
 

 

 

 

Stjórnmálafræðideild 

 

 

BA-ritgerð 

 

Hnattvæðing skipulagðrar glæpastarfsemi 

 

 

 

Arnþór Gíslason 

September 2010 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiðbeinandi: Silja Bára Ómarsdóttir 

 

Nemandi: Arnþór Gíslason 

 

Kennitala: 120788 - 3459 



3 

 

Útdráttur 

Í þessari ritgerð fjalla ég um hnattvæðingu skipulagðrar glæpastarfsemi og beini þá 

sérstaklega augum mínum að Íslandi. Eins og fram kemur í ritgerðinni hefur fjórfrelsið 

þ.e. frjáls för einstaklinga, vöru, fjármagns og þjónustu þvert á landamæri gert það að 

verkum að nær ómögulegt er að líta á afbrot sem svæðisbundin vandamál innan ríkja. 

Jafnframt hafa áherslur ríkja þegar kemur að því að tryggja öryggi borgara sinna 

gjörbreyst frá tímum kalda stríðsins þar sem öryggi ríkja var almennt skilgreint út frá 

raunsæissjónarhorni þ.e. að talið var  að hægt væri að skilgreina  allar þær ógnir sem 

beinast gegn ríkjum. 

Helsta markmið ritgerðarinnar er tvíþætt en annars vegar hugðist ég fjalla ítarlega um 

hnattvæðingu starfseminnar í heild sinni, sem og fjalla almennt um öryggi borgara. 

Staðreyndin er sú að öryggi borgara byggist á hugmyndafræðilegum og siðferðilegum 

grunni sem ekki er hægt að sanna eða skilgreina með empirískum gögnum. Því er öryggi 

huglægt og því ber að líta á allar aðgerðir til að hámarka öryggi borgara út frá þeirri 

staðreynd. Í lokin reyni ég jafnframt að tengja þær alþjóðlegu stofnanir á sviði varnar- 

og öryggismála sem við Íslendingar erum hluti að, við helstu kenningar fræðimanna um 

hnattvæðingu. 
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Formáli 

Þessi B.A ritgerð er 12 eininga lokaritgerð í B.A. námi í stjórnmálafræði við Háskóla 

Íslands. Ritgerðin í heild sinni var unnin yfir sumarmisseri árið 2010 en ástæða þess að ég 

valdi að fjalla um skipulagða glæpastarfsemi má líklega rekja tilbaka til ársins 2008 þegar 

ég starfaði sem herferðarstarfsmaður fyrir íslandsdeild Amnesty International. Þar 

fræddist ég afar vel um þá ógn sem skipulögð glæpastarfsemi er fyrir nútíma þjóðfélög.  

 

Leiðbeinandi við gerð ritgerðarinnar var Silja Bára Ómarsdóttir, aðjúnkt við 

stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og ég vil þakka henni sérstaklega fyrir aðstoðina og 

þá sérstaklega fyrir skemmtilega og fræðandi fundi með henni yfir sumarið. Fróðleikur 

Silju um viðfangsefni ritgerðarinnar virðist nær endalaus sem sést vel þegar tekið er 

saman hve oft ég vitna í hana í þessari ritgerð.  

 

Að lokum vona ég að mér takist með þessari ritgerð að sýna þá kunnáttu sem mér hefur 

verið kennt til að taka á viðfangsefnum með gagnrýnum hætti og nota aðferðafræði 

stjórnmálafræðinnar til að skilja og útskýra þá þætti sem fjalla á um. Mér hefur þótt allt 

fræðsluefni sem ég hef lesið í aðdragandi þessarar ritgerðar afar forvitnilegt og gæti það 

vel verið upphafið að  framhaldsnámi á þessum sviði. 
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Inngangur 

Markmið þessarar ritgerðar er að fjalla um hnattvæðingu skipulagðrar glæpastarfsemi og 

til þess að útskýra þá þróun tel ég lykilatriði að fjalla lauslega um þær kenningar er snúa 

að samskiptum ríkja og hvers vegna þau ættu að sjá hag sinn í því að starfa saman í 

þessari baráttu. Áherslupunktur ritgerðarinnar er hnattvæðing starfseminnar í heild sinni, 

því þó öll ríki heims geti talið upp langa sögu að skipulagðri glæpastarfsemi innan síns 

ríkis, þá er hnattvæðing starfseminnar eitthvað sem talið er að fyrst hafi farið að 

stóraukast með auknu mann-, vöru- og peningaflæði milli landa á seinni hluta 20. 

aldarinnar. 

Lagðar hafa verið fram fjölmargar kenningar um hnattvæðingu en fræðimönnum kemur 

alls ekki saman um mikilvægi þess ferlis fyrir heimsbyggðina í heild sinni. Til eru 

fræðimenn á borð við Jan Aart Scholte sem telja þetta ferli hafi gjörbreytt því hvernig 

fólk upplifir tíma og rúm, en á sama tíma eru einnig til fræðimenn á borð við S.D Krasner 

sem telja hnattvæðingu  hafi og muni engu breyta um grunnskipulag alþjóðastjórnmála.  

Í þessari ritgerð mun ég fjalla lauslega um þær kenningar sem lagðar hafa verið fram um 

hnattvæðingu og jafnframt fjalla um fimm viðhorf til hnattvæðingar. En á meðan sumir 

líta á hnattvæðingu sem ýmist nýja útgáfu af nýlendustefnu iðnríkjanna eða eina útgáfu 

kapítalisma eru jafnframt aðrir fræðimenn á borð við Scholte sem telja hana vera rótæka 

endurskoðun á samskipti fólk þvert á landamæri þar sem svæðisbundnar hömlur afnemast 

og tími og rúm fá nýja merkingu. 

Í framhaldi af því mun ég telja upp stutt sögulegt yfirlit um baráttuna gegn skipulagðri 

glæpstarfsemi hér á landi og einblíni þá helst á tvo þætti þ.e. aðild landsins að Evrópska 

efnahagssvæðinu og aðild landsins að Schengen samstarfinu. Eins og fram kemur seinna í 

ritgerðinni tel ég aðild okkar á Schengen vera eðlilega þróun á hinu norræna 

vegabréfasamstarfi sem norðurlöndin höfðu haft sín á milli í nokkra áratugi. Það verður 

að teljast eðlileg þróun að t.d. Danir færu að opna landamærin sín fyrir nágrannaþjóðum á 

borð við Þýskaland og við það geta einstaklingar þaðan ferðast áreynslulaust um öll 

Norðurlöndin.  
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Eftir að ákveðið var að leyfa frjálst flæði fólks milli landa á grundvelli Schengen 

samstarfsins tel ég að aðild landsins að Evrópska efnahagssvæðinu hafi aðeins verið 

eðlileg framþróun á því samstarfi. Úr því að fólk getur ferðast óáreitt milli landamæra 

ættu peningar, vörur og þjónusta einnig að gera það. Þetta skref var jafnframt afar 

mikilvægt fyrir íslendinga sem eru að miklu leyti háðir inn- og útflutningi enda 

framleiðum við lítið af vörum sjálf en hver maður á landinu skilur mikilvægi þess að 

tryggja góða viðskiptasamninga með fiskinn okkar. 

Að því loknu mun ég velta fyrir mér spurningunni hvort fyrirfinnist skipulögð 

glæpastarfsemi hér á landi og hvert sé eðli slíkrar starfsemi sé. Að undanförnu hefur 

ýmislegt átt sér stað sem gerir þessi spurningu afar forvitnilega. Þar má helst nefna að 

fyrr í vor var fyrsti mannsalsdómur sleginn í Héraðsdómi Reykjaness sem og innganga 

íslenska mótorhjólaklúbbsins MC Iceland í Hells Angels samtökin sem danska lögreglan 

stimplar sem alþjóðleg glæpasamtök. 

Eins og fram kemur í kaflanum um skipulagða glæpastarfsemi hér  á landi hefur ýmislegt 

forvitnilegt átt sér stað í þessum efnum að undanförnu. Lögreglan er sífellt að afhjúpa 

fleiri og fleiri glæpi sem tengjast alþjóðlegum glæpahringjum og má þar t.d. nefna hið 

svokallaða „papeyjarmál“ . Í umræddu máli átti sér stað tilraun til smygls á 109 kílóum af 

fíkniefnum til Íslands í apríl 2009 en þegar að málið var upplýst gaf Europol það upp að 

alls hafi 15 ríki komið að rannsókn málsins. 

Í þriðja kafla ritgerðarinnar fjalla ég um öryggi borgara sem fræðilegt hugtak. Markmið 

þess kafla er að benda á að öryggi er  huglægt og það er skilgreint með mismunandi hætti. 

Skilningur á hugtakinu byggist á hugmyndafræðilegum og siðferðilegum grunni sem ekki 

er hægt að sanna eða skilgreina með empirískum gögnum. Þetta er mikilvægt að hafa í 

huga þegar teknar eru ákvarðanir sem miða að því að stórauka öryggi borgaranna . Í 

umræðunni um öryggi hafa fjölmiðlar veigamikið vald en staðreyndin er sú að borgarar 

geta engan veginn vegið og metið öryggi sitt á meðan ekki er hægt að skilgreina allar þær 

ógnir sem steðja að ríki. Hér kem ég aftur að fræðilega hluta öryggis en það er að vissu 

leyti hugmyndafræði raunsæismanna að hægt sé að skilgreina þessar ógnir.  
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Í lokin fjalla ég lauslega um hvernig skipulögð glæpastarfsemi er skilgreind hér á landi 

sem og hjá Evrópubandinu. Jafnframt tel ég upp þær alþjóðlegu stofnanir sem Ísland er 

aðili að, sem miða að því að berjast gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Jafnframt geri ég 

tilraun að útskýra tilurð og þróun þessara stofnanna út frá kenningum um hnattvæðingu. 

Þar reyni ég að fjalla um innlendar stofnanir sem taka á þessum málaflokki og má þar 

helst nefna Varnarmálastofnun og greiningardeild ríkislögreglustjóra.  

Við skrif þessarar ritgerðar er að miklu leyti stuðst við greinarskrif Jan Aart Scholte um 

hnattvæðingu en það er skoðun höfundar að fáir fræðimenn hafi fjallað með jafn 

ítarlegum hætti um hnattvæðingu sem ferli í heild sinni. Hér á landi hefur ekki mikið 

verið ritað um skipulagða glæpastarfsemi og styðst ég að miklu leyti við þrjár ritgerðir, 

þá helst mat ríkislögreglustjóra um skipulagða glæpastarfsemi, fræðigrein Silju Báru 

Ómarsdóttur um öryggissjálfsmynd Íslands sem og meistararitgerð Þuríðar B. Ægisdóttir 

um landamæraeftirlit á Íslandi eftir inngöngu landsins í Evrópska efnahagssvæðið og 

Schengen samstarfið.    
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1.0 Kenninganet 

Samskipti og samstarf ríkja í alþjóðasamfélaginu hafa verið meðal vinsælustu 

rannsóknarefna fræðimanna margar aldir aftur í tímann.  Fræðimenn hafa deilt um hvað 

búi á bakvið slíka vinnu allt frá upphafi, en á meðan sumir telja samstarf þjóða vera 

ekkert annað en refskák þjóða um völd og öryggi, telja aðrir að alþjóðasamstarf sé 

sterkasta leiðin til að hámarka lífsgæði alls mannkyns.   

Einn sá fræðimaður sem mest hefur skrifað og rannsakað hnattvæðingu er Jan Aart 

Scholte en hann telur að birtingarmyndir hnattvæðingar geti verið ólíkar. Túlkun hans á 

hnattvæðingu sem alþjóðavæðing vísar til eru vaxandi samskipti og víxlhæði 

(interdependence) milli ríkja. Út frá þessu sjónarmiði þá er hnattvæddari heimur, heimur 

þar sem meira er af skilaboðum, hugmyndum viðskiptum, fjármunum, fjárfestingum, 

mengun og fólki fer yfir landamæri og mörk ríkja.
1
 

Fræðimenn eru að öðru leyti ekki sammála um hvað teljist vera hnattvæðing, hvenær hún 

hófst eða hvort hún hafi á annað borð átt sér stað. Sumir telja þetta ferli sem hafi byrjað á 

fornöld en aðrir telja aðeins nokkra áratugi frá upphafi hennar. Helsta vandamál 

hugtaksins er augljóslega sú staðreynd að fræðimenn koma sér ekki saman um hvað búi á 

bakvið hugtakið. Scholte ritar í bók sinni um hnattvæðingu að fjölmargir fræðimenn telji 

það nátengt kapítalisma eða jafnvel iðnvæðingunni og því er erfitt að eiga málefnalegar 

umræður um atburðarrás sem er útskýrð á mismunandi vegi og með mismunandi hætti.
2
 

 

 

 

 

                                                           

1 Jan Aart Scholte, Globalization a critical  introduction, 2. útg., (New York: Palgrave  

Macmillan , 2005) 
2 Jan Aart Scholte, Globalization a critical  introduction. 
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1.1 Viðhorf til hnattvæðingar 

Í fyrrnefndri bók Jan Aart Scholte telur hann upp fimm algeng viðhorf til hnattvæðingar. 

Fyrst ber að nefna svokallaða internationalization sem helst má rekja til kenninga Paul 

Hirst og Grahame Thompson sem töldu hnattvæðingu einna helst vísa til aukinna 

samskipta og viðskipta milli þjóða. Önnur hugmynd er liberalization sem bendir á að 

hnattvæðing sé ferli í því að afnema ríkisþröngvuð höft á hreyfingu fólks milli landa sem 

mun að lokum verða til þess að búa til opið, landamæralaust heimshagkerfi.  Fræðimenn 

sem aðhyllast hugmyndum liberalista telja hnattvæðingu vera samheiti yfir flestar 

aðgerðir ríkja til að afnema reglur og höft á því sem tengjast hinu svokallað fjórfrelsi þ.e. 

frjáls flutningur vöru, þjónustu, fólks og fjármagns. 
3
 

Þriðja hugmyndin sem Scholte nefnir er universalization sem byggir á því sem Oliver 

Reiser og Blodwen Davies lögðu fram þegar þeir fjölluðu um hugmyndir sínar um 

hnattvæðingu á fimmta áratuginum. Þar er talið að þeir hafi túlkað hnattvæðingu sem 

sameiningu á menningu og siðum frá öllum heimshornum. Þessu til stuðnings bentu 

Reiser og Davies  t.d. á matreiðsluhætti Kínverja sem hafa útbreiðst um allan heim. 
4
 

Hin fjórða hugmynd er að hnattvæðing sé í raun westernization, þar sem hugmyndum 

vesturveldanna á borð við kapítalisma, skrifræðishyggju, neyslusamfélag og 

einstaklingshyggju er dreift um allan heim og við það er núverandi  menningu og siðum 

hent út af borðinu. Fjölmargir fræðimenn t.d. Schiller, Barber og Ritzer hafa tekið undir 

þessi sjónarmið og telja hnattvæðingu sé í raun imperalismi stórfyrirtækja á borð við 

McDonalds, Hollywood og CNN. Sá fræðimaður sem hefur gengið hve lengst í þessari 

hugmyndafræði er líklega Martin Khor sem telur hnattvæðingu vera það sem þriðja heims 

ríki hafa áður fyrr kallað nýlendustefnuna og að þetta sé aðeins ný útfærsla af henni.
5
  

 

                                                           

3 Jan Aart Scholte, Globalization a critical introduction. 
4 Jan Aart Scholte, Globalization a critical introduction. 
5 Jan Aart Scholte, Globalization a critical introduction. 
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Fimmta viðhorfið má finna í skrifum Scholte sem telur hnattvæðingu í raun vera 

respatialization. Með því á hann við að hnattvæðing sé endurskoðun á samskiptum fólks 

þvert á landamæri þar sem svæðisbundnar hömlur afnemast, sem og að rúm og tími fá 

nýja merkingu. Þessu til stuðnings bendir hann á að fólk skilgreinir sig í dag út frá 

talsvert fleiru en þjóðerni og þær hömlur sem tengjast löngum vegalengdum eru ekki 

lengur til staðar. 
6
 

Það sem þessi fimm viðhorf hafa þó öll sameiginlegt er að viðurkenna hnattvæðingu sem 

ferli að einhverjum toga. Það er að vísu ekki viðhorfið hjá öllum fræðimönnum að 

viðurkenna þetta ferli og hafa margir hverjir lagt fram sterk rök því til stuðnings. Þar má 

t.d. nefna verk J. Zysman sem benti á í skrifum sínum árið 1996 að hin svokölluðu 

hnattvæddu fyrirtæki á hinum opna heimsmarkaði séu í nær öllum tilfellum með stærsta 

hluta starfsemi sinnar í heimaborg sinni. Þó Mcdonalds hafi þúsundir útibúa um allan 

heim eru höfuðskrifstofur þess í Bandaríkjunum og öll ákvarðanataka og stefnumótun 

fyrirtækisins á sér stað þar.
7
 Jafnframt hafa fræðimenn á borð við S.D. Krasner bent á að 

hnattvæðing  hafi og muni ekkert gera til að breyta grunnskipulagi heimsstjórnmála. 

Hann vill meina að hinar svokölluðu alþjóðastofnanir hafi engin völd fram yfir þau ríki 

sem standi að þeim.  
8
 

 

1.2 Kenningar um hnattvæðingu 

Scholte taldi að hægt væri að útskýra hnattvæðingu a.m.k. í gegnum nokkra kenningalega 

ramma en þar má nefna frjálslynda stofnanahyggju (liberalism), pólitíska raunhyggju 

(political realism), marxisma (marxism), mótunarhyggju (constructivism), síð- 

nútímahyggju ( postmodernism) og kvenfrelsisstefnu (feminism). 
9
   

                                                           

6 Jan Aart Scholte, Globalization a critical introduction. 
7
  Zysman, J. (1996) The myth of a global economy, New political economy, vol 1. No.2. (157 – 184) 

8 Jan Aart Scholte, Globalization a critical introduction. 
9 Jan Aart Scholte, Globalization a critical introduction. 
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Hér verður fjallað lauslega um fjóra mismunandi kenningaskóla og afstöðu þeirra til 

hnattvæðingar. En það er nýfrjálslynd stofnanahyggja, samrunakenningar, virknihyggja 

og loks nývirknihyggja.  

Nýfrjálslynd stofnanahyggja (neoliberalism) leggur mesta áherslu á samvinnu ríkja og 

telur þátttöku í stofnunum geta dregið úr áhrifum stjórnleysis á samvinnu ríkja. Hún telur 

að þjóðaröryggi sé aðalmarkmið ríkja og því sé best náð með auknu samstarfi ríkja í 

gegnum alþjóðlega stofnanir og alþjóðlegt samstarf.  Nýraunsæismenn (neorealists) eru í 

raun sammála að það sé mögulegt fyrir ríki að vinna saman á alþjóðlegum vettvangi, hins 

vegar telja þeir erfiðara sé að stofna til slíkrar samvinnu og viðhalda henni. Þar hafa völd 

ríkja mest um það sagt hver stjórnar stofnuninni og því sé slíkt samstarf yfirleitt byggt á 

veikum grunni.
10

 

Samrunakenningar ( Integration theories) leggja áherslur rétt eins og nýfrjálslynd 

stofnanahyggja á samvinnu ríkja í gegnum alþjóðastofnanir. Þar er sérstaklega litið til 

samstarfs á borð við Evrópska kola- og stálbandalagið sem í upphafi var lítið annað en 

tollabandalag þriggja ríkja í Evrópu, þetta samstarf er upphafið að Evrópusambandinu í 

heild sinni. Samrunakenningar urðu til í andrúmslofti togstreitu milli ríkja og líta á 

samstarf ríkja sem víxlverkun sem sífellt ýtir undir aukið samstarf. Ein tegund 

samrunakenninga er nývirknihyggja (neofunctionalism) sem horfir sérstaklega á 

alþjóðlegar stofnanir sem heyra ekki beint undir ríkin sjálf. Nývirknihyggja 

(Neofunctionalism) leggur mesta áherslu á þá víxlverkun sem á sér stað við samstarf 

ríkja. Þeir líta á hana sem þróun sem verður til þegar efnahagsleg samvinna hefst milli 

landanna. Við þá samvinnu verður til eftirspurn eftir enn frekari samvinnu og þar með 

koll á kolli 
11

. Ben Rosamond hefur m.a. bent á það í skrifum sínum að í umræðunni um 

evrópusamrunann sé ekki hægt að líta framhjá víxlverkunarhugmyndum 

nývirknihyggjunnar.
12

 

                                                           

10
 David A. Baldwin, Neoliberalism, Neorealism, and World Politics. (New York: Colmbia University 

Press, 1993).  
11

 Ben Rosamond, Theories of european integration. (New York: Palgrave Macmillan, 2000).  
12

 Rosamond, Theories of european integration. 
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Virknihyggja beinir athygli sinni að alþjóðlegum stofnunum og frjálsum félagasamtökum 

en upphafsmenn hennar, t.d. David Mitrany, töldu að ríkið hefði ekki getu til að sinna 

þörfum þegna sinna og að ríkið væri komið á ákveðna endastöð hvað varðar getu þess að 

uppfylla þarfir þegna sinna. Þeir töldu að ríkið skorti getu til að ná tæknilegum 

framförum og að þörfum þegnanna væri best mætt með því að fara út fyrir mörk ríkja og 

þar hefðu alþjóðlegar stofnanir betri möguleika til að uppfylla þarfir þegnanna.
13

  

Fjölmargar kenningar hafa verið lagðar fram í umræðunni um hnattvæðingu en þessi 

ritgerð gefur ekki svigrúm til að fjalla um þær allar til hlítar. Meginmarkmið 

ritgerðarinnar er að fjalla um hnattvæðingu skipulagðrar glæpastarfsemi og reynt verður 

að útskýra hana út frá þeim kenningum sem nú þegar hafa verið taldar upp. Það er skoðun 

höfundar að ógerlegt sé að skoða hnattvæðingu skipulagðrar glæpastarfsemi án þess að 

líta til þeirra þátta sem kenningarnar byggjast á.  

Í næsta kafla mun ég fjalla almennt um skipulagða glæpastarfsemi en í þriðja kafla 

ritgerðarinnar mun ég svo nýta mér þær kenningar sem útskýrðar hafa verið í byrjun 

þessarar ritgerðar til að útskýra tilurð þeirra alþjóðastofnanna sem íslendingar eru aðilar 

að. Þar tek ég fyrir fjórar alþjóðastofnanir sem allar berjast gegn skipulagðri 

glæpastarfsemi en þó hver á sinn hátt. Stofnanirnar sem um ræðir er Interpol, Europol, 

FATF og UNODC.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

13
 Rosamond, Theories of european integration. 
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2.0 Sögulegt yfirlit 

Almennt er talið að frá lokum kalda stríðsins í upphafi tíunda áratugarins hafi hugmyndir 

manna á hugtakinu öryggi farið að taka breytingum. Fyrir fall Sovétríkjanna var áherslan 

einna helst á hina hernaðarlegu ógn sem stafaði af öðrum ríkjum. Stjórnmálamenn, 

fræðimenn og aðrir fóru svo að breyta þessum áherslum í útskýringum sínum á  

alþjóðastjórnmálum.
14

 Ísland er vissulega enginn undanteking frá þessari þróun en á vef 

Varnarmálastofnunar segir að Ísland sé land án hers sem er virkur þátttakandi í 

fjölþjóðlegu samstarfi í öryggis- og varnarmálum til að tryggja öryggi sitt og axla ábyrgð 

í samfélagi þjóða.
15

 

Það er ekki auðvelt verk að útskýra og skilgreina öryggi. Þjóðir heims hafa þrátt fyrir það 

gert sér grein fyrir því að breytingar hafa átt sér stað og áherslur ríkja hafi breyst gagnvart 

því að tryggja öryggi ríkja. Áherslan á hernaðarlega þætti eru að víkja og aðrar hættur en 

hernaðarlegar hafa verið taldar meiri ógn við ríkin. Skipulögð glæpastarfsemi er ógn við 

það samfélag sem við búum í og hefur áhrif á öryggi fólks. Þessi viðamikla starfsemi sem 

felst í skipulagðri glæpastarfsemi er að mati ríkislögreglustjóra beint gegn 

almannahagsmunum og afbrot sem henni fylgja hafa áhrif á samfélagið og öryggi 

almennings.
16

 

Ísland hefur tekið tvö stór skref innan alþjóðakerfisins í baráttunni gegn skipulagðri 

glæpastarfsemi en það eru innganga landsins annars vegar í Schengen samstarfið og hins 

vegar í Evrópska efnahagssvæðið.  

 

 

                                                           

14
 Peter Hough. Understanding Global Security, 2. útg. (London: Routledge, Taylor & Francis  

Group, 2004), 7. 
15

 Varnarmálastofnun, ,,Herlaust land í alþjóðlegu samstarfi,―  

http://www.vmsi.is/oryggi-islands/stefna/nr/10 (sótt 8. september 2010). 
16

 Ríkislögreglustjóri, Mat ríkislögreglustjóra á skipulagðri glæpastarfsemi og hættu á hryðjuverkum. 

Opinber útgáfa (Reykjavík: Ríkislögreglustjóri, 2010). 
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2.1. Aðild að Schengen 

Strax frá upphafi var Schengen samstarfið opið fyrir ríkjum sem áttu aðild að 

Evrópusambandinu og með samkomulaginu voru skilgreind almenn markmið um að 

koma á í áföngum frjálsri för einstaklinga yfir innri landamæri aðildarríkjanna. Það var 

svo ekki fyrr en árið 1995 sem samningurinn kom fyrst til framkvæmda, en þá höfðu 

fleiri aðildarríki bæst í þennan hóp, þ.e.  Portúgal og Spánn höfðu bæst við og jafnframt 

hafði Danmörk sótt um áheyrnaraðild en það var langtíma markmið landsins að komast 

inní Schengen. Á þessum tíma var aðild Dana að Schengen samstarfinu háð því að þeir 

voru þátttakendur í hinu Norræna vegabréfasambandi og telja má líklegt að það samstarf 

hefði liðið undir lok þar sem ytri landamæri Schengen svæðisins hefðu legið í gegnum 

Norðurlöndin. Danir höfðu þann fyrirvara í umsókn sinni að Norræna 

vegabréfasamstarfið héldist.
17

 

Ísland var einn af stofnaðilum hins Norræna vegabréfasambands ásamt Danmörku, 

Noregi, Svíþjóð og Finnlandi árið 1957. Þar með gátu ríkisborgarar aðildaríkjanna ferðast 

á milli ríkjanna án þess að sæta persónueftirliti á landamærum. Augljóslega var 

markmiðið með hinu norræna vegabréfasambandi að gera öll Norðurlöndin að einu 

vegabréfasvæði með einum ytri landamærum.
18

 

Á þeim árum er hið Norræna vegabréfasamband  hafði verið til, hafði náðist ágætt 

samstarf og samband milli norðurlandanna á sviði löggæslumála og lögfræðilegrar 

aðstoðar vegna afbrota. Því var talið að í umræðunni um inngöngu norðurlandaríkjanna í 

Schengen höfðu ráðamenn Norðurlandanna velt því fyrir sér hvernig færi fyrir því 

samstarfi. Talið er að hinir norrænu  ráðherrarnir hefðu séð fyrir sér þróun á hinu norræna 

samstarfi innan ramma Schengen samstarfsins.
19

 

                                                           

17
 Ragna Árnadóttir dómsmála og mannréttindaráðherra, ,,Fyrirlestur um Schengen í Háskóla Íslands“ 

(fyrirlestur fluttur 7. október 2009). 
18

 Utanríkisráðuneytið, ,,Spurt og svarað um Schengen.― http://www.utanrikisraduneyti.is/nyr-

starfssvid/vidskiptasvid/verkefni/nr/4584 (sótt 8. September 2010). 
19

 Eiríksson, S., „Deeply involved in the European project, Membership of Schengen,― í Iceland and 

European Intergration On the edge, ritstj. Baldur Thorhallsson,(London: Routledge Taylor & Francis 

Group, 2004). 
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Þann 19. desember árið 1996 undirrituðu Ísland og Noregur samstarfssamning 

(Lúxemborgarsamninginn) við Schengen ríkin samhliða aðildarsamningum Danmerkur, 

Finnlands og Svíþjóðar. Samkvæmt samningnum höfðu bæði Ísland og Noregur rétt til að 

taka þátt í öllum fundahöldum ráðherranefndarinnar, sameiginlegu eftirlitsstofnunarinnar, 

miðstjórnar og allra annarra vinnuhópa sem settir voru á stofn. Þau höfðu einnig heimild 

til að lýsa skoðunum sínum, gera athugasemdir og leggja fram tillögur en ríkin tóku ekki 

þátt í atkvæðagreiðslum.
20

 

Það var svo einungis einu ári seinna að Schengen samstarfið fór undir hatt 

Evrópusambandsins með Amsterdamsáttmála ESB. Þar var kveðið á um í Schengen 

bókuninni með sáttmálanum að samstarfið við Ísland og Noreg skyldi haldið áfram á 

grunni Lúxemborgarsamningsins. Jafnframt var tekið fram að sérstakur samningur yrði 

gerður við ríkin Noreg og Ísland (Brusselsamningurinn). Það var svo 25. mars 2001 að 

Ísland varð þátttakandi í Schengen samstarfinu með fjórtán öðrum Evrópuríkjum.
21

 

Í umræðunni hér heima um aðild landsins að Schengen var augljóst að litið var á 

samstarfið að miklu leyti sem aukin samvinna gegn skipulagðri glæpasamstarfi. Í 

Morgunblaðinu þann 22. mars 2001 segir Sólveig Pétursdóttir þáverandi dóms- og 

kirkjumálaráðherra að Ísland njóti mikils ávinnings af Schengen samstarfinu og að í 

rauninni sé samstarfið framlenging á hinu Norræna vegabréfasambandi sem Íslendingar 

höfðu verið aðilar að í áratugi eins og kom fram hér á undan. Við þetta skal bæta að 

ráðherrann fjallaði sérstaklega um að þátttaka þjónaði þeim hagsmunum Íslendinga að 

verða fullgildir aðilar í baráttu aðildarríkjanna gegn skipulagðri afbrotastarfsemi sem 

teygði sig yfir landamæri og þegar væri orðin stórfellt vandamál í álfunni.
22

 

Sólveig var ekki eini ráðherrann sem fjallaði um aðild ríkisins að Schengen en þáverandi 

forsætisráðherra Davíð Oddsson sagði í hæðni þann 18. október 2002 á málþingi 

Lögfræðifélags Íslands að aðild að Schengen myndi þýða að einstaklingur þyrfti að hafa 

                                                           

20
  Ragna Árnadóttir dómsmála og mannréttindaráðherra, ,,Fyrirlestur um Schengen í Háskóla Íslands― 

(fyrirlestur fluttur 7. Október 2009). 
21

 Utanríkisráðuneytið, ,,Spurt og svarað um Schengen.― http://www.utanrikisraduneyti.is/nyr-

starfssvid/vidskiptasvid/verkefni/nr/4584 (sótt 8. September 2010). 
22

 Mbl.is, ,,Varnarbandalag gegn brotastarfsemi.― (Sótt 7.September 2010) 
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vegabréf eða sambærileg skilríki til að sanna að hann þurfi ekki að hafa vegabréf eða 

sambærileg skírteini í ferðum sínum á Schengen svæðinu. Þó nefndi ráðherrann að 

mikilvæg ástæða fyrir inngöngu Íslands í Schengen samstarfið var möguleikinn á mun 

viðameiri samvinnu ríkjanna, sem myndi styrkja þau ríki er tækju þátt í Schengen 

samstarfinu í baráttunni gegn skipulagðri glæpastarfsemi. 

Í ræðu Davíðs kemur fram að  Bretar og Írar hafi kosið að gæta sjálfir eigin landamæra en 

Íslendingar hafa kosið að vera með í Schengen samstarfinu og þá einkum vegna tryggðar 

við grannríkin, annars staðar á Norðurlöndum og hið Norræna vegabréfasamband. Vegna 

þessa var ákveðið að flytja eftirlit með landamærum Íslands frá Keflavík alla leið til 

Mílanó, Madrid og Mykonos. Við þetta bætti ráðherrann að nú væri traust Íslendinga sett 

á sameiginlegan gagnabanka Schengen samstarfsins. 
23

 

Ráðherrann taldi jafnframt að með inngöngunni í Schengen hefðu íslensk stjórnvöld 

öðlast nýtt vopn í baráttunni við alþjóðlega afbrotamenn frá ríkjum utan Schengen 

svæðisins sem fælist í því að einstaklingar, gætu nú verið skráðir „óæskilegir“ inn á 

Schengen svæðið og er þá dregið úr líkum á því að þeir geti snúið aftur og tekið upp 

brotastarfsemi á svæðinu öllu.
24

 

 

2.2 Aðild að EES 

Með aðild Íslendinga að Schengen má segja að lagður hafi verið grunnur að því að Ísland 

gengi inní Evrópska efnahagssvæðið. Þegar hér kom við sögu var fólksflutningur milli 

aðildarríkja frjáls og einstaklingar þurftu ekki að fara í gegnum persónueftirlit á 

landsmærum í ferðum sínum á milli landa. Sé þessi þróun skoðuð út frá augum 

nýfrjálslyndrar stofnanahyggju má álykta að þetta samstarf verði víxlverkandi og ýti 

undir aukið samstarf milli landa. Næsta skref var að stuðla að stöðugri og jafnari eflingu 

                                                           

23 Davíð Oddsson, ,,Ávarp Davíðs Oddssonar forsætisráðherra við setningu málþings  

Lögfræðingafélags Íslands 18. október 2002 um för yfir landamæri: Mannréttindi eða forréttindi?― (ávarp 

flutt á málþingi Lögræðingafélags Íslands 18. október 2002). 
24

 Mbl.is, ,,Varnarbandalag gegn brotastarfsemi.― ( bls. 54) 
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viðskipta- og efnahagstengsla við sömu samkeppnisskilyrði og eftir sömu reglum. Úr 

varð hugmynd um einsleitt Evrópskt efnahagssvæði. Hugmyndafræðin á bakvið EES 

samninginn var hið svokallaða fjórfrelsi þ.e. frjálst flæði vöru, þjónustu, fólksflutninga og 

fjármagns.  Samningurinn fól einnig í sér nánari samvinnu á öðrum sviðum, svo sem á 

sviði rannsókna og þróunar, umhverfismála, neytendamála, menntunar og félagsmála. 
25

 

Samningurinn var lögfestur með lögum um Evrópska efnahagssvæðið árið 1993 og tók 

gildi 1. janúar árið 1994. Þó ber þess að geta að Schengen samningurinn gefur mun meiri 

aðgang að nefndum Evrópusambandsins en EES samningurinn en Ísland getur sent 

sendiherra sinn á alla fundi þar sem rætt er um Schengen málefni sem og að 

dómsmálaráðherra getur setið alla fundi dóms- og innanríkisráðherra 

Evrópusambandsins. Að lokum ber að nefna það að með tilkomu Amsterdam sáttmálans 

árið 1997 varð stofnbreyting á sáttmálum Evrópusambandsins og Schengen samstarfið 

fellt undir laga- og stofnannaramma ESB.
26

 

Með innkomu Íslands inní Evrópska efnahagssvæðið sem og Schengen samstarfið hóf 

Íslands formlega stóraukið samstarf við erlend ríki á sviði öryggismála og í  baráttu sinni 

gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Þessi barátta grundvallast nú á alþjóðlegri samvinnu 

ríkja á öllum sviðum öryggismála. 

 

 

 

 

 
                                                           

25 Forsætisráðuneytið, Tengsl Íslands og Evrópusambandsins. Skýrsla Evrópunefndar um  

samstarfið á vettvangi EES og Schengen og um álitaefni varðandi hugsanlega aðild Íslands að 

Evrópusambandinu. (Reykjavík: Forsætisráðuneyti, 2007). 
26 Forsætisráðuneytið, Tengsl Íslands og Evrópusambandsins. Skýrsla Evrópunefndar um  

samstarfið á vettvangi EES og Schengen og um álitaefni varðandi hugsanlega aðild Íslands að 

Evrópusambandinu. (Reykjavík: Forsætisráðuneyti, 2007). 
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2.3. Er skipulögð glæpastarfsemi á Íslandi? 

Greiningardeild ríkislögreglustjóra tók til starfa hér á landi 1.janúar 2007 og gaf út 

ítarlega skýrslu í júní 2008 varðandi ógn af hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi 

til lengri tíma hér á landi. Skýrslan í heild sinni er trúnaðarmál en hins vegar er hægt að 

nálgast stutta opinbera útgáfu af henni á vef dómsmálaráðuneytisins. Skýrslan sýnir þó 

óneitanlega það breytta þjóðfélag sem við búum í en strax í upphafi hennar er fjallað um 

breyttan veruleika fyrir lögreglu Íslands í þessum efnum. 
27

 

Í skýrslunni kemur fram að á Íslandi hafa íslenskir ríkisborgarar nánast einir haldið uppi 

skipulagðri glæpastarfsemi fram til þessa en á síðustu árum hafa erlendir ríkisborgarar 

haft aðkomum að þessum málum í síauknum mæli, samhliða því að starfsemin hefur nú 

náð til áður óþekktra sviða. Borist hafa ábendingar til lögreglu að vopnaburður sé orðinn 

algengari meðal einstaklinga innan þessa geira.
28

 

Jafnframt starfa hópar nú í auknum mæli saman - jafnvel á milli landi – en slík afbrot 

verða sífellt fyrirferðarmeiri og flóknari. Við þetta má bæta þá breytingu sem hefur átt sér 

stað á samfélagsgerðinni en hér á landi voru aðeins 1,9% einstaklinga með erlent 

ríkisfang árið 1990, en árið 2009 voru það um 7.5%.
29

 Greiningardeild lögreglunnar telur 

upp fjölmargar skýringar til að útskýra þessa þróun en þar má m.a. nefna stækkun 

Schengen svæðisins, tæknivæðingu og evrópusamrunann í heild sinni. Hins vegar er 

mergur málsins sá að athafnasvæði glæpahópa renna saman og stækka með sama hætti 

samhliða byltingu á vettvangi verslunar, fjármagnsflutninga og tölvutækni.
30

 

Í þessu samhengi greinir skýrslan frá því að til séu vísbendingar um að erlendir aðilar 

komi í auknum mæli að skipulögðu vændi sem og svokölluðum mannsalshringjum og 

                                                           

27
 Mat ríkislögreglustjóra á hættu á hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi. 

28
 Haraldur Johannessen ríkislögreglustjóri, ,,Framsöguræða Haraldar Johannessen,  

ríkislögreglustjóra, á fundi Orators, félags laganema við Háskóla Íslands 22. september 2009― (flutt á 

fundi Orators, félags laganema við Háskóla Íslands 22. september 2009). 
29

 Hagstofa.is, Íbúar með erlent ríkisfang, 

(http://www.hagstofa.is/?PageID=626&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN04001%26ti=Erlendir+r%E

Dkisborgarar+1950%2D2010+%26path=../Database/mannfjoldi/Rikisfang/%26lang=3%26units=fjöldi). 

(Sótt 1.September 2010) 
30

 Mat ríkislögreglustjóra á hættu á hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi. 
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þykir víst að einstaklingar búsettir hér á landi eigi samstarf við erlenda aðila á þessu 

sviði. Þessi þróun helst vel í hendur við þá að staðreynd að þann 8.mars 2010 voru fimm 

einstaklingar dæmdir fyrir mansal í Héraðsdómi Reykjanes. Þetta var í fyrsta sinn sem 

einstaklingar eru dæmdir fyrir mannsal hér á landi.
31

   Í mati greiningardeildar 

ríkislögreglustjóra kemur fram að fyrirliggjandi upplýsingar bendi til þess að mannsal sé 

að festast í sessi sem og önnur skipulögð brotastarfsemi.
32

 

Í skýrslunni kemur sérstaklega fram að starfsemi í kringum vændi, mannsal og smygl á 

fólki tengist oftar en ekki fíkniefnaverslun og skjalafalsi. En skipulagður innflutningur á 

fíkniefnum til Íslands á sér t.d. áratugalanga sögu en sprúttsala, sem átti sér stað á árum 

áður á áfengi og tóbaki ásamt öðrum varningi, hefur löngum verið smyglað til Íslands. Í 

skýrslunni er jafnframt fjallað um ábyrgð ríkisins í baráttunni gegn hryðjuverkum en 

dæmi er tekið að íslenskir hagsmunir gætu orðið fyrir alvarlegum skaða ef sannað væri 

hryðjuverk í öðru landi hefðu að einhverju leyti verið skipulögð hér á landi. Árás á erlend 

fyrirtæki eða sendiráð sem hafa bækistöðvar hér á landi gæti jafnvel verið álitleg 

skotmörk.
33

 

Greiningardeild ríkislögreglustjóra telur því mikilvægt að Ísland taki þátt í öllu því 

alþjóðlegu samstarfi sem miðað er gegn skipulagðri glæpasamstarfi. En greiningardeildin 

telur að lögreglan hér á landi  búi ekki yfir forvirkum rannsóknarheimildum innan þessa 

málaflokks og því eru möguleikar þeirra til að fyrirbyggja hryðjuverk ekki þeir sömu og á 

hinum Norðurlöndunum.
34

 

Í meistararitgerð Þuríðar B. Ægisdóttir um landamæraeftirlit á Íslandi hefur hún samband 

við yfirmann alþjóðadeildar ríkislögreglustjóra sem telur að starfsemi skipulagðrar 

glæpastarfsemi hafi færst í vöxt hér á landi á undanförnum árum. Hann telur vafasamt að 

skella skuldinni á veru Íslands í Schengen samstarfinu þar sem frjálst flæði innan 

Evrópska efnahagssvæðisins byggist ekki á Schengen heldur á EES samningnum. Einnig 

væri mikilvægt að hafa í huga að hinn Norræni vegabréfasamningur heimilaði 

                                                           

31
 http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2010/03/08/5_ara_fangelsi_fyrir_mansal (sótt 25. Ágúst 2010) 

32
 Mat ríkislögreglustjóra á hættu á hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi. 

33
 Mat ríkislögreglustjóra á hættu á hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi. 

34
 Mat ríkislögreglustjóra á hættu á hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi. 



21 

 

Norðurlandabúum að ferðast milli Norðurlanda án vegabréfs fyrir stofnun Schengen 

samstarfsins. Erfitt var að sjá hvernig mögulegt hefði verið að uppfylla þann samning 

eftir inngöngu hinna Norðurlandanna í Schengen samstarfið.
35

 

Nýlegt dæmi sem varpar ljósi á tengsl einstaklinga milli landa og hvernig hnattvæðing 

afbrota virkar er hið svokallaða „Papeyjarmál“. Í umræddu máli átti sér stað tilraun til 

smygls á 109 kílóum af fíkniefnum til Íslands í apríl 2009. Þar var notast við skútu sem 

tengdist stórum alþjóðlegum glæpahring, sem nú hefur verið upprættur. Evrópska 

lögreglan Europol hefur upplýst að í umræddu máli hafi 15 ríki komið að rannsókn málsins. 

Einstaklingar frá fleiri en einu ríki eru ákærðir. Starfsemi glæpahringsins má rekja til fleiri en 

eins ríkis og t.d. framleiddi glæpahringurinn fíkniefni á borð við amfetamín í Hollandi, flutti 

inn kókaín frá Suður-Ameríku og dreifði fíkniefnum í Evrópusambandsríkjum, Rússlandi og 

fleiri ríkjum. Rannsóknin náði til fjölda ríkja og t.d. hófst rannsóknin sumarið 2008 í 

Þýskalandi og náði til Bonn, Köln, Riga og Hollands.36 

Í ritgerð Þurríðar bendir hún þó á hvernig auknir fólksflutningar milli landa hafa gert 

afbrotamál í heild sinni að alþjóðlegum vanda en hún segir m.a. :  

,,Að undanförnu hefur fjöldi erlendra ríkisborgara í íslenskum fangelsum aukist mjög. Árið 

2009 afplánuðu 319 einstaklingar dóma í íslenskum fangelsum. Þar af voru 67 erlendir 

ríkisborgarar eða um 21%. Ef litið er til ársins 2000 þá afplánuðu 313 fangar í íslenskum 

fangelsum og þar af voru 7 erlendir ríkisborgarar eða 2,2%.”37 

Við þetta bætir hún svo: 

                                                           

35
 Smári Sigurðsson yfirmaður alþjóðaskrifstofu ríkislögreglustjóra, viðtali svarað með  

tölvupósti 24. mars 2010. ( Tekið úr meistararitgerð Þurríðar B. Ægisdóttur um landamæraeftirlit á 

Schengen svæðinu, Háskóli Íslands. 2010 )  
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 Mbl.is, ,,Papeyjarmál tengdist alþjóðlegum glæpahring,― mbl.is, 5. mars 2010.  

http://mbl.is/mm/frettir/innlent/2010/03/05/tengdist_althjodlegum_glaepahring/?ref=fpmestlesid (sótt 1. 

September 2010). 
37

 Þuríður B. Ægisdóttir. ,, Landamæraeftirlit eftir inngöngu Íslands í Schengen: Áhrif á skipulagða 

glæpastarfsemi og baráttuna gegn henni“, Háskóli Íslands, 2010. 
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,,Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands þá er fjölgun erlendra ríkisborgara nokkuð ör og frá 

árinu 1998 til janúar 2010 þá fjölgar erlendum ríkisborgurum úr 5635 einstaklingum í 

21.701 einstakling.”. 38
 

Hér bendir Þuríður réttilega á þá staðreynd að með opnun landamæra fyrir frjálsri för fólk 

til landsins má leiða líkur að aukinni hnattvæðingu afbrota hér á landi. Það er þó enn 

staðreynd að glæpatíðni hér á landi er mjög lág í samanburði við önnur Evrópuríki og það 

er skoðun höfundar að mat ríkislögreglustjóra dragi vissulega upp svarta mynd af þessu 

vandamáli hér á landi. Ástæðu þess má rekja til markmiðs skýrslunnar í heild sinni, sem 

var að kalla eftir auknum fjárútlátum til samvinnu og samstarfsverkefna á þessum sviði 

sem og að útskýra hvers vegna lögregluembættið í heild sinni kalli eftir forvirkum 

rannsóknarheimildum hér á landi. 

Í þessum kafla hef ég fjallað lauslega um hnattvæðingu afbrota hér á landi samhliða 

tveimur stærstu breytingum á þessum sviði hér á landi þ.e. innganga Íslands í EES 

samstarfið og Schengen. Það er mín skoðun að áður en ég fjalla nánar um hvernig tekið á 

slíkum afbrotum hér á landi er mikilvægt að fjalla um öryggi í heild sinni, hvað búi á 

bakvið hugtakið og hvernig hægt sé að hámarka öryggi borgara gegn skipulagðri 

glæpastarfsemi. 
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 Þuríður B. Ægisdóttir. ,, Landamæraeftirlit eftir inngöngu Íslands í Schengen: Áhrif á skipulagða 

glæpastarfsemi og baráttuna gegn henni“. 
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3.0 Öryggi í hinum hnattvædda heimi. 

Við þær miklu breytingar sem hafa átt sér stað á sviði alþjóðastjórnmála á síðustu öld 

hefur skilingur fólk á öryggi jafnframt tekið breytingum. Eftir lok kalda stríðsins varð 

þörf á stefnubreytingu í öryggismálum vegna þeirra breytinga sem hafði orðið á þeirri 

ógn er steðjaði að ríkjum heims. Í hinum hnattvædda heimi eru vandamál á borð við 

hryðjuverkaárásir, alheimsflensur og mansal allt saman vandamál sem ekki er hægt að 

berjast við aðeins innan landamæra ríkja. Á sama tíma var almennt talið að hinir stóru 

sameiginlegu markaðir Evrópuríkjanna hefðu skapað vissan stöðugleika og hræðslan við 

stríð milli landa minnkaði. En það eru líklega bestu rök fyrir aukinni hnattvæðingu  ríkja 

að þau ríki sem standa fremst í þeim flokki eru OECD ríkin og þau hafa ekki farið í stríð 

við hvort annað frá 1945. 
39

 Á þessum tímum upplifa flestir íbúar innan Evrópu að öryggi 

þeirra stafi meiri ógn vegna einhvers annars en hernaðar eða vegna ógnar af öðru en 

hernaði.
40

 

Áherslan færðist frá þeim þáttum er tengdust hinni hernaðarlegu vá og í átt til annarra 

þátta eða mjúku öryggi (soft security).
41

 Undir mjúkt öryggi fellur skipulögð 

glæpastarfsemi ásamt t.d. óvörðum landamærum, vistfræðilegt öryggi, ýmis málefni 

innflytjenda ásamt ýmsum öðrum þáttum sem ógna öryggiskennd þegna samfélagsins. 

Þessa þróun mátt vel sjá hér heima en talið er að öryggi hér á landi hafi byggst á 

hernaðarlegum grunni með rætur í raunsæisstefnu allt frá stríðslokum 1945 þar til 

bandaríski herinn yfirgaf herstöð sína hér á landi árið 2006. 
42

  

Hin hefðbundna nálgun að hernaðarlegu öryggi sem byggist á raunsæisstefnu 

(realism) gengur út á að ríki geti metið raunverulegar ógnir við skilgreinanlega 
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 Jan Aart Scholte, Globalization a critical introduction. 

40
 Moroff, H., ,,Introduction,― í European Soft Security Policies: The Northern Dimension, ritstj. Holger 

Moroff 20-21. 
41

 Stefan Gänzle og Tarvo Kungla, ,,Illegal Migration and Transnational Organised Crime: Factors of 

Instability in the Baltic States?,― í European Soft Security Policies. The Northern Dimension, ritstj. 

Holger Moroff, (Helsinki: Ulkopoliittinen instituutti, 2002), 62. 
42

 Silja Bára Ómarsdóttir. ,,Öryggissjálfsmynd Íslands. Umræða um varnarmála- og  

almannavarnalög á Alþingi vorið 2008.― Stjórnmál og stjórnsýsla veftímarit, 2. tbl. 4. (2008) 

http://www.stjornmalogstjornsysla.is/images/stories/fg2008h/silja08.pdf (sótt 5.. Ágúst 2010). 
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hagsmuni og sagt til um hvernig eigi að bregðast við þeim. Þessi hugsunarháttur sást vel 

þegar Íslendingar ákváðu að hverfa  frá hlutleysisstefnu sinni í alþjóðastjórnmálum og 

völdu að ganga í Atlantshafsbandalagið við stofnun þess árið 1949. Aðild að bandalaginu 

og tvíhliða varnarsamningur árið 1951 heimilaði bandaríska hersetu á grundvelli Norður-

Atlantshafssamningsins í skiptum fyrir að Bandaríkin sinntu vörnum landsins. 
43

 

Við brothvarf bandaríkjahers þurfti íslenska ríkið nú að móta öryggisstefnu upp á eigin 

spýtur. Það er augljóst að hernaðarlegt öryggi Íslands mun að öllum líkindum ávallt 

byggjast að einhverju leyti áfram á aðild að og samstarfi við landheri annara þjóða. En 

ólíkt því sem var á tímum kalda stríðsins, stafa ógnir nú ekki fyrst og fremst af athöfnum 

annarra ríkja heldur einnig, og jafnvel enn fremur, frá aðilum utan ríkja og af 

náttúruhamförum og umhverfisbreytingum og endurspeglast þetta til dæmis í áherslum 

Lissabonsáttmála Evrópusambandsins á samstöðu aðildarríkja, verði eitt þeirra fyrir 

hryðjuverkaárás eða fórnarlamb náttúruhamfara. 
44

 

Ein helsta breytingin sem hefur átt sér stað er að skotmörkin eru önnur nú en á dögum 

kalda stríðsins, þegar frekar var ráðist á herstöðvar og opinberar stofnanir. Í dag er 

algengara að leitast sé við að skapa glundroða og ótta meðal almennra borgara. Þegar 

skotmörkin breytast þýðir það að nú er nauðsynlegt fyrir ríki að finna jafnvægi milli þess 

að tryggja öryggi ríkisins sem slíks og öryggi borgara. Hér á landi er það vandamál sem 

er erfitt viðfangs - enda er lögreglan fáliðuð og hópar sjálfboðaliða eru að mestu ábyrgir 

fyrir viðbúnaði og viðbrögðum í neyð. 
45

 

 

Í rannsókn Silju Báru Ómarsdóttir um öryggissjálfsmynd Íslands bendir hún á að lögum 

um almannavarnir og varnarmálalögum birtist skýr togstreita um hvort eigi að nálgast 

öryggi landsins út frá borgaralegu eða hernaðarlegu sjónarmiði. Ein af fjölmörgum 

ástæðum sem útskýra þessa togstreitu byggist á því að aðstæður ríkja eru mjög 
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 Silja Bára Ómarsdóttir. ,,Öryggissjálfsmynd Íslands. Umræða um varnarmála- og  

almannavarnalög á Alþingi vorið 2008. 
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 Silja Bára Ómarsdóttir. ,,Öryggissjálfsmynd Íslands. Umræða um varnarmála- og  
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almannavarnalög á Alþingi vorið 2008. 
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mismunandi og öryggisþarfir þeirra þar að leiðandi líka. Jafnframt, eins og nefnt hefur 

verið áður í þessari ritgerð þá er öryggi huglægt og það er skilgreint með mismunandi 

hætti. Enn einu sinni ítreka ég að skilningur á hugtakinu byggist á hugmyndafræðilegum 

og siðferðilegum grunni sem ekki er hægt að sanna eða skilgreina með empirískum 

gögnum.
46

 

Í gegnum tíðina hafa þó nokkrir fræðimenn gert tilraunin til að skilgreina þetta hugtak og 

má þar m.a. nefna fjölmiðlamaðurinn Walter Lippmann sem orðaði það til dæmis svo að 

þjóð sé örugg að því marki sem hún stendur ekki frammi fyrir því að þurfa að fórna 

grunngildum sínum til að forðast stríð, og getur, ef henni er ógnað, varðveitt þau gildi 

með sigri í slíku stríði. A. Wolfers skilgreindi öryggi í hlutlægum skilningi sem fjarveru 

ógna við viðtekin gildi og í huglægum skilningi sem fjarveru ótta við að ráðist yrði á þau 

gildi. R.H Ullman taldi það ógn við þjóðaröryggi sé athöfn eða atburðarás sem ógni 

alvarlega og skyndilega lífsgæðum íbúa ríkisins eða dragi umtalsvert úr þeim kostum sem 

ríkisstjórn eða öðrum hópum innan ríkis standa til boða.
47

 

  

En þegar skilgreining á öryggi og ógnum breytist er það augljóst að hlutverk þeirra aðila 

sem hafa það hlutverk að viðhalda öryggi breytist einnig. Gott nýlegt dæmi um þessa 

þróun var þegar Breski herinn var notaður til að farga dýrahræjum, þegar óttast var að 

sýkingar úr dýrum gætu borist til manna.
48

  

 

 

 

                                                           

46 Silja Bára Ómarsdóttir. ,,Öryggissjálfsmynd Íslands. Umræða um varnarmála- og  

almannavarnalög á Alþingi vorið 2008 
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26 

 

3.1 Skilgreining á skipulagðri glæpastarfsemi 

Fjallað er sérstaklega um skilgreiningu á skipulagðri glæpastarfsemi í áhættumatsskýrslu 

þverfaglegs vinnuhóps á vegum utanríkisráðuneytisins um hnattræna, samfélagslega og 

hernaðarlega þætti í samfélaginu. Þar er skipulögð glæpastarfsemi skilgreind sem svo að hún 

feli í sér samvinnu tveggja eða fleiri aðila um alvarleg afbrot með það að markmiði að 

hagnast fjárhagslega eða skapa sér völd.49 

 

Að sama skapi þá hefur Evrópusambandið samþykkt ítarlega skilgreiningu á skipulagðri 

glæpastarfsemi. Hún er í ellefu liðum þar sem minnst sex liðir verða að eiga við til þess að 

lögbrot geti talist skipulögð glæpastarfsemi, en þeir eru: 

 

1. Samvinna fleiri en tveggja einstaklinga.  

2. Hver með fyrirfram ákveðið verkefni.  

3. Stendur yfir í langan eða ótiltekinn tíma.  

4. Inniheldur skipulag og stjórnun.  

5. Grunur um að alvarleg og refsiverð háttsemi hafi átt sér stað.  

6. Starfsemi á alþjóðlega vísu.  

7. Beiting ofbeldis eða ógnunar.  

8. Uppbygging starfseminnar skipulögð.  

9. Þátttaka í peningaþvætti;  

10. Með beitingu áhrifa á stjórnmál, fjölmiðla, opinbera stjórnsýslu, réttarkerfið eða efnahag.  

11. Auðgun og/eða völd markmið.  

 

                                                           

49 Utanríkisráðuneytið, Áhættumatsskýrsla fyrir Ísland: Hnattrænir, samfélagslegir og  

hernaðarlegir þættir (Reykjavík: Utanríkisráðuneytið, 2009). 
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Minnst sex af ofangreindum einkennum, þar á meðal 1., 5. og 11., verða að eiga við til þess 

að lögbrot geti talist skipulögð glæpastarfsemi. 50 

 

3.2 Innlendar stofnanir 

Það var fyrst árið 2008 að samþykkt var sérstök fjárveiting í fjárlögum, sem gerir ríkinu 

kleift að standa undir varnartengdum skuldbindingum, en þetta var gert í framhaldi af því 

að á Alþingi voru samþykkt varnarmálalög þar sem kveðið er á um stofnun 

Varnarmálastofnunar. 

 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra og formaður Samfylkingarinnar lagði 

frumvarp að varnarmálalögum fyrir Alþingi 15. janúar 2008 og mælti fyrir því 17. janúar 

sama ár. Umsagnarbeiðnir voru sendar út í byrjun febrúar og 1.apríl lagði meirihluti 

utanríkismálanefndar fram nefndarálit og breytingartillögu. Minnihluti 

utanríkismálanefndar lagði svo fram nefndarálit með frávísunartillögu 3. apríl. Sú tillaga 

náði ekki fram að ganga og 2. umræða fór fram 8.-9. apríl. Hinn 10. apríl var lagt fram 

framhaldsnefndarálit frá minnihluta utanríkismálanefndar. Stuttu síðar, 15. apríl, var 

frumvarpið lagt aftur fram, tekið til þriðju umræðu og samþykkt óbreytt með 

atkvæðagreiðslu 16. apríl.
51

 

 

Í flutningsræðu sinni lagði ráðherrann mikla áherslu á að með lögunum væri ekki verið að 

móta stefnu um öryggismál, heldur einungis setja lög „sem móti vandaða stjórnsýsluhætti 

á þessu sviði og tryggi gagnsæi og nauðsynlegt stjórnsýslueftirlit“. Lögin eru einnig sögð 

munu gilda „um stjórnsýslu varnarmála á íslensku yfirráðasvæði og um samstarf Íslands 
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við aðrar þjóðir um öryggis- og varnarmál“. Áhersla er lögð á að „þessi verkefni séu 

skilgreind í lögum og skýrt aðgreind frá öðrum innlendum stjórnsýsluverkefnum“.
52

 

 

Þáverandi Dóms- og kirkjumálaráðherra, Björn Bjarnason, lagði frumvarp til laga um 

almannavarnir fyrir Alþingi 8. nóvember 2007 og mælti fyrir því 13. Nóvember sama ár, 

en þá fór fyrsta umræða einnig fram. Nefndaráliti og breytingartillögu meirihluta 

allsherjarnefndar var útbýtt 8. maí 2008 og tillögum frá minnihluta sömu nefndar 15. maí 

sama ár. Hinn 29. maí fór 2. umræða fram, frumvarpinu með breytingum var útbýtt strax 

aftur, 3. umræða fór fram síðla kvölds og frumvarpið var afgreitt óbreytt með 

atkvæðagreiðslu árla morguns 30. Maí.
53

 

 

Frumvarp til almannavarnalaga var samið á vegum dóms- og kirkjumálaráðuneytis 

og var m.a. tekið tillit til yfirlýsingar íslenskra stjórnvalda við brottför 

Bandaríkjahers í septemberlok 2006, þar sem sagði: „til þess að efla almennt 

öryggi verður við endurskoðun laga um almannavarnir hugað að því að koma á fót 

miðstöð þar sem tengdir verði saman allir aðilar sem koma að öryggismálum innan 

lands“.
54

 

Í greinargerð Silju Báru Ómarsdóttur um öryggissjálfmynd Íslands fjallar hún sérstaklega 

um muninn á þessum tveimur frumvörpum en hún telur að með fyrra frumvarpinu hafi 

verið að skapa lagastoð í kringum hernaðarleg verkefni en með hinu síðara er reynt að 

tryggja öryggi borgaranna og líf þeirra, og að eitthvert samráð var haft við stefnumótun í 

almannavörnum en ekki í varnarmálum. Jafnframt kemur þar fram að í varnarmálalögum 

er mest lagt upp úr hernaðarlegum vörnum, þótt utanríkisráðherra forðist að nota það 

hugtak. Þetta sýnir því greinilega að framkvæmdarvaldið telur sig geta vitað hverjar 

raunverulegar ógnir eru við skilgreinanlega hagsmuni, og að hægt sé að vita hvernig eigi 

                                                           

52 Silja Bára Ómarsdóttir. ,,Öryggissjálfsmynd Íslands. Umræða um varnarmála- og  
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að bregðast við þessum ógnum. Út frá því má álykta að skilningur utanríkisráðherra og 

utanríkisráðuneytis á öryggi byggist greinilega á raunsæisstefnu.
55

  

 

Það eru þó fleiri aðilar á Íslandi sem taka þátt í baráttunni gegn skipulagðri 

glæpastarfsemi en þar má t.d. nefna  greiningardeild ríkislögreglustjóra er annast verkefni 

á sviði öryggismála. Deildin rannsakar landráð og brot gegn stjórnskipan ríkisins og 

æðstu stjórnvöldum þess og leggur einnig mat á hættu á hryðjuverkum og skipulagðri 

glæpastarfsemi. Landið allt er starfssvæði greiningardeildarinnar og annast hún verkefni á 

sviði öryggismála, sem felast m.a. í rannsóknum mála, aðgerðamiðuðu greiningar- og 

áhættumati og stefnumiðuðum greiningum. Greiningardeildin á einnig í nánu samstarfi 

við Interpol, Europol og löggæslustofnanir á Norðurlöndum. 

 

3.3 Alþjóðlegar stofnanir 

Þó Ísland taki þátt í fjölmörgum alþjóðlegum verkefnum á sviði varnar- og öryggismála 

þá er ríkið jafnframt aðili að fjórum alþjóðlegum stofnunum sem allar berjast gegn 

skipulagðri glæpastarfsemi. Stofnanirnar sem um ræðir er UNODC, Interpol, Europol og 

FATF og vildi ég fjalla lauslega um starfsemi þessara stofnanna og jafnframt tengja 

starfsemi þeirra við þær kenningar sem nefndar hafa verið um hnattvæðingu í fyrsta kafla 

ritgerðarinnar. 

UNODC -  United nations office on drugs and crime 

UNODC er alþjóðlega stofnun  á vegum sameinuðu þjóðanna sem  er starfrækt í öllum 

ríkjum sambandsins en höfuðstöðvar stofnunarinnar eru í  Vínarborg í Austurríki og 

starfsmenn þess eru yfir 500 talsins. Langtíma markmið stofnunarinnar er að aðstoða 

aðildarríki í baráttunni gegn skipulagðri glæpastarfsemi  og að hámarka þekkingu á slíku 

málefnum innan stjórnkerfis og stjórnsýslu aðildarlanda. Árlega gefur stofnunin út 
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skýrslu sem kortleggur þróun skipulagðrar glæpastarfsemi innan fíkniheimsins (World 

drug report).
56

 Tilurð þessarar stofnunnar er vissulega í anda nýfrjálslyndrar 

stofnanahyggju en fræðimenn hennar leggja mesta áheyrslu á samvinnu ríkja og telja 

þátttöku í stofnunum geta dregið úr áhrifum stjórnleysis á samvinnu ríkja. Þeir telja að 

þjóðaröryggi sé aðalmarkmið ríkja og því sé best náð með auknu samstarfi ríkja í gegnum 

alþjóðlegar stofnanir og alþjóðlegt samstarf. 

Interpol – International criminal police program  

Interpol er alþjóðleg stofnun sem er starfrækt innan 188 ríkja en höfuðstöðvar þess eru í 

Lyon í Frakklandi. Í lögum stofnunarinnar kemur fram að hún taki ekki afstöðu til 

pólitíkur, trúarbragða eða annara daglegra þrætumála milli ríkja. Stofnunin hefur það að 

meginmarkmiði að uppræta skipulagða glæpastarfsemi óháð landamærum. Stofnun sem 

slík hefur engan her né lögreglumenn, heldur nýtist sem sameiginlegur vettvangur 

aðildaríkja til að vinna saman gegn glæpamönnum. Jafnframt geta ríki nú borið saman 

bækur sínar um glæpamenn eða glæpagengi og með því náð betri yfirsjón um hvernig 

starfsemi þeirra gengur fyrir sig. Til að sýna hve kröftugt þetta samstarf er, má nefna það 

að árið 2008 birti stofnunin lista yfir 3.126 eftirlýsta glæpamenn sem stofnunin stefndi á 

að hafa uppá, á sama ári náðust 718 manneskjur af þessum lista. 
57

 Þó það sé augljóst að 

tilurð allra stofanna sem ég kem til með að nefna sé að einhverju leyti byggðar 

nýfrjálslyndri stofnannahyggju þá tel ég Interpol jafnframt aðgreina sig sérstaklega. 

Ástæðu þess tel ég vera sú að stofnunin er mjög í anda nývirknihyggju þar sem stofnunin 

er yfirþjóðleg og aðildaríki hennar 188 í heild sinni. Ekkert eitt ríki stýrir henni meira en 

annað og hún tekur ekki afstöðu til pólitíkur. Stofnun er því afar gott dæmi um þá 

hugmyndafræði sem fræðimenn nývirknihyggju hafa boðað og mögulega er uppsetning 

hennar góður grunnur að fleiri alþjóðlegum forsendum sem ynnu út frá slíkum 

forsendum. 
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 FATF – Financial action task force on money laundering 

Samtökin voru stofnuðu 1989 í framhaldi af svokölluðum G7 fundi stærstu ríkja heims. 

Aðildarríki eru samtals 34 en samtökin hafa það að meginmarkmiði að berjast gegn 

fölsun peninga, fjármögnun hryðjuverkahópa og önnur fjármögnun sem getur ógnað 

almenningsöryggi. Stofnun hefur allt frá upphafi haft fjörtíu markmið sem aðildarríki 

verða að vinna að. Þar má nefna að stjórnvöld kortleggi og fylgist með grunsamlegum 

millifærslum innan síns eigins fjármálamarkaða, hafi heildstæða áætlum til að berjast 

gegn peningaþvotti og tryggi auðkenni einstaklinga innan fjármálamarkaða. Jafnframt 

skilar stofnunin frá sér árlegri svartri skýrslu þar sem hún tekur fram þá staði sem 

uppfylla ekki skilyrði þeirra í viðskiptaháttum. Sú skýrsla hefur náð miklum árangri og 

hefur Bandaríska fjármálaeftirlitið meðal annars skipað öllum bönkum nú til að fylla út 

svokallaðar „Grunsemdarskýrslur“ til stjórnvalda þegar millifærslur eiga sér stað sem 

virðast á einhvern hátt einkennilegar.
58

 FATF er vissulega eins og fyrrnefndar stofnanir 

uppbyggð út frá hugmyndafræði nývirknihyggju og nýfrjálslyndrar stofnanahyggju. Hins 

vegar tel ég jafnframt að hægt sé að lýta á þessa stofnun út frá nýraunsæi þar sem 

stofnunin hefur engar forvirkar rannsóknarheimildir heldur einungis skilar árlegri svartri 

skýrslu um stöðu mála. Það er vissulega í samræmi við hugmyndafræði nýraunsæismanna 

sem telja hlutverk alþjóðlegrar stofnanna takmörkuð og að ríkin hafi alltaf 

lokaákvörðuninna.  

Europol – European unions criminal intelligence 

Stofnun var stofnuð við undirritun Maastricht sáttmálans 1992 en höfuðstöðvar þess eru í 

Haag. Meginmarkmið samtakana er að hámarka áhrif og samstarf ríkja í baráttunni gegn 

skipulagðri glæpastarfsemi.  Líkt og Interpol hafa samtökin engan her né lögreglumenn 

heldur starfa alþjóðlega sem vettvangur fyrir ríki til að vinna saman. Langtíma markmið 

samtakanna er að gegna lykilhlutverk í stefnumótun aðildaríkja þegar kemur að 

skipulagðri glæpastarfsemi og samræma aðgerðir aðildarríkja í þeirri baráttu.
59

 Að mínu 
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mati er Europol gott dæmi um stofnun sem sameinar þrjár kenningar þ.e. nýfrjálsa 

stofnanahyggju þar sem um stofnun er um að ræða, nývirknihyggju þar sem hún er 

yfirþjóðleg og byggir á jöfnu samstarfi allra aðildaþjóða. Að lokum er hún einnig nátengd 

samrunakenningum í heild sinni þar sem þessi stofnun varð til í gegnum sáttmála 

Evrópusambandsins. Því er hún gott dæmi um hvernig t.d. stofnun Evrópska Kola- og 

Stálbandalagsins varð að Evrópubandalaginu sem síðan leiðir af sér enn frekara samstarf 

og þar með samstarf á sviði öryggismála og úr varð yfirþjóðleg stofnun á boð við 

Europol. 
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð reyndi ég að fjalla með fræðilegum hætti um hnattvæðingu skipulagðrar 

glæpastarfsemi. Ég skipti viðfanginu að vissu leyti í tvennt með því að fjalla um 

hnattvæðingu sem fræðilegt hugtak og kynnti þau viðhorf og þær kenningar sem snúa að 

henni. Jafnframt fjallaði ég um skipulagða glæpastarfsemi og benti augum mínum þá 

sérstaklega að umfangi slíkrar starfsemi hér á landi.  

Það er skoðun höfundar er að erfitt sé að loka augunum gegn þeim breytta heimi sem 

hnattvæðingin hefur í för með sér og ég er sammála Jan Aart Scholte að tími og rúm hafi 

fengið nýja merkingu. Með eflingu fjórfrelsisins er það orðið tímaskekkja að líta á afbrot 

sem svæðisbundin vandamál, enda getur sami einstaklingurinn nú verið frjáls allra sinna 

ferða um innan Evrópu og getur með einu símtali sent fjármagn hvert sem er um hnöttinn. 

Það er augljóst að skipulögð glæpastarfsemi hefur skotið rótum hér á landi og það má 

leiða líkur að því að hún muni styrkja stöðu sína hér enn frekar eftir því sem landið 

hnattvæðist frekar. Nú þegar hefur samfélagsgerð landsins breyst að miklu leyti og 

hlutfall erlendra ríkisborgara stóraukist samhliða stóraukningu ferðamanna um landið. 

Jafnframt hefur inn- og útflutningur landsins aukist jafnt og þétt með hverju ári sem líður. 

Allt þetta gerir slíka starfsemi auðveldari og nefni ég fjölmörg dæmi í þessari ritgerð sem 

sanna þessa þróun. 

Lykillinn í baráttu stjórnvalda gegn þessari þróun byggist að mínu mati á hugmyndafræði 

nývirknihyggjunnar, þá helst víxlverkun í samstarfi. Með inngöngu landsins í EES og 

Schengen samstarfið sem og að vera aðilar að alþjóðlegum stofnunum sem einblína á 

þessa baráttu höfum við lagt grunnin að því að líta á öll afbrot ekki sem svæðisbundin 

vandamál heldur getum skoðað vandamálið í heild sinni. Með þeim möguleika er talsvert 

auðveldara að kortleggja afbrot og rekja slóð afbrotamanna. Í því liggur líkleg lausn á 

vandamálinu sem og að stórefla þarf fjárveitingar til rannsókna á þessu sviði hér á landi 

en þær eru af skornum skammti. 
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