í Frontex verkefnum, 

að vera bindandi. Einnig þurfi að auka verulega umsvif óháðra eftirlitsaðila við 

framkvæmd verkefna á vegum Frontex. Allar mikilvægar ákvarðanir stofnunarinnar er 

snúa að þvinguðum fylgdum til heimaríkis sem og samskipti við ríki utan Schengen 

skuli vera með aðkomu Evrópuþingsins. 

  Á heimasíðu Frontex (e.d.) er tekið fram að óháð mannréttindaskrifstofa starfi 

samhliða stofnuninni og allir þeir sem starfa á vegum Frontex eða taka þátt í verkefnum 

á hennar vegum fái ákveðna grunnfræðslu um sáttmála Evrópusambandsins um 

grundvallarmannréttindi og Code of Conduct. Öll alvarleg tilfelli er snúa að 

mannréttindabrotum í Frontex verkefnum skulu tilkynnt með réttum boðleiðum en 

Frontex tekur fram að Code of Conduct sé bindandi og má túlka það sem svo að það sé 

leið stofnunarinnar til að fyrirbyggja brot á mannréttindum. Frontex getur vísað 

starfsmanni aðildarríkis tafarlaust frá vakni staðfestur grunur um alvarlegt brot, en 

endanleg refsing og eftirfylgni er í höndum aðildarríkis viðkomandi starfsmanns. 

Frontex gerir þá kröfu að við framkvæmd frávísana/brottvísana með flugi eða skipi sé 

eftirlitsaðili (monitor) um borð sem skilar af sér greinagerð.  
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2. Ísland í Frontex og Schengen 

Í þessum kafla verður fjallað um Landhelgisgæslu Íslands, en hún hefur spilað stórt 

hlutverk fyrir hönd Íslands í verkefnum á vegum Frontex (Landhelgisgæslan, e.d.-a). 

Einnig verður tekið fyrir stefnu stjórnvalda í málefnum landamæra og örstutt fjallað 

um Rauða krossinn. 

2.1 Landhelgisgæsla Íslands 

Leitar- og björgunarþjónusta Landhelgisgæslu Íslands (LHG) nær til sjófarenda og 

loftfara innan íslenskrar efnahagslögsögu og á alþjóðlegum hafsvæðum sem falla undir 

ábyrgð Íslands. LHG á í góðum samskiptum við þau ríki sem eiga lögsögu að leitar- og 

björgunarsvæði Íslands, en það eru Danmörk, Noregur, Bretland og Kanada. Hafsvæðið 

á íslenskum miðum er talið vera það erfiðasta sem þekkist vegna veðurfars, ölduhæðar 

og myrkurs. Það er því mikilvægt að tækjabúnaður og þjálfun mannauðs LHG sé eins 

góður og völ er á (Dómsmálaráðuneytið, 2019a, bls. 16). 

 Landhelgisgæsla Íslands (LHG) hefur gegnum tíðina sinnt fjölda verkefna og 

tekið að sér þjálfun erlendis. Leit og björgun, norðurslóðasamstarf og þátttaka í Frontex 

eru nokkur dæmi um starfsvettvang LHG (Landhelgisgæslan, e.d.-a). Floti gæslunnar 

er búinn þremur skipum og tveimur bátum, mismunandi útbúnum. Nýjasta varðskipið, 

Þór, flaggskip gæslunnar, er útbúið nýjasta tækjabúnaði til að mæta þeim krefjandi 

skilyrðum sem skapast geta í lögsögu Íslands. LHG á þyrlurnar TF-LIF og TF-EIR en 

hefur leigt eina, TF-GRO frá árinu 2019. Einnig á gæslan flugvélina TF-SIF sem er 

eftirlits- og björgunarflugvél sérstaklega hönnuð fyrir aðstæður í Norður-Atlantshafi. 

Tækja- og hugbúnaður flugvélarinnar hafa aukið eftirlitsgetu LHG allverulega en TF-

SIF hefur spilað lykilhlutverk í framlagi Íslendinga til Frontex (Landhelgisgæslan, e.d.-

b). Í gegnum tíðina hefur LHG einnig verið með varðskip í Miðjarðarhafinu að vakta 

óreglulega för fólks frá Norður-Afríku og Tyrklandi. Fyrir vikið hafa áhafnir 

varðskipsins komið að fjölmörgum björgunaraðgerðum þar um slóðir 

(Dómsmálaráðuneytið, 2019a, bls. 20-21).  

2.3 Stefna stjórnvalda 2019-2023 

Í október 2019 gaf Dómsmálaráðuneytið út skýrslu um stefnu stjórnvalda í málefnum 

landamæra fyrir árin 2019-2023. Skýrslan er 42 blaðsíður og tekur á öllum helstu 

þáttum landamæravörslu á landi og sjó. Framlag íslenskra stjórnvalda til Frontex felst 

aðallega í þátttöku Landhelgisgæslunnar í sameiginlegum verkefnum í 

Miðjarðarhafinu. Stoðdeild ríkislögreglustjóra starfar náið með Frontex í sumum 
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tilfellum við framkvæmdir á frávísunum og brottvísunum. Frontex sér um að fjármagna 

og samræma verkferla til að tryggja faglegar framkvæmdir. Mikilvægt er að 

aðildarríkin geti unnið saman og styðjist við sambærilega aðferðafræði við úrlausn 

þessara verkefna. Liður í því er að aðildarríkin geti samþætt þjálfunarmál og heldur 

Frontex á hverju ári fjölmörg námskeið sem aðildarríkin geta sótt um. Íslendingar hafa 

reglulega sótt námskeið ætluðum stjórnendum við framkvæmd frávísana/brottvísana 

(Escort Leader) og hefur Ísland útvegað þjálfara á þessi námskeið.  

 Ísland hefur einnig í gegnum tíðina lagt til leiðbeinendur á námskeið erlendis sem 

fjalla um falsanir skilríkja. Við stofnun nýrrar landamæradeildar og til að mæta kröfum 

Evrópusambandsins um fullnægjandi landamæravörslu hafa íslensk stjórnvöld reynt að 

innleiða þjálfunarviðmið Frontex. Stefna Íslands er að halda þeirri vegferð áfram og 

styðjast við kjarnanámskrá Frontex og þau hæfnisviðmið sem hún byggir á við 

innleiðingu á landsáætlun í landamæramálefnum. Það verkefni hefur verið fært til 

Mennta- og starfsþróunarseturs lögreglunnar. Alþjóðlegt samstarf við önnur lögreglulið 

og löggæslustofnanir innan Frontex og Europol er mikilvægt til að sporna við afbrotum 

þvert á landamæri. Því er þjálfun og menntun landamæravarða og lögreglu 

nauðsynlegur liður í að geta greint og komið í veg fyrir afbrot og auðveldar alþjóðlegt 

samstarf við erlendar löggæslustofnanir (Dómsmálaráðuneytið, 2019a, bls. 40-41). 

 CIRAM (Common Intergrated Risk Analysis Model) er samræmt áhættulíkan 

Frontex ætlað öllum aðildarríkjum Schengen. Kerfið er hugsað til greiningarvinnu og 

hóf Ísland innleiðingu á því árið 2013. Í Schengen úttektinni árið 2017 var bent á að 

Ísland þyrfti að efla áhættugreiningar og innleiða CIRAM með fullnægjandi hætti. Það 

er stefna Íslands að innleiða CIRAM með aðkomu Landhelgisgæslu Íslands, 

lögregluembættanna, Útlendingastofnunar og Tollstjóra. Gert er ráð fyrir sérstökum 

CIRAM fulltrúa frá embætti Ríkislögreglustjóra sem mun leiða þá vinnu 

(Dómsmálaráðuneytið, 2019a, bls. 18-19). 

 Í skýrslunni er tekið fram að Landamæradeild ríkislögreglustjóra skuli aðstoða 

embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum sem hefur allt frá stofnun Frontex gengt 

lykilhlutverki í samskiptum Íslands við stofnunina. Lögreglustjóri embættisins á einnig 

fulltrúasæti í stjórnarborði Frontex og hefur starfsmaður frá embætti ríkislögreglustjóra 

verið tilnefndur sem varamaður. Vegna umfangs þeirra verkefna sem tengjast 

samstarfinu er mikilvægt að skilgreina aðkomu og framlag Íslands á þessum vettvangi 

og er gert ráð fyrir endurskoðun á skipulagi verkefnisins hér innanlands 

(Dómsmálaráðuneytið, 2019a, bls. 20). 
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2.2 Rauði krossinn á Íslandi 

Rauði krossinn á Íslandi er hluti af stærstu mannúðar- og hjálparsamtökum heims. Öll 

starfsemi Rauða krossins á Íslandi snýst um að tryggja öryggi fólks og velferð. Í nýrri 

stefnuskrá samtakanna segir að aldrei hafi fleiri jarðarbúar en nú neyðst til þess að 

yfirgefa heimkynni sín og leggja á flótta. Þær áskoranir sem heimsbyggðin stendur 

frammi fyrir bendir til þess að flóttafólki og farendum muni halda áfram að fjölga 

(Rauði krossinn, 2020). Á Íslandi hefur Rauði krossinn leitast við að gegna 

lykilhlutverki í að þjónusta og aðstoða umsækjendur um alþjóðlega vernd. Frá árinu 

2014 hafa samtökin sinnt talsmannaþjónustu fyrir hælisleitendur en samningur um þá 

þjónustu var gerður við Dómsmálaráðuneytið. Þannig hefur Rauði krossinn reynt að 

standa vörð um réttindi þeirra sem sækja um alþjóðlega á vernd og á sama tíma veita 

þeim félagslegan stuðning og fræðslu. Rauði krossinn gegnir því mikilvægu 

stoðhlutverki við stjórnvöld í mannúðarmálefnum (Rauði krossinn, 2018). Rauði 

krossinn er með sendiskrifstofu í Brussel fyrir 27 landssamtök Rauða krossins innan 

ESB ásamt Bretlandi, Noregi og Alþjóðasamband Rauðakrossins. Hlutverk 

sendiskrifstofunnar er að viðhalda og samræma samskipti á milli Rauða krossins og 

ESB um málefni viðkvæmustu hópa samfélagsins innan sem utan sambandsins (Red 

Cross EU office, e.d.). Í skýrslu sendiskrifstofunnar frá árinu 2013 koma fram áhyggjur 

Rauða krossins af þeirri stefnu ESB að útiloka flóttafólk frá komu til Evrópu. Má nefna 

sem dæmi að árið 2011 fögnuðu ríkisstjórnir Evrópu Arabíska vorinu á sama tíma og 

Frontex var falið það hlutverk að sporna gegn komu flóttafólks frá Túnis og Líbýu að 

ströndum Evrópu. Talið er að um 1500 manns hafi látist eða horfið út á sjó á fyrstu 6 

mánuðum ársins 2011. Í skýrslunni kemur fram að útilokun ESB í garð flóttafólks og 

hælisleitenda felist m.a. í endurviðtökusamningum sem sambandið gerir við viðtökuríki 

innan sem utan sambandsins, hertari aðgerðir á landamærum Schengens og mikill 

skortur á gagnsæi margra Evrópuríkja við framkvæmd landamæravörslu. Þessi þróun 

hefur ótvírætt leitt til mannréttindabrota í garð viðkvæmustu hópa mannkyns (Prop og 

Atger, 2013). 

 

  



 

 23 

3. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu rannsóknaraðferðir sem höfundur beitti við 

vinnslu þessarar ritgerðar, en við val á rannsóknaraðferð velti höfundur því fyrir sér 

hver skilvirkasta leiðin væri til að ná fram markmiðum rannsóknarinnar. Við 

frumrannsókn líkt og þessa er algengast að beita eigindlegum eða megindlegum 

rannsóknum, jafnvel blanda þessum tveimur aðferðum saman. Eigindlegar aðferðir 

byggjast í grunninn á viðtölum þar sem reynt er að greina mynstur út frá 

einstaklingsviðtölum, sem og rýni heimilda, á meðan megindlegar aðferðir styðjast við 

töluleg gögn þar sem algengt er að beita spurningakönnunum og draga ályktanir út frá 

mynstrum sem finnast í niðurstöðum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 229-237).  

 Við upplýsingaöflun var töluvert stuðst við skýrslur sem höfundur fann á 

veraldarvefnum en einnig á heimasíðum þeirra stofnana sem rannsókn þessi fæst við. 

Stór hluti þess skilnings sem dreginn er fram í ritgerðinni byggist á þeim upplýsingum 

sem höfundur fékk frá viðmælendum í viðtölum sem höfundur tók. Vegna 

sérfræðiþekkingar og starfsreynslu viðmælenda var það ákvörðun höfundar að 

framkvæma eigindlega rannsókn í formi viðtala og draga ályktanir af þeim.  

3.1 Þátttakendur og framkvæmd 

Við val á viðmælendum horfði höfundur til sérþekkingar viðmælenda. Viðmælendurnir 

eiga það sameiginlegt að vera sérfræðingar í málefnum landamæra eða strandgæslu og 

búa yfir mikilli reynslu. Auðunn Kristinsson hefur starfað hjá Landhelgisgæslunni 

síðan 1987 sem stýrimaður, siglingafræðingur og spilmaður í loftförum svo eitthvað sé 

nefnt. Auðunn starfar í dag sem sviðsstjóri hjá LHG og er ábyrgur fyrir þátttöku 

gæslunnar í Frontex (Slysavarnafélagið Landsbjörg, e.d.). Jón Pétur Jónsson starfandi 

yfirlögregluþjónn í Landamæradeild ríkislögreglustjóra gegndi lykilhlutverki ásamt 

Margréti Kristínu Pálsdóttur, aðstoðarlögreglustjóra hjá embætti LSS, í að koma á 

laggirnar Landamæradeild RLS. Bæði búa þau yfir mikilli þekkingu og reynslu í 

landamæramálefnum en lengi vel starfaði Margrét í Dómsmálaráðuneytinu sem 

lögfræðingur á sviði lögreglumála og í málefnum landamæra (Keilir, e.d.). Sigurgeir 

Ómar Sigmundsson, yfirlögregluþjónn, er tengiliður Íslands við Frontex. Tengiliður 

hvers aðildarríkis við Frontex nefnist NFPOC (National Frontex Point of Contact) en 

Sigurgeir hefur sinnt þessu hlutverki frá stofnun Frontex og sótt fjöldi funda og 

námskeiða á vegum stofnunarinnar. Allar námskeiðs- og verkbeiðnir sem tengjast 

Frontex fara í gegnum NFPOC.  
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 Atli Viðar Thorstensen, Sviðsstjóri hjálpar- og mannúðarsviðs Rauða Krossins 

býr yfir mikilli reynslu og þekkingu á málefnum flóttafólks og hælisleitenda. Þar sem 

hinir viðmælendurnir tengjast löggæslu taldi höfundur mikilvægt að ná fram 

sjónarmiðum aðila sem hefur borgaralegan bakgrunn og gætir hagsmuna berskjaldraða 

hópa (Rauði Krossinn, e.d.).  

 Höfundur vonaðist eftir því að geta framkvæmt viðtölin augliti til auglitis við 

viðmælendur, en vegna fordæmalausra tíma sökum Covid-19 ákvað höfundur að 

viðtölin færu fram í gegnum fjarfundabúnað. Viðtölin fóru öll fram í gegnum Microsoft 

Teams og var viðtalstíminn frá 44 mínútum upp í 55 mínútur. Höfundur tók upp öll 

viðtölin í gegnum Teams að gefnu leyfi viðmælenda og skrifaði svo svörin niður orðrétt 

nokkrum dögum síðar.  

 Viðtölin voru óskipulögð, þ.e.a.s. efnissviðið var skýrt en höfundur hagaði röð 

spurninganna eftir því sem aðstæður leyfðu og skapaðist þannig óþvinguð víxlverkun 

(Hermann Óskarsson, 2000 bls. 82).  

Tafla 1  

Viðmælaendalisti 

Viðmælendalisti Starf og vinnustaður Dagsetning viðtals 

Atli Viðar Thorstensen 

Auðunn Kristinsson 

Jón Pétur Jónsson 

Margrét Kristín Pálsdóttir 

Sigurgeir Ómar Sigmundsson 

 

Sviðsstjóri/Rauði Krossinn 

Verkefnastjóri/LHG 

Yfirlögregluþjónn/RLS 

Aðstoðarlögreglustjóri/LSS 

Yfirlögregluþjónn/LSS 

05.11.2020 

21.09.2020 

8.10.2020 

8.10.2020 

29.09.2020 

 

 

3.2 Spurningar og úrvinnsla 

Að loknu hverju viðtali skráði höfundur svörin. Höfundur deildi engum upplýsingum, 

þær voru einungis notaðar í þágu rannsóknarinnar. Fyrir lokaskil var öllum 

viðmælendunum sendur tölvupóstur þar sem vör þeirra voru birt og þeir vinsamlegast 

beðnir um að koma með athugasemdir ef þeir höfðu einhverjar. Höfundur lagði upp 

með sex spurningar og vonaðist hann eftir því að svörin við þeim myndu leiða svarið 

við rannsóknarspurningunni í ljós. Spurningarnar voru eftirfarandi:  

1. Hverjar eru skuldbindingar Íslands gagnvart Frontex? 

2. Hvert er framlag Íslands til Frontex? 
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3. Hverjir eru ávinningar Íslands af Frontex samstarfinu?4 

4. Getur íslenska lögreglan lagt meira til Frontex? 

5. Er þátttaka Íslands í Frontex mikilvæg? 

6. Hvaða áskoranir bíða nýju landamæradeildarinnar? 

 Það var mat höfundar að ekki væri unnt að spyrja viðmælanda Rauða krossins 

sömu spurninga enda starf hans annars eðlis en hjá þeim viðmælendum sem tengdust 

löggæslustofnunum. Höfundur taldi að með þessari nálgun gæti hann dregið fram þær 

hliðar á Frontex samstarfinu sem sætt hafa gagnrýni og hafa ber í huga þegar verið er 

að meta frekari þátttöku. Eftirfarandi spurningar voru lagðar fyrir viðmælandann.  

1. Er Rauði krossinn komin með stefnuskjal fyrir árin 2020-2030?  

2. Hefurðu fylgst með þátttöku Íslands í Frontex? 

3. Gerir Rauði krossinn einhverjar athugasemdir við verkefni Landhelgisgæslu 

Íslands í Miðjarðarhafinu? 

4. Á Ísland að taka þátt í alþjóðlegri landamæragæslu í samvinnu við önnur 

aðildarríki og Frontex til að tryggja frjálsa för og öryggi á innri landamærum 

Schengen?  

 Þegar viðtölunum lauk hófst greiningarvinnan. Höfundur bar saman svör 

viðmælenda og merkti við það sem hann taldi áhugavert. Þær ályktanir sem höfundur 

dregur saman í umræðukaflanum byggjast m.a. á svörum viðmælenda. 

3.3 Siðferðilegir álitaþættir 

Þegar höfundur setti sig í samband við viðmælendur var þeim kynnt strax í upphafi að 

um lokaritgerð væri að ræða til BA gráðu í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði á 

Bifröst. Höfundur tjáði þeim tilgang rannsóknarinnar, að fá svar við 

rannsóknarspurningunni og kanna þátttöku Íslands í Frontex. Viðmælendum var kynnt 

að þeim bæri engin skylda til að svara þeim spurningum sem höfundur bæri upp við þá 

og að þeir gætu hætt við þátttöku á hvaða tímapunkti sem er. Við framkvæmd á 

viðtölunum passaði höfundur sig á því að gefa viðmælendum gott svigrúm til þess að 

tjá sig og hlustaði vandlega á svör þeirra. Höfundur studdist við kafla 11.1 úr 

Aðferðafræði félagsvísinda eftir Hermann Óskarsson (2000, bls. 75-76).  

  

 
4 Forsenda samvinnu er að allir þeir sem taka þátt njóti góðs af. Ávinningar af alþjóðlegri 
samvinnu geta verið margvíslegir. Á landsvísu geta ávinningar af samvinna skilað sér í skilvirkari 
úrlausnum á sameiginlegum áskorunum og bættum starfsvenjum (WHO, e.d.).  
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4. Þátttaka Íslands í Frontex 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu atriði sem fram komu í viðtölum við 

viðmælendur rannsóknarinnar.  

4.1 Umbótastarf síðan 2017 

Aðspurð út í umbótastarf í kjölfar Schengen úttektarinnar nefndu Jón og Margrét að 

brugðist var við með margvíslegum hætti. Aukið fjármagn var sett í málaflokkinn, 

starfsfólki fjölgað, búnaður aukinn og Landamæradeild ríkislögreglustjóra komið á 

laggirnar. Þannig var snert á öllum þeim helstu flötum sem gagnrýni 

Evrópusambandsins fól í sér. Ein aðalgagnrýni nefndarinnar fól í sér að á Íslandi skorti 

heildarskipulag í málefnum landamæra. Einn viðmælandi benti á að mikið hafi nú þegar 

verið gert í málaflokknum og ýmsir liðir séu í farvegi en mikilvægast sé að stefna 

stjórnvalda liggi nú fyrir.  

,,Það má taka fram að stefna Íslands í málaflokknum liggur fyrir. Stefna í 

málefnum landamæra var samþykkt í október á síðastliðnu ári og henni fylgir 

aðgerðaáætlun í 41 lið. Það er svolítið leiðarljós okkar fram á veginn að horfa á 

stefnurnar og aðgerðaáætlunina“. -Jón  

 Annar viðmælandi tók fram að í kjölfar þess að Ísland hafi hlotið ámæli í 

úttektinni þurfti að grípa til mjög ákveðinna aðgerða. Stjórnvöld á Íslandi þurftu að 

framkvæma tímasetta aðgerðaáætlun með úrbótum sem ESB fylgdi svo eftir með 

endurkomuheimsókn. Með þessu hafi ESB verið að tryggja að Ísland myndi fylgja 

aðgerðaáætluninni eftir. 

,,Það er gaman að segja frá því að þessi endurkomuheimsókn fór fram í október 

á síðasta ári (2019) og þessi stimpill var afnumin“. -Margrét 

 Landamæradeildin hefur unnið ákveðna grunnvinnu hvað varðar þjálfun og 

kennslu landamæravarða. Í náinni framtíð munu landamæraverðir fara í gegnum 

ákveðin kjarnanámskeið og gerð verður krafa um ákveðin hæfniviðmið 

landamæravarða að sögn Jóns. 

 Í skýrslu Ríkisendurskoðunar (2020) kemur fram að Landamæradeild 

ríkislögreglustjóra sé að vinna markvisst að því að uppfylla þær kröfur sem 

Evrópusambandið geri til aðildarríkja um viðunandi landamæravörslu. Tekið er fram í 

skýrslunni að árið 2019 hafi sendinefnd á vegum Evrópusambandsins komið til Íslands 
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til að fylgja eftir fyrri úttekt og niðurstaðan varð sú að Ísland væri á réttri leið samkvæmt 

þáverandi ríkislögreglustjóra.  

 Það er stefna stjórnvalda að efla þekkingu og kunnáttu íslenskra landamæravarða 

með námsframboði Frontex (Dómsmálaráðuneytið, 2019a, bls. 41). 

4.2 Skuldbindingar Íslands til Frontex í nýrri stefnu stjórnvalda 

,,Ísland nýtur engra sér kjara eða velvildar, það er bara aðildarríki eins og önnur 

Schengen ríki og sem slíkt berum við nákvæmlega sömu skyldur og önnur 

aðildarríki bæði í Frontex og í Schengen samstarfinu“.-Margrét 

Jón og Margrét tóku skýrt fram að Ísland fengi engan afslátt og yrði að leggja til 

samstarfsins þrátt fyrir smæð þjóðar og landfræðilega staðsetningu. Tekið væri mið af 

hlutfallsreikningi um framlag til stofnunarinnar en Ísland bæri að öðru leyti sömu 

skyldur og önnur ríki. Jón tók fram að stefna stjórnvalda legði upp með að Ísland 

uppfylli þær skyldur sem tilteknar væru í reglugerð Frontex. Stefnan væri skrifuð vegna 

þeirrar skyldu sem fram kæmi í Frontex reglugerðinni um að hvert aðildarríki skyldi 

setja sér stefnu og samþætta landamærastjórn.  

Svar viðmælenda stemmir við áherslur Íslands til Frontex í nýrri stefnu stjórnvalda fyrir 

árin 2019-2023 í málefnum landamæra. Ísland mun þurfa að útvega mannskap í 

mannauðsbanka Frontex, mögulega allt upp í sex stöður. Ein staðan gæti verið 

fulltrúastaða í höfuðstöðvum Frontex í Varsjá en hinar fimm í skammtímaverkefnum. 

Að svo stöddu er þó einungis um drög að ræða (Ríkislögreglustjóri, 2019, bls. 22). 

4.3 Framlag Íslands til Frontex 

Viðmælendur voru sammála um að veigamesta framlag Íslands til Frontex kæmi frá 

Landhelgisgæslunni. Að sögn Auðuns hefur LHG tekið þátt í verkefnum á vegum 

Frontex síðan 2010. Frá árunum 2010-2015 lagði LHG til flugvél og varðskip, en síðan 

2015 hefur LHG einungis lagt til flugvél. Árið 2017 dró LHG sig tímabundið úr 

starfseminni meðan leyst var úr ágreiningi vegna uppgjörs.  

 Auðunn nefndi að flugvélin hefur verið send í verkefni að jafnaði 2-6 mánuði 

á ári frá árinu 2010 og þau verkefni sem LHG hefur m.a. tekið þátt í eru Poseidon í 

Grikklandi og Hera í Senegal. Flugvélin TF-SIF hefur verið notuð á Ítalíu, Grikklandi, 

Spáni og Senegal.  

 Í Grikklandi var LHG aðallega að fylgjast með flóttamannastraumnum frá 

Tyrklandi til Grísku eyjanna. Markmiðið með Poseidon aðgerðinni var að styðja við 
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grísk yfirvöld við landamæraeftirlit, leit og björgun og uppræta glæpahringi sem starfa 

á landamærum Grikklands og Tyrklands. Aðgerðin var mestmegnis bundin við 

hafsvæðið á milli Grikklands, Tyrklands og grísku eyjarnar (Frontex, e.d.-e).  

,,Á tíma vorum við í Lesbos, Kos en einnig á Krít. Þá vorum við að fylgjast með 

umferðinni frá Egyptalandi fram hjá Grikklandi og til Ítalíu. Á Ítalíu vorum við 

að fylgjast með fólki koma frá Egyptalandi, Túnis og Líbýu. Fylgdumst einnig 

með smygli á dópi og sígarettum frá Albaníu og löndunum við botni 

Miðjarðarhafs. Þar er aðallega skútu traffík“.-Auðunn 

 Á Spáni var hlutverk LHG að koma auga á hraðbáta sem fluttu fólk frá Marokkó 

og Alsír en einnig fíkniefni. Auðunn nefndi að upphaflega sóttist LHG eftir að taka þátt 

í verkefnum í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 en fljótlega fór Frontex að óska eftir 

frekari framlögum frá aðildarríkjum. Þær þjóðir sem gátu tekið þátt gáfu upp 

tímasetningar og einingar á árlegum fundi með Frontex. Að sögn Auðuns er þetta komið 

í mun fastari skorður í dag. Í kjölfar efnahagshrunsins voru verkefni Frontex kærkomin 

þar sem LHG stóð frammi fyrir niðurskurði líkt og aðrar stofnanir.  

,,LHG er ekki að græða fjárhagslega á þessum verkefnum, þó svo að 

rekstrarkostnaðurinn og afskriftirnar verða til þess að gæslan kemur út réttu 

megin við núllið“. -Auðunn 

 Í ársskýrslu Ríkisendurskoðunar (2012) hækkuðu sértekjur LHG um tæplega 

760% á milli áranna 2007 og 2011. Það megi rekja til erlendra verkefna sem LHG tók 

þátt í árunum 2010 og 2011.  

Mynd 2  

Tekjur og gjöld LHG 2007-2011 
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(Ríkisendurskoðun, 2020).  

Verkefni Frontex í Senegal er frábrugðið öðrum verkefnum að því leiti að Frontex hefur 

verið að starfa innan lögsögu Senegal að gefnu leyfi yfirvalda með milligöngu 

Spánverja. Þannig hafa áhafnir skipa og flugvéla á vegum stofnunarinnar geta komið 

auga á flóttafólk áður en það kemur inn í lögsögu Schengen og tilkynnt yfirvöldum í 

Senegal sem grípa inn í. Spánn er aðildarríkið sem ber ábyrgð á verkefninu en 

fjölmargir flóttamenn hafa lagt leið sína til Kanarí frá ströndum Vestur-Afríku. Frontex 

gaf út þá yfirlýsingu að það væri á ábyrgð þess aðildarríkis sem færi með yfirumsjón 

verkefnis hverju sinni að meta ástandið í móttökuríki flóttafólks. Það var mat Frontex 

að ríkisstjórnir Tyrklands og Senegal virtu grundvallar mannréttindi og refsuðu ekki 

þeim sem leituðu alþjóðlegrar verndar í öðru ríki (Monroy, 2020).  

 Aðspurður hvort Rauði krossinn á Íslandi hafi komið með athugasemdir vegna 

þátttöku Íslands í Frontex svaraði Atli því neitandi. Samtökin hafa þó komið með 

athugasemdir við landamærastofnunina vegna starfsemi hennar, án þess þó að fara út í 

smáatriði. Það er skoðun Atla að mikilvægt sé að eftirlitsaðilar fylgist með störfum 

þeirra sem hafa afskipti af flóttafólki, ekki einungis við björgunarstörf heldur einnig í 

flóttamannabúðum. Atli tók fram að hér væri um óstaðfestar fregnir að ræða en 

reglulega kæmi fréttaflutningur um afar slæmt ástand og slæman aðbúnað flóttafólks í 

umsjá grískra stjórnvalda.  

  Frjáls félagasamtök og fjölmiðlar hafa gagnrýnt harðlega vankanta Frontex þegar 

kemur að innra eftirliti og að axla ábyrgð á meintum mannréttindabrotum sem eiga sér 

stað á ytri landamærum ESB. Reglulega berast fréttir um ólögmætar endursendingar frá 

Grikklandi til Tyrklands eða flóttafólki er meinaður aðgangur inn í evrópska lögsögu. 

Grískir landamæraverðir og óeinkennisklæddir einstaklingar sem hylja á sér andlitin 

hafa verið sakaðir um líkamlegt ofbeldi og að skemma eigur flóttafólks (Human Rights 

Watch, 2020). Í 14. gr. reglugerðar Frontex nr. 2016/1624 stendur ,, The extended tasks 

and competence of the Agency should be balanced with strengthened fundamental 

rights safeguards and increased accountability.“ Það er því mikið áhyggjuefni ef 

stofnunin getur ekki með fullnægjandi hætti tryggt að starfsemi á hennar vegum brjóti 

ekki í bága við sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi.  

 Atli nefndi að Rauði krossinn hafi komið að þjálfun og fræðslu 

áhafnarmeðlima þegar Landhelgisgæslan hóf að fara í verkefni á vegum Frontex. 

Aðspurður hvort til umræðu hafi komið að Rauði krossinn myndi sinna eftirlitsstarfi 
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sem óháður aðili um borð í varðskipum nefndi Atli að það hafi borist til tals, en Rauði 

krossinn hafi metið það sem svo að til þess að viðhalda hlutleysi og varðveita orðspor 

og merki samtakanna væri ákjósanlegra að taka ekki þátt. Atli var einnig spurður hvort 

Rauði krossinn hafi ekki verið álitlegur kostur til að gegna hlutverki eftirlitsaðila við 

framkvæmd verkefna Stoðdeildar í sameiginlegum fylgdum Frontex. Hann benti í því 

ljósi á að Rauði krossinn gegnir talsmannahlutverki fyrir hælisleitendur og flóttafólk á 

Íslandi og því væri ekki rétt að samtökin sinntu starfi eftirlitsaðila fyrir Stoðdeildina. 

,,Þá vorum við einmitt að leggja áherslu á í því samhengi bara alþjóðalög og 

undir hvaða skuldbindingum allir skipverjar eru og áhöfnin sem slík þegar kemur 

að björgun flóttafólks þá gildir hafrétturinn um það. Þá verðum við að koma til 

bjargar bátum á hafi úti og mega ekki skilja eftir eins og við höfum oft heyrt að 

sé tilfellið.“-Atli 

 Einn viðmælenda tók fram að Landhelgisgæslan væri flaggskip Íslands í Frontex 

og hafi fengið hrós á vettvangi Frontex fyrir aðkomu að verkefnum. Sérþekking bæði 

áhafnarmeðlima og sérfræðinga hefur komið vel í ljós og árangurinn er eftir því.  

 Líkt og kom fram hér að ofan hefur LHG ekki verið með skip í Frontex verkefni 

frá árinu 2015. Það kemur til vegna kostnaðarmódelsins sem Frontex er með. LHG 

þyrfti að greiða með skipinu og íslenska ríkið hefur ekki verið tilbúið til þess að sögn 

Auðuns. 

,,Á þeim forsendum höfum við ekki getað farið og það væri mjög gaman að geta 

farið. Það er mun meiri sýnilegri eining og framlag sem raunverulega skilar 

einhverju.“-Auðunn.  

4.4 Ávinningur Íslands 

Af svörum viðmælenda að dæma virðist ávinningur Íslands af samstarfinu vera 

talsverður. Samkvæmt Sigurgeiri hefur Ísland verið að fá meira til baka fjárhagslega en 

það greiðir í þátttökugjald. Ísland greiðir árlega aðildargjald til Frontex og reiknast sú 

upphæð frá vergri þjóðarframleiðslu. Fyrir árið 2019 greiddi Ísland 479 þúsund evrur 

sem eru tæplega 78 milljónir íslenskra króna. Fyrir árið 2020 eru aðildargjöldin 738 

þúsund evrur sem gera rúmlega 120 milljónir íslenskra króna en gera má ráð fyrir sú 

upphæð gæti lækkað vegna niðurskurðar hjá Frontex að sögn Sigurgeirs.  

,,Við greiðum fyrir að vera í klúbbnum, það hefur hækkað en er samt lágt miðað 

við hvað við erum að fá til baka. Aðildargjöld reiknast út frá vergri 
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landsframleiðslu. Endurgreiðslur tryggðu að LHG þurfti ekki að segja upp 

mannskap eftir hrun.“ -Sigurgeir 

Mynd 3 

Ísland tók þátt í 10 sameiginlegum fylgdum ásamt öðrum aðildarríkjum árið 2018. 

 

(Frontex, 2019). 

Árið 2017 fékk Ísland 230 milljónir endurgreiddar af 290 milljónum vegna fylgda sem 

Stoðdeild ríkislögreglustjóra framkvæmdi. Árið 2018 var 405 einstaklingum vísað úr 

landi og greiddi Frontex fyrir 102 einstaklinga í 9 aðgerðum (Ríkisendurskoðun, 2020).  

 Auðunn tók fram að Landhelgisgæslan hefur rafvætt töluvert af eftirliti sínu á 

hafinu við Ísland með gögnum frá Evrópusambandinu (Frontex og 

Siglingaöryggisstofnun Evrópusambandsins). Öll lögsaga Íslands er meira og minna 

vöktuð með gervitunglum. Ísland hafði þetta ekki áður. 

,,Við fengum þessar tengingar og tengslanet í gegnum þessa vinnu sem er mikill 

ávinningur fyrir Ísland“. -Auðunn 

 Að sögn Auðuns er hlustað á Ísland þrátt fyrir smæð og að Ísland eigi sér rödd í 

Frontex samfélaginu. Ef Íslandi vantar eitthvað eða leggur fram tillögur er það jafnvel 

kostað. Jón nefndi að Ísland hafi fengið háar upphæðir endurgreiddar frá Frontex vegna 

framlags LHG og miðað við höfðatölu var Ísland mjög virkt í samstarfinu þegar bæði 

varðskip og TF-SIF tóku þátt við björgunar- og eftirlitsstörf.  

 Einn viðmælendanna sagði að Ísland hafi nýtt sér sérfræðiþekkingu Frontex til að 

ná þeim kröfum sem Schengen samstarfið setur, og má nefna innleiðingu á EUROSUR 

(European Border Surveillance System) kerfinu sem dæmi. Tveir viðmælendanna 
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nefndu að með aðstoð Frontex verður hægt að auka þekkingu og þjálfun íslenskra 

landamæravarða. 

4.5 Getur íslenska lögreglan lagt meira til Frontex 

Viðmælendur voru þeirrar skoðunar að aðstæður fyrir íslensku lögregluna til að taka 

virkari þátt í Frontex samstarfinu væru krefjandi og tóku fram að nú væri gerð sú krafa 

að öll aðildarríki leggi til mannskap í mannauðs- og tækjabanka Frontex sem kallað 

hefur verið stöðulið Frontex (Frontex Standing Corps). Einn viðmælendanna nefndi að 

þetta væri búin að vera kvöð i tvö ár sem Ísland hafi ekki enn uppfyllt.  

,,Þarna er vandamálið að það hefur aldrei fengist umgjörð frá 

Dómsmálaráðuneytinu sem við höfum kallað eftir í mörg ár. Við höfum lagt fram 

tillögu eftir tillögu um hvernig mannskap þurfi, kostnaðarþætti og launamál. Við 

höfum ekki ennþá fengið svör.“ 

 Að sögn viðmælanda hefur Íslandi staðið til boða að taka þátt í aðgerðum Frontex 

með því að leggja til starfsmenn í einstaka aðgerðir. Þar hefur róðurinn verið aðeins 

þyngri vegna gífurlegrar aukningar á umferð um íslensk landamæri og mikillar 

fjölgunar ferðamanna til landsins frá 2011 til 2019. 

Jón sagði að erfitt væri fyrir Ísland að leggja til mannskap í verkefni erlendis þegar við 

ráðum varla við ástandið á okkar innri landamærum. Vegna þeirra skilyrða sem Frontex 

setur fyrir sérhæfð verkefni eru örfáir lögreglumenn hérlendis sem uppfylla þau 

skilyrði. Jón nefndi sem dæmi að lögreglumenn Stoðdeildar ásamt fáum öðrum, 

uppfylltu skilyrði til þátttöku í fylgdum erlendis.  

 Það virðist því vera að helsta hindrun íslenskra löggæsluaðila til frekari þátttöku 

í sameiginlegum verkefnum á vegum Frontex sé að aðeins örfáir uppfylla þær kröfur 

sem gerðar eru (Dómsmálaráðuneytið, 2019a).  

4.6 Er þátttaka Íslands í Frontex mikilvæg 

Viðmælendur ítrekuðu að framlag Íslands væri mikilvægt og nefndi einn 

viðmælendanna að jafnvægi yrði að vera á milli þess sem Ísland leggur inn og tekur út.  

,,Það er almennt þannig í þessu solidarity hugsun að þar sem álagið er kannski 

minna þar eiga menn kannski að leggja aðeins meira til þar sem álagið er meira 

og það höfum við svo sannarlega gert með framlagi LHG“.-Jón 
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 Viðmælendur lögreglu og LHG deildu þeirri skoðun að þátttaka Íslands væri 

gríðarlega mikilvæg. Einn viðmælendanna taldi mikilvægt að Ísland væri virkt við 

landamæragæslu í Miðjarðarhafinu og suðurhluta Schengen svæðisins.  

 ,,Framlag okkar er mikils virði, við höfum bjargað þúsundum mannslífa og 

fundið dóp í tonna vís. Þetta er einnig mikilvægt fyrir okkar starfsfólk upp á 

að öðlast reynslu og mynda tengsl við systurstofnanir okkar í Evrópu.“-

Auðunn 

Atli nefndi að það væri ekki hlutverk Rauða krossins að ákveða hvort Ísland ætti að 

taka þátt í verkefnum á vegum Frontex, það væri stjórnvalda að gera. Ef stjórnvöld 

auka umsvif sín innan Frontex þá gæti Rauði krossinn haft skoðun á því með hvaða 

hætti það yrði en ákvörðunin lægi alfarið hjá yfirvöldum. 

,,Þetta er svipað og með hvort að Ísland eigi að taka þátt í friðargæslu eða 

ekki. Við höfum ekki sérstaka skoðun á því en við gætum haft skoðun á 

rammanum í kringum það“.-Atli 

Í skýrslu Dómsmálaráðuneytisins um stefnu stjórnvalda í málefnum landamæra 

(2020) koma fram skyldur Íslands samkvæmt 3. gr reglugerðar nr. EU 2016/1624 að 

innleiða samþætta landamærastjórnun. Þátttaka Íslands í Frontex virðist því 

óumflýjanleg og af skýrslunni að dæma er hún talin álitlegur kostur.  

4.7 Horft fram á veginn  

Jón og Margrét sögðu fjölda áskorana bíða nýju landamæradeildarinnar en stærsta 

verkefnið sem tengdist Frontex væri stofnun stöðuliðsins. Samkvæmt viðmælendum er 

í uppfærðri reglugerð Frontex kveðið á um auknar skyldur aðildarríkja að leggja til 

mannskap í stöðulið stofnunarinnar.  

,,Þar stöndum við frammi fyrir ákveðinni áskorun að takast á við það að uppfylla 

þessar skyldur og þar hefur landamæradeildin verið að beita sér og unnið 

ýmiskonar verkefni í tengslum við það og þá í samstarfi við hagsmunaaðila og 

Dómsmálaráðuneytið“.-Jón 

Að sögn Jóns og Margrétar eru landamæradeildin og ráðuneytið í sameiningu að finna 

út með hvaða hætti Ísland geti staðið við framlag sitt en í því felst mikil áskorun fyrir 

svona litla einingu. Ísland þurfi að uppfylla skyldur sínar samkvæmt þessu samstarfi 

hvað varðar framlag í stöðuliðið. Fleiri áskoranir í tengslum við Frontex er svokallað 
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veikleikmat. Ísland líkt og önnur aðildarríki þarf að láta Frontex í té ákveðnar 

upplýsingar og í þeim er lagt mat á stöðu Íslands miðað við þær áskoranir sem landið 

stendur frammi fyrir. Dregnir eru fram ákveðnir veikleikar sem Ísland þarf að bregðast 

við og þarf landamæradeildin að útbúa aðgerðaáætlanir til að mæta þessum áskorunum.  

 Jón og Margrét voru sammála að verkefnin sem bíða landamæradeildarinnar væru 

krefjandi en helsta áskorunin í náinni framtíð væri að standast næstu Schengen úttekt. 

Þar sem deildin hafi verið sett á laggirnar eftir síðustu úttekt þá væri það forgangsmál 

að fá sterka úttekt og geta sýnt að fyrirkomulag og framkvæmd í landamæramálefnum 

sé til fyrirmyndar á Íslandi. 

,,Ef Ísland uppfyllir ekki skyldur sínar geta önnur ríki tekið upp landamæraeftirlit 

gagnvart okkur sem myndu í venjulegu árferði hafa gífurleg áhrif á 

ferðamannaiðnaðinn og bara alla umferð þannig afleiðingarnar yrðu mjög 

miklar. Þetta horfir allt til betri vegar og ég er þess fullviss um að stofnun 

þessarar landamæradeildar hafi verið nauðsynlegt skref til að tryggja það“.-

Margrét 

 Frekari þátttaka Íslands í Frontex gæti þótt fréttnæm hjá fjölmiðlum og 

umræður skapast á samfélagsmiðlum. Verkefni Stoðdeildar ríkislögreglustjóra fá 

reglulega umfjöllun vegna framkvæmda á frávísunum/brottvísunum til heimaríkis 

eða á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar (Kristín Ólafsdóttir, 2020). Að sögn Atla 

er flóttafólki gefinn meiri gaumur í nýrri stefnu Rauða krossins fyrir komandi áratug. 

Þessi stefna byggist á stefnu Alþjóða samband Rauða krossins og rauða hálfmánans. 

Einn liður í baráttu Rauða krossins gegn fordómum verður að vinna markvisst gegn 

allri orðræðu sem stuðlar að sundrungu innan samfélaga.  

,,Það er núna sterkur fókus og kvöð innan gæsalappa á Rauða krossinum á 

Íslandi að stíga inn í svona debate sem að á sér stað eða mun eiga sér stað ef til 

vill á Íslandi. Af því þú minntist á popúlisma annarstaðar, þetta er eitthvað sem 

að grasserar og kemur í bylgjum á einhverra áratuga fresti því miður. Þarna er 

sem sagt hreyfingin búin að marka sér bara ákveðna stefnu í því og það er þá 

ekkert bundið við Rauða krossinn á Íslandi heldur bara öll félögin.“-Atli 
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5. Samantekt og niðurstöður 

Þegar Landhelgisgæslan hóf þátttöku í verkefnum á vegum Frontex árið 2010 lágu 

efnahagslegir hvatar að baki. Verkefnin komu í veg fyrir uppsagnir hjá gæslunni í miðri 

efnahagslægð á tímum niðurskurðar og óvissu í þjóðfélaginu. Sú reynsla sem gæslan 

hefur öðlast og það tengslanet sem hún hefur náð að mynda við systurstofnanir í 

gegnum Frontex er ávinningur fyrir þjóðina. Vegna krefjandi aðstæðna við leit og 

björgun í lögsögu Íslands búa áhafnarmeðlimir og starfsfólk yfir góðri þekkingu og 

kunnáttu sem tekið var eftir á vettvangi Frontex. LHG hefur dregið verulega úr framlagi 

sínu samanborið við árin 2010-2015 en að svo stöddu virðist skorta pólitískan vilja að 

hafa íslenskt varðskip staðsett í Miðjarðarhafinu við leit- og björgun. Fróðlegt væri að 

vita hvort skortur á vilja byggist á efnahagslegum þáttum, þar sem Ísland yrði 

hugsanlega að greiða með varðskipi eða hvort aðrir hvatar liggja að baki. 

 Það vakti athygli höfundar að tekið var eftir þekkingu og færni LHG og má draga 

þá ályktun að Ísland þrátt fyrir smæð sína hefur burði til að miðla af þekkingu og sinni 

og reynslu til annarra stærri aðildarríkja.  

 Staða landamæramálefna á Íslandi virðist á betri stað en hún var fyrir Schengen 

úttektina árið 2017. Þó vissulega hafi verið neikvætt fyrir Ísland að fá falleinkunn var 

tekið á málunum af fullri alvöru svo eftir var tekið á vettvangi Evrópusambandsins. Þó 

svo Ísland hafi náð að rétta úr kútnum með endurkomuúttektinni bíða krefjandi verkefni 

svo landamæraeftirlit teljist sterkt og reiðubúið að mæta þeim áskorunum sem fylgja 

aukinni komu ferðamanna, hælisleitenda og annarra hópa. Því er nauðsynlegt að velta 

því fyrir sér hvort Ísland eigi yfirhöfuð að taka þátt í verkefnum við ytri landamæri 

Schengen hvort sem er á landi eða sjó og þá í hversu miklu magni þegar staða Íslands 

á innri landamærum er eins og raun ber vitni. Fróðlegt væri að rýna betur í málefni 

landamæra á Íslandi, en líkt og höfundur nefndi í innganginum þá hefur sú spurning 

verið borin upp hvort Ísland eigi að taka þátt í Schengen samstarfinu yfir höfuð. Ef 

Ísland væri ekki aðildarríki í Schengen gætum við átt von á því að önnur ríki tækju upp 

vegabréfsskoðun gagnvart okkur og kostnaðurinn við tækjakaup, búnað og ráðningar 

myndi hlaupa á milljörðum. Sú nýja staða er aftur á móti komin upp að núverandi 

framlag Íslands dugar ekki til að uppfylla skyldur samstarfsins þar sem komin er fram 

sú kvöð á aðildarríki, þ.m.t. Ísland, að leggja til mannskap í stöðulið Frontex samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og Evrópuráðsins 2019/1896. Ísland hefur þó sýnt að þrátt 

fyrir smæð þjóðarinnar búum við yfir færum sérfræðingum sem gætu tekið virkari þátt 
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í þjálfunarmálum á vegum Frontex, og allur kostnaður sem myndi hljótast yrði 

endurgreiddur af stofnuninni. Með því að útvega reglulega þjálfara væri Ísland að 

leggja til mannskap í þjálfunarmál sem er mikilvægur þáttur í starfsemi Frontex og á 

sama tíma að styrkja tengslanet sitt og öðlast reynslu og þekkingu frá erlendum 

samstarfsfélögum. Þetta gæti þó aldrei komið í staðinn fyrir þær skuldbindingar sem 

eru gerðar til Íslands um framlag í stöðuliðið. Að mati höfundar gæti það verið efni í 

frekari rannsóknir að skoða hvað Ísland þarf að leggja mikið til í stöðuliðið. Svo er það 

hin hliðin á peningnum sem snýr að mannréttindum og hagsmunum flóttafólks. Í allri 

þátttöku Íslands, hvort sem hún snýr að þjálfun eða beinni þátttöku í verkefnum á 

vegum Frontex, verður að tryggja að Sáttmáli Evrópusambandsins um 

grundvallarmannréttindi og Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna sé ekki 

brotin. Samkvæmt nýrri stefnu Alþjóðahreyfingar Rauða krossins getum við átt von á 

því að samtökin muni taka virkari þátt á opinberum vettvangi að kveða niður orðræðu 

sem elur á hatri og fordómum í garð flóttafólks og hælisleitenda. Höfundur veltir því 

fyrir sér hvort Ísland sem friðsöm herlaus þjóð gæti gert meira í gegnum þátttöku okkar 

í Schengen og Frontex til að tryggja að alþjóðlegum leikreglum sé fylgt á öllum 

stundum.  

 Höfundur getur ekki neitað því að við framkvæmd þessarar rannsóknar vöknuðu 

spurningar um trúverðugleika Frontex. Sjálfsímynd stofnunarinnar virðist vera 

þversagnarkennd. Frontex gefur sig út fyrir að vera ,,varðhundur“ ESB á ytri 

landamærunum sem hindrar ólögmæta för fólks, sinnir eftirliti og löggæslustörfum en 

á hinn bóginn sem mannúðarvin sem bjargar flóttafólki úr sjávarháska og undan klóm 

glæpamanna og smyglara (Waerp, 2019). Það er álit höfundar að nauðsynlegt sé að 

rannsaka frekar hvað raunverulega á sér stað á ytri landamærunum og hvort verið sé að 

brjóta á réttindum flóttafólks og hælisleitenda og hver eigi að axla ábyrgð.  

 Höfundur dregur þá ályktun út frá þeim gögnum sem hann hefur lagt fram hér á 

undan að landfræðileg staðsetning Íslands sem eyja norður í Atlantshafi, ásamt þeirri 

staðreynd að Ísland er friðsöm og herlaus þjóð sem virðir mannréttindi og lýðræðisleg 

gildi geri það að verkum að þátttaka Íslands í Frontex sé ekki einungis mikilvæg heldur 

nauðsynleg. Ísland verður að uppfylla skilyrði sín gagnvart Frontex og útvega 

mannskap í nýstofnað stöðulið. Hvernig sú útfærsla verður nákvæmlega er óráðið en 

skammtímaverkefni yrðu vænlegasti kosturinn á meðan verið er að styrkja innviðina á 

innri landamærum Íslands. Ef Ísland kemur vel út úr næstu Schengen úttekt þá væri 

góður tími að skoða hvort Ísland gæti lagt til frekari sérfræðinga í mannauðsbankann. 
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Höfundur leggur til að Ísland skoði þann möguleika að senda varðskip á nýjan leik til 

leitar- og björgunarstarfa þó því fylgi kostnaður. Mikilvægt er fyrir Ísland að taka 

virkan þátt í þjálfun á vegum landamærastofnunarinnar og efla þannig tengslanet eigin 

stofnana og þekkingarstig. Höfundur telur að Ísland ætti einnig að leggja til mannskap 

í hlutverk eftirlitsaðila (monitors) við framkvæmd frávísana/brottvísana í 

sameiginlegum Frontex verkefnum.  
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6. Lokaorð 

Þegar höfundur kaus að rýna í þátttöku Íslands í Frontex og leita svara við 

rannsóknarspurningunni Hvert ætti framlag Íslands að vera til Frontex út frá legu lands 

og sérstöðu, skorti hann að vissu leiti yfirsýn. Höfundur taldi að Íslandi bæri skylda að 

taka virkari þátt í að tryggja ytri landamæri Schengens til að viðhalda því frelsi og 

öryggi sem Íslendingar búa við. Hugmyndir höfundar og jafnvel fyrir fram mótaðar 

ályktanir voru fljótlega hraktar þegar höfundur fór að kynna sér skýrslur um Schengen 

úttektina, stefnu stjórnvalda í málefnum landamæra og Flóttamannastofnun Sameinuðu 

þjóðanna. Þeir viðmælendur sem höfundur var svo heppinn að fá að ræða við dýpkuðu 

skilning hans á viðfangsefninu og þeim miklu áskorunum sem Ísland stendur frammi 

fyrir. Það sem stendur upp úr að mati höfundar er þrennt. Í fyrsta lagi sá mikli árangur 

sem Ísland hefur náð á skömmum tíma þegar kemur að innviðauppbyggingu í 

málefnum landamæra þar sem Ísland er komið með heildarskipulag fyrir málaflokkinn 

og skýra framtíðarsýn. Í öðru lagi var það framlag Landhelgisgæslu Íslands við leit- og 

björgun í Miðjarðarhafinu og hvernig samvinna stofnunarinnar við Frontex hefur bæði 

aukið og eflt búnað og tækjamál gæslunnar en einnig fært henni dýrmæta reynslu sem 

gæslan getur byggt á. Í þriðja lagi eru það mannréttindi. Að fá innsýn inn í hugarheim 

Rauða krossins var ekki einungis mikilvægt fyrir höfund persónulega heldur er það mat 

hans að við öll löggæslustörf hvort sem eru á landi eða sjó þá skulu mannréttindi ávallt 

vera virt og sérstaklega þegar um viðkvæma hópa er að ræða.  

 Það er þó nauðsynlegt að meta þátttöku okkar reglulega og þegar haldbærar 

fregnir berast af meintum mannréttindabrotum verða íslensk stjórnvöld að krefjast 

svara. Í anda evrópskrar samvinnu þar sem öll aðildarríki starfa saman að sameiginlegu 

markmiði, eru mannréttindabrot og ómannúðleg framkoma í garð viðkvæmra hópa 

svartur stimpill á Frontex og þar með talið Íslandi. Góð samskipti milli íslenskra 

stjórnvalda og Rauða kross Íslands krefjast gagnsæis og opinnar umræðu. Þannig 

tryggir Ísland áframhaldandi fagmennsku og virðingu sem hefur hingað til einkennt 

íslenska þátttöku í Frontex samstarfinu. 
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9. Viðauki 1: Eigindleg viðtöl - spurningalistar 
 
1. Hverjar eru skuldbindingar Íslands gagnvart Frontex? 

2. Hvert er framlag Íslands til Frontex? 

3. Hverjir eru ávinningar Íslands af Frontex samstarfinu? 

4. Getur íslenska lögreglan lagt meira til Frontex? 

5. Er þátttaka Íslands í Frontex mikilvæg? 

6. Hvaða áskoranir bíða nýju landamæradeildarinnar? 

 

1. Er Rauði krossinn komin með stefnuskjal fyrir árin 2020-2030?  

2. Hefurðu fylgst með þátttöku Íslands í Frontex? 

3. Gerir Rauði krossinn einhverjar athugasemdir við verkefni Landhelgisgæslu 

Íslands í Miðjarðarhafinu? 

4. Á Ísland að taka þátt í alþjóðlegri landamæragæslu í samvinnu við önnur 

aðildarríki og Frontex til að tryggja frjálsa för og öryggi á innri landamærum 

Schengen?  
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