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Tilefni skýrslu: 

Skýrsla þessi er unnin að beiðni lögreglustjórans á Suðurnesjum sem fór þess á leit við 

ríkislögreglustjóra 17. september 2015 að greiningardeild embættisins tæki saman 

„áhættumat og greiningu á því við hverju megi búast varðandi frekari þróun vegna mögulega 

breyttrar stöðu á landamærum Íslands á næstu dögum, vikum og mánuðum.“  

Við vinnslu skýrslunnar sneri greiningardeild sér til sérfræðinga útlendingastofnunar og 

Lögreglunnar á Suðurnesjum og fór fram á þær upplýsingar sem nauðsynlegar þóttu. 

Jafnframt nýtti greiningardeild sér skýrslur erlendra stofnana og ber þar hæst tvær skýrslur 

Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu (OECD) frá því í september 2015 sem nefnast 

„International Migration Outlook 2015“ og „Policy Brief on the Refugee Crisis“. Jafnframt 

nýtti deildin fjölmargar erlendar heimildir m.a. skýrslur frá Evrópulögreglunni (Europol) og 

Landamærastofnun Evrópu (Frontex), upplýsingar frá norrænum öryggisstofnunum og 

opnar heimildir. 

Helstu niðurstöður: 

 Til næstu 12 mánaða eru litlar sem engar líkur á pólitískri lausn þess ófriðar í Mið-

Austurlöndum sem orsakað hefur mesta flóttamannavanda í Evrópu frá lokum síðari 

heimsstyrjaldar. Ráðlegt þykir að ganga að því sem vísu að umfang vandans muni enn 

fara vaxandi þó svo að sveiflur geti orðið í fjölda flóttamanna, einkum yfir 

vetrarmánuðina. 

 

 Almennt má búast við því að hælisleitendum fjölgi á Íslandi á næstu 12 mánuðum. 

Almennt telst líklegt að íslenska ríkið sæti þrýstingi um að taka áfram þátt í viðleitni 

vestrænna ríkja til að bregðast við flóttamannavandanum. 

 

 Sá straumur hælisleitenda sem til Íslands liggur er um margt ólíkur því sem þekkist á 

meginlandi Evrópu. Til Íslands virðast einkum koma flóttamenn/hælisleitendur frá 

ríkjum þar sem friður ríkir en margir búa við fátækt og atvinnnuleysi. Á Íslandi er 

atvinnuástand gott, nú um stundir, og uppgangur í efnahagslífi.  

 

 Nokkrar líkur eru taldar á því að í vöxt færist að hælisleitendur framvísi fölsuðum 

skjölum og skilríkjum því til „sönnunar“ að viðkomandi komi frá Sýrlandi og öðrum 

ófriðarsvæðum. 

 

 Almennt má því búast við auknu álagi á landamæravörslu á Keflavíkurflugvelli vegna 

fjölgunar hælisleitenda. Við það álag bætist mikil fjölgun ferðamanna. Aukið álag 

vegna fjölgunar hælisleitenda mun gera starfsmönnum lögreglu erfiðara að halda uppi 

hefðbundnu eftirliti og þjónustu. 

 

 Lögreglan á Suðurnesjum telur að gera þurfi kerfislægar breytingar á starfseminni eigi 

lögregla að geta brugðist með fullnægjandi hætti við auknu álagi samfara fjölgun 

hælisleitenda og flugfarþega. 
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 Íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að taka við talsverðum fjölda flóttamanna frá Sýrlandi. 

Móttaka slíkra „kvótaflóttamanna“ hefur almennt ekki í för með sér aukið álag fyrir 

lögreglu. 

 

 Hvað útlendingastofnun varðar hefur móttaka Sýrlendinganna í för með sér aukin 

verkefni vegna skráningar og upplýsingamiðlunar. Þróunin á næstu vikum og 

mánuðum mun, að sögn talsmanns stofnunarinnar, leiða í ljós hvort bæta þarf við 

starfsfólki eða grípa til annarra ráðstafana. 

 

 Almennt verður ekki séð að móttaka „kvótaflóttamanna“ feli í sér áhættu hvað 

almannaöryggi og öryggi íslenska ríkisins varðar ef vel er að málum staðið. 

 

Mesti flóttamannavandi frá lokum síðari heimsstyrjaldar: 

Samkvæmt upplýsingum frá OECD er gert ráð fyrir að ríki Evrópu muni alls skrá meira en 

milljón beiðnir um hæli á árinu 2015 og um 350.000 til 450.000 manns fái hæli í álfunni. Ekki 

er ástæða til að fjalla hér um þá atburði sem hleypt hafa þessari réttnefndu „flóðbylgju“ af 

stað; átökin í Sýrlandi og víðar í þeim heimshluta eru öllum kunn. Þó ber að hafa í huga að 

því fer fjarri að allir þeir sem leita og hafa leitað hælis í Evrópu síðustu misserin geri það vegna 

stríðsátaka í heimalöndum viðkomandi. Fjölmargir flóttamenn og hælisleitendur leita til 

Evrópu vegna bágra lífskjara og stjórnarhátta í heimalöndum viðkomandi.  

Ríki Evrópu hafa ekki glímt við sambærilegan flóttamannavanda frá lokum síðari 

heimsstyrjaldar. Árið 2014 voru í ríkjum Evrópu alls skráðar 630.000 beiðnir um hæli. Á fyrstu 

átta mánuðum ársins 2015 hefur meira en hálf milljón flóttamanna farið yfir evrópsk 

landamæri og lætur nærri að sá fjöldi sé tvöfaldur miðað við árið þar á undan.  

Samkvæmt Eurostat, tölfræðistofnun Evrópusambandsins, sóttu rúmlega 213.000 manns um 

hæli í fyrsta skipti í ríkjum Evrópu á öðrum fjórðungi ársins 2015. Aukningin nemur 15% 

miðað við fyrsta fjórðung ársins og 85% ef miðað er við annan fjórðung ársins 2014. Um 

þriðjungur þeirra sem fóru fram á hæli á öðrum fjórðungi ársins 2015 (apríl-júní) er frá 

Sýrlandi og Afganistan. 

Samkvæmt Eurostat hafa um 530.000 manns óskað eftir hæli í Evrópu á árinu 2015. Miðað er 

við fyrstu átta mánuði ársins. Þjóðerni fjölmennustu hópa umsækjenda er sem hér segir: 

Sýrland: Tæplega 120.000 

Kósóvó: Um 60.000 

Afganistan: Um 60.000 

Albanía: Rúmlega 40.000 

Írak: Um 30.000 

 

Pakistan: Um 20.000 

Erítrea: Um 18.000 

Serbía: Um 15.000 

Úkraína: Um 10.000 

Nígería: Um 10.000. 

 

 



RÍKISLÖGREGLUSTJÓRINN 

 

4 

 

Líkleg þróun – horft til næstu 12 mánaða: 

Líkt og sagði hér að framan fer því fjarri að flóttamannavandinn í Evrópu skýrist einvörðungu 

af átökum í Mið-Austurlöndum. Við skoðun á skiptingunni hér að framan blasir við að 

umtalsverður fjöldi þeirra sem óska eftir hæli í ríkjum Evrópu kemur frá löndum þar sem 

friður ríkir.  

Horft til næstu missera telst nær fullvíst að fjöldi flóttamanna í Evrópu fari enn vaxandi. Þetta 

mat kemur m.a. fram í skýrslum OECD og er almennt viðtekið á Vesturlöndum. Fyrir liggur 

samþykkt Evrópusambandsríkjanna um að skipta niður á aðildarríkin um 160.000 

flóttamönnum sem náð hafa til landamæraríkja Evrópu; Ítalíu, Grikklands og Ungverjalands. 

Þegar þetta er skrifað er óvíst hvernig samþykktin verður framkvæmd einkum vegna 

andstöðu ríkja í Austur-Evrópu. Hins vegar kann samþykkt Evrópusambandsins að verða til 

þess að fleiri einstaklingar ákveði að yfirgefa heimalönd sín og leita hælis í álfunni. 

Mestu skiptir þó, að mati greiningardeildar, að horft til næstu mánaða og missera eru litlar 

sem engar líkur á friðsamlegri (pólitískri) lausn þeirra átaka sem framkallað hafa 

fólksflóttann. Raunar er ástæða til að ætla að flóttamannavandinn verði viðvarandi næstu ár. 

Borgarastríð hefur staðið í Sýrlandi í fjögur ár. Sýrland er þrotríki (e. failed state). Um 25% 

ríkisins eru á valdi Assads forseta sem heldur velli með aðstoð Írana og Rússa sem nýlega 

juku viðbúnað sinn í landinu, fluttu þangað hergögn og liðsafla og hófu loftárásir á sveitir 

uppreisnarmanna í lok september 2015. Aðrir hlutar Sýrlands eru á valdi ýmissa hópa 

stjórnarandstæðinga og hryðjuverkasamtakanna Ríki íslams (ISIS,ISIL,IS).  

Viðvarandi spenna og óstöðugleiki einkennir ástandið í Írak og Afganistan. Í Líbýu er ekkert 

landamæraeftirlit. Öll geta þessi ríki talist þrotríki (e. failed states). Stríðsástand ríkir í Úkraínu 

og Jemen. Í Líbanon er aukin spenna, ekki síst vegna mikils fjölda flóttamanna. Flóttamenn 

röskuðu á sínum tíma þeim viðkvæma stöðugleika sem ríkti í Líbanon sem gat af sér 

langvarandi borgarastríð á síðari hluta 20. aldar. Í ríkjum Balkanskagans glíma margir við 

fátækt og atvinnuleysi. Í Afríku er von á réttnefndri „sprengingu“ hvað mannfjölda varðar á 

næstu áratugum og ástandið í ríkjunum sunnan Sahara einkennist af fátækt og spennu sem 

ástæða er til að ætla að muni heldur magnast á næstu árum. 

Litlar líkur eru því taldar á því að takast muni að koma á stöðugleika í helstu 

„upprunaríkjum“ flóttafólks. Í skýrslu OECD segir að móttaka flóttamanna kunni að kalla á 

stöðugan viðbúnað í ríkjum Evrópu sem aftur kunni að magna upp áhyggjur og spennu meðal 

íbúa þar.  

Viðbrögð íslenskra stjórnvalda: 

Íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að taka við talsverðum fjölda flóttamanna frá Sýrlandi strax á 

þessu ári. Samkvæmt yfirlýsingu ríkisstjórnar verður allt að tveimur milljörðum króna varið 

í aðstoð við flóttafólk og hælisleitendur á þessu ári og því næsta til að bregðast við þeirri stöðu 

sem upp er komin vegna straums flóttamanna frá Sýrlandi. Stefnt er því að verja einum 

milljarði króna til aðgerða strax á þessu ári og einum milljarði króna á því næsta. Ríkisstjórnin 

leggur til að fénu verði varið til þrenns konar verkefna: 
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1. Til fjárstuðnings við alþjóðastofnanir og hjálparsamtök sem vinna með flóttafólki 

erlendis, s.s. Flóttamannastofnun, Barnahjálp, Neyðarsjóð og Matvælaaðstoð 

Sameinuðu þjóðanna. Fé verði m.a. varið til kaupa á mat, lyfjum og hjálpartækjum og 

til stuðnings við verkefnið „heilsugæsla á hjólum“ sem Rauði kross Íslands hefur 

staðið að. 

2. Til móttöku flóttafólks og hælisleitenda til Íslands, þar sem áhersla verði lögð á að 

hjálpa fólki að koma sér vel fyrir hér á landi, aðlagast samfélaginu og hefja hér nýtt líf. 

Er þar bæði gert ráð fyrir flóttamönnum sem hingað kæmu fyrir milligöngu 

Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna og þeim sem koma til landsins eftir 

öðrum leiðum. Vinna við móttöku flóttafólks er hafin í samvinnu við 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og búist er við fyrsta hópnum úr 

fóttamannabúðum í Líbanon í desember á þessu ári. 

3. Til aðgerða sem umbylt geta og hraðað afgreiðslu hælisumsókna hérlendis og til að 

bregðast við mikilli fjölgun þeirra, þannig að úrvinnsla þeirra taki ekki eins langan 

tíma og hingað til, með þeirri óvissu og óþægindum sem af því leiðir. 

(Úr fréttatilkynningu utanríkisráðuneytis 19. sept. 2015) 

Viðbrögð Evrópuríkja: 

Hvað viðbrögð Evrópuríkja varðar ber að hafa í huga að álfan hefur áður tekið við stórum 

hópum flóttafólks. OECD bendir á að vandinn nú minni um margt á þann sem skapaðist við 

upplausn Júgóslavíu á tíunda áratug liðinnar aldar. Flóttaleiðirnar séu að sönnu fjölbreytilegri 

nú og uppruni flóttamanna sömuleiðis. Þetta skapi vissan vanda og álag á innviði í 

móttökuríkjunum. Þá hafi framfarir á sviði samskiptatækni breytt miklu um flóttaleiðir og 

aðferðir.  

Á hinn bóginn sé menntunarstig flóttamanna mun hærra nú en þá. Það á ekki síst við um 

Sýrlendinga sem leita nú hælis í Evrópu. Nefna má sem dæmi að yfir 40% þeirra Sýrlendinga 

sem leituðu hælis í Svíþjóð árið 2014 voru með framhaldsmenntun. Í Þýskalandi var þetta 

hlutfall 35%.  

Í skýrslum OECD segir að Evrópu hafi hingað til lánast ágætlega að taka við bylgjum 

flóttafólks og til lengri tíma litið hafi ríkin beinlínis hagnast á því að taka við aðkomufólki. 

Ljóst sé að efnahagsástand, einkum framboð á störfum, ráði mestu um hvert flóttafólk 

ákveður að leita. Kostnaður vegna móttöku flóttafólks kunni að vera talsverður í upphafi en 

takist vel til muni þessir nýju íbúar reynast samfélaginu fengur í margvíslegu tilliti.  

Öryggismál: 

Nokkuð hefur borið á áhyggjum í ríkjum Evrópu af því að í hópi flóttafólks og hælisleitenda 

leynist hryðjuverkamenn og aðrir illvirkjar. Þetta hefur m.a. verið haft eftir ráðgjafa 

Líbýustjórnar (BBC-maí 2015). Í september 2015 lýsti menntamálaráðherra Líbanons, Elias 

Bou Saab, því yfir í viðtali við fréttamenn (BBC – 15 sept. 2015) að allt að tvö prósent þeirra 

flóttamanna sem leituðu skjóls í Evrópu kynnu að vera vígamenn sem tilheyrðu samtökunum 

Ríki íslams (ISIS,ISIL,IS). Vígamenn þessir gætu, dulbúnir sem flóttamenn, gengist fyrir 

hryðjuverkum í Evrópu. Spurður nánar um þessa fullyrðingu sagðist ráðherrann ekki hafa 

tiltækar sannanir fyrir ummælum sínum en þetta væri „tilfinning“ hans. (e. „gut feeling“). 
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Embættismenn Frontex, Landamærastofnunar Evrópu, hafa varað við því að 

hryðjuverkasamtökin Ríki íslams (ISIS,ISIL,IS) kunni að reyna að smygla meðlimum 

samtakanna til Evrópu með því að nýta sér móttökukerfi vegna flóttafólks. Á hinn bóginn 

segir Frontex að engin staðfest dæmi séu um þetta (upplýsingar frá maí 2015). 

Samkvæmt upplýsingum Europol hafa skipulagðir glæpahópar nýtt sér vanda flóttafólks í 

hagnaðarskyni og spáir Evrópulögreglan að slík starfsemi muni enn færast í vöxt. Slíkir hópar 

láta til sín taka á ýmsum stigum flóttans t.a.m. aðstoða, gegn greiðslu, við að koma 

viðkomandi yfir landamæri og inn í Evrópu eða aðstoða við flutning á milli Evrópuríkja. 

Enginn vafi sé á því að markaður sé fyrir þessa þjónustu og margir tilbúnir til að greiða háar 

upphæðir fyrir það eitt að komast inn í Evrópu eða á milli landa í álfunni. 

Þá hefur Evrópulögreglan bent á að skipulagðir glæpahópar geti einnig látið til sín taka í sjálfu 

umsóknarferli hælisleitandans. Slíkir hópar geti veitt upplýsingar um ferlið, búið viðkomandi 

undir viðtöl, skýrslutökur og annað sem fylgir slíkri umsókn og loks látið í té fölsuð skjöl. Þá 

geti glæpahópar haft milligöngu um hentihjónabönd gegn greiðslu. 

Fölsuð vegabréf valda nokkrum áhyggjum og hafa erlendir fjölmiðlar skýrt frá því að 

auðveldlega megi nálgast fölsuð sýrlensk vegabréf t.a.m. í Tyrklandi og jafnvel víðar. 

Kaupverð er sagt á milli eitt og tvö þúsund bandaríkjadalir (um 120.000 til 240.000 krónur). 

Sýrlensk vegabréf eru nú gulls ígildi og gera má ráð fyrir fjölgun fölsunarmála. Þess er hins 

vegar að geta að samkvæmt upplýsingum frá Evrópulögreglunni eru 80% þeirra fölsuðu 

sýrlensku vegabréfa, sem í umferð eru, í vörslu Sýrlendinga sem gátu ekki fengið lögleg 

skilríki áður en þeir yfirgáfu heimaland sitt.  

Á Norðurlöndum hafa nú þegar verið handteknir tugir milligöngumanna vegna ólöglegra 

fólksflutninga.  

Loks hefur Evrópulögreglan vakið athygli á að því veikari sem fjárhagsleg og félagsleg staða 

flóttafólks sé því meiri hætta sé á að viðkomandi sæti kúgun og misneytingu í viðtökulandinu 

t.a.m. á þann veg að sá hinn sami sé þvingaður til þrælavinnu, kynlífsþjónustu, betls og/eða 

þátttöku í glæpastarfsemi.  

Þá heyrast þær raddir að hætta sé á því að hluti flóttafólksins hneigist til öfgahyggju eftir 

nokkra dvöl í viðtökulandinu þar sem lífið þar standi ekki undir væntingum. Robert Milton, 

fyrrum foringi í Lundúnalögreglunni, segir í viðtali við bandaríska tímaritið US News and 

World Report 17. september 2015 að þetta sé raunverulegt áhyggjuefni. Flóttafólkið telji sig í 

upphafi hafa himinn höndum tekið en síðan taki raunveruleikinn við. „Þeir telja að þegar þeir 

eru komnir til Bretlands eða Evrópu verði allt í himnalagi. En þannig verður því ekki farið. 

Fólkið mun glíma við erfiðleika og fátækt árum saman. Flóttamennirnir munu fá margvíslega 

aðstoð frá ríkjum okkar en þeir munu samt eiga í miklum erfiðleikum. Þetta þýðir að eftir tvö, 

þrjú, fjögur eða fimm ár munum við glíma við raunveruleg vandamál í þessum samfélögum 

– fólk sem tilheyrir þessum samfélögum mun reynast raunveruleg ógn við okkur.“ 

Aðrir benda á að ótti á borð við þann sem lögregluforinginn fyrrverandi lætur í ljós geti 

einmitt virkað sem hvatning fyrir hryðjuverkasamtök að koma flugumönnum sínum til 

Evrópu eða freista þess að fá flóttafólk sem þar hefur fengið skjól til að ganga til liðs við 
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samtökin. Rökin eru þau að í ljósi óttans sem ríkir gætu hryðjuverkasamtök skapað mikinn 

usla í Evrópu, jafnt innan viðkomandi ríkis og í álfunni allri, tækist þeim að fá flóttamann eða 

hóp þeirra til að gangast fyrir árás. Slíkt gæti sundrað einingu Evrópuríkja og virkað sem olía 

á eld með tilliti til þeirrar andstöðu sem fyrir er víða í Evrópu við að tekið verði við flóttafólki. 

Ótti og hræðsluáróður geti þannig aukið hættu á hryðjuverkum.  

Finn Andersen, starfandi forstjóri dönsku leyniþjónustunnar (PET), sagði á blaðamannafundi 

22. september 2015 að lítil sem engin hætta væri á því að hryðjuverkamenn leyndust meðal 

flóttafólks sem til Danmerkur kæmi. Forstjórinn kvaðst byggja þetta mat á tiltækum 

upplýsingum leyniþjónustunnar. Andersen benti á að þessi leið þ.e. að smygla 

hryðjuverkamönnum til Evrópu, væri einfaldlega hættuleg og þar af leiðandi ekki fýsileg fyrir 

hryðjuverkasamtök. Andersen tiltók að hótanir Ríkis íslams þess efnis að vígamenn verði 

sendir til Evrópu undir því yfirskyni að þeir séu flóttamenn væru fallnar til þess að 

afvegaleiða umræðuna. Flestir flóttamannanna væru einmitt að flýja samtök 

hryðjuverkamanna og skæruliða og því væri afar lítil hætta á því að flóttafólkið hefði samúð 

með Ríki íslams (ISIS,ISIL,IS) og sambærilegum samtökum og hópum. „En að sjálfsögðu 

getum við ekki hafnað því að á meðal flóttafólks leynist einstaklingar sem hafi samúð og 

samkennd með áróðri íslamista,“ sagði Andersen á blaðmannafundinum. 

Norska öryggislögreglan (PST) segir í tilkynningu frá 24. September 2015 að aukinn fjöldi 

hælisleitenda í Noregi komi fyrst og fremst til með að hafa áhrif á ógnarmyndina innanlands 

að því marki að „hægri öfgamenn“ (n. høyreekstreme miljøet) kunni að láta til sín taka sökum 

andstöðu við fjölgun innflytjenda. Þá sé sá möguleiki fyrir hendi að „öfgafullir vinstrimenn“ 

(n. venstreekstreme miljøer) bregðist við ógnunum gagnvart innflytjendum og þannig skapist 

spenna í samskiptum þessara hópa.  

PST segir að möguleg tengsl hælisleitenda við öfgafulla íslamista séu ekki helsta áhyggjuefni 

öryggislögreglunnar til skemmri tíma litið. Ógnin sem fylgi öfgafullum íslamisma tengist 

fyrst og fremst fólki sem sé fætt í Noregi eða hafi alist þar upp og hneigst til öfgafullrar 

hugmyndafræði. Talið sé heldur ósennilegt að hópar á borð við Ríki íslams (ISIS,ISIL,IS) og 

Al-Qaeda misnoti kerfi hælismóttöku í því skyni að flytja til landsins fólk sem ætlað sé að 

vinna þar ofbeldisverk.  

Til lengri tíma litið telur PST mögulegt að einstakir hælisleitendur kunni að skapa 

hryðjuverkaógn í Noregi. Þessi hópur sé viðkvæmur gagnvart öfgafullri innrætingu en á hinn 

bóginn komi margir áhrifaþættir þar við sögu svo sem uppruni og félagslegar aðstæður.  

PST fullyrðir einnig að ekki séu nauðsynleg tengsl á milli þess að hafa tekið þátt í bardögum 

í stríðhrjáðu heimalandi og þess að verða ofbeldismaður í nýjum heimkynnum. 
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Hælisleitendur á Íslandi: 

Samkvæmt upplýsingum frá útlendingastofnun bárust 175 umsóknir um hæli árið 2014 og 

það sem af er árinu 2015 (síðari hluti september) hefur 201 umsókn borist. Samtals eru þetta 

376 einstaklingar.   

 

Eftirfarandi gröf sýna þjóðerni hælisleitenda árið 2014 og til 17. september árið 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 1 Fjöldi hælisumsókna á mánuði 2015 

Mynd 1 Þjóðerni hælisleitenda 2014  
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Vegna þess hve fáir hælisleitendur koma hingað til lands miðað við önnur ríki Evrópu er, að 

sögn útlendingastofnunar, afar erfitt að spá fyrir um fjöldann á næstunni út frá greiningum 

erlendra yfirvalda. Einnig er þjóðernissamsetning hælisleitenda sem hingað koma afar ólík 

því sem gerist víða í Evrópu, fyrst og fremst vegna fjölda umsókna fólks frá Balkanskaga. Líkt 

og gröfin hér að framan sýna er stór hluti hælisleitenda á Íslandi frá löndum þar sem friður 

og stöðugleiki ríkir þó svo víða sé efnahagsástandið bágborið. Verður því ekki betur séð en 

að fram til þessa, hið minnsta, hafi flestir hælisleitendur haldið til Íslands í von um betri 

efnahagslega afkomu fremur en að viðkomandi hafi flúið vopnuð átök og hörmungar.  

 

Athygli vekur að í vöxt færist að Evrópuríki birti auglýsingar í fjölmiðlum í þeim löndum 

þaðan sem einkum koma hælisleitendur í von um betri afkomu (efnahagslegir flóttamenn) 

þar sem fólk er hvatt til að sækja ekki um hæli. Hælisumsóknir efnahagslegra flóttamanna eru 

augljóslega fallnar til að draga úr getu ríkja Evrópu til að taka á móti hælisleitendum frá 

átakasvæðum. Þjóðverjar skýrðu frá því 24. september 2015 að 550 albanskir hælisleitendur 

yrðu sendir úr landi á þeim forsendum að friður ríkti í Albaníu.  

 

Í ágúst og september hefur aftur á móti orðið veruleg fjölgun á umsóknum um hæli á Íslandi 

(sjá Töflu 1-Fjöldi á mánuði 2015).  

 

Í ljósi fjölgunarinnar milli ára í ágúst og september hefur útlendingastofnun miðað við að 

líklegt sé að 65-89% fjölgun hælisumsókna verði á árinu. Þannig verði hælisleitendur á bilinu 

290 og 335 (sjá til hliðsjónar Töflu 2-Fjöldi umsókna á ári – 2009-2015). 

 

 

Mynd 2 þjóðerni hælisleitenda 1. jan. til 17. sept. 2015 
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Með tilliti til þess álags á innviði Íslands sem fylgir flóttafólki og fjölgun hælisleitenda í 

Evrópu er vert að hafa í huga að aðkoma útlendingastofnunar að málefnum „kvótaflóttafólks“ 

er takmörkuð og felst fyrst og fremst í leiðbeiningum um réttarstöðu eftir komu og útgáfu 

dvalarleyfa í samræmi við stöðu viðkomandi sem flóttamanna. Að sögn útlendingastofnunar 

hefur koma „kvótaflóttafólks“ að jafnaði ekki í för með sér verulega aukningu álags hjá 

stofnuninni þar sem hópar hafa verið fámennir, en í ljósi þess fjölda sem stjórnvöld hafa nú 

ákveðið að taka við telur stofnunin ljóst að álag aukist m.a. vegna útgáfu leyfa og þeirrar 

upplýsingagjafar sem sinnt er. 

 

Það er mat útlendingastofnunar að hælisleitendur og flóttafólk séu í öllum þorra tilfella 

löghlýðið og friðsamt fólk og að almannaöryggi stafi almennt ekki hætta af því. Rétt eins og 

um aðra hópa fólks geti þó jafnan leynst hættulegir einstaklingar inni á milli.  

 

Upplýsingar um brot hælisleitenda skv. Lögreglukerfinu, Löke, sýna að hluti hælisleitenda 

fremur afbrot, smávægileg sem alvarleg, líkt og gerist hjá öðrum hópum samfélagsins.  

 

Landamæravarsla: 

 

Í skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra um landamæravörslu frá árinu 2013 er stuðst 

við greiningarlíkan Landamærastofnunar Evrópusambandsins (Frontex) um áhættu á 

landamærum sem nefnist CIRAM (Common Integrated Risk Analysis Model). Í skýrslunni 

voru greindir þeir þættir sem myndin hér að neðan sýnir.  

Tafla 2 fjöldi hælisumsókna á ári – 2009-2015 
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Áhættuþættir 

Á þeim tveimur árum sem liðin eru frá gerð skýrslunnar hafa ákveðnir þættir tekið nokkrum 

breytingum og ræður þar mestu fjölgun ferðamanna sem reyndist mun meiri en spár ársins 

2013 gerðu ráð fyrir. Ljóst er að fjölgun ferðamanna hefur aukið álag á landamæravörslu, 

einkum á Keflavíkurflugvelli, og telst því áhrifaþáttur samkvæmt líkaninu (sbr. þriðji dálkur, 

impact). 

 

Hvað mögulega ógn (e. threat) varðar liggur fyrir að hælisleitendum hefur farið fjölgandi (sbr. 

Töflu 2 hér að framan) auk þess sem ástandið í Sýrlandi hefur farið versnandi. Ytri þrýstingur 

(sbr. fyrsti dálkur. e. push factor) þ.e. óhefðbundinn fólksflutningur, hefur því farið vaxandi.  

 

Um ytri landamæri Schengen í Suður- og Austur-Evrópu hefur fólk ferðast ólöglega inn á 

svæði ríkjanna og því ekki sætt hefðbundnu landamæraeftirliti. Undanfarnar vikur hefur 

þetta verið sérstaklega umfangsmikið og áberandi vandamál. Í slíkum ferðum fólks inn á 

svæðið felst að viðkomandi er óþekktur og ekki skráður. Í þessu er falin ógn, samkvæmt 

CIRAM-áhættugreiningarlíkaninu. 

Í ljósi þróunar undangenginna missera er það mat Lögreglunnar á Suðurnesjum að sérstök 

aðgerðaráætlun hefði verið nauðsynleg til þess að auka eftirlit á landamærum með umferð 

sem kemur frá Schengen-ríkjum. Aðgerðargeta embættisins til þess að auka eftirlit með 

umferð innan Schengen-svæðisins sé afar takmörkuð. Nú eigi embættið í fullu fangi með að 

takast á við þau mál sem koma upp við hefðbundna starfsemi. Að mati Lögreglunnar á 

Suðurnesjum liggur auk þess í augum uppi að yrði eftirlit aukið myndi málum fjölga sem 

þyrfti að rannsaka og vinna með. Segja megi að aðgerðargeta til þess að takast á við fleiri 
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verkefni sé ekki til staðar nú og því þjóni það takmörkuðum tilgangi að auka eftirlit þegar sú 

staða sé uppi að ekki sé unnt að tryggja að þau mál fái faglega afgreiðslu og eðlilega 

framgöngu innan kerfisins. 

Hætt sé við því að þessi staða breytist ekki á næstu vikum og mánuðum nema að gerðar verði 

kerfislægar breytingar á starfseminni hjá Lögreglunni á Suðurnesjum og kerfinu í heild. Í 

þessu sambandi eru nefndar til sögu eldri tillögur um að lögreglan verði hluti af 

móttökumiðstöð fyrir hælisleitendur á Keflavíkurflugvelli.  

Hvað hælisleitendur varðar er vandinn gagnvart lögreglu og samfélaginu, að mati 

Lögreglunnar á Suðurnesjum, fólginn í því að straumnum fylgi brotastarfsemi eins og málin 

sanni. Ekki sé einvörðungu um mögulega brotamenn að ræða heldur einnig möguleg 

fórnarlömb, s.s. mansals. Aukinn fjöldi mála þýði fleiri verkefni og aukið álag hjá lögreglu. Í 

því sé í sjálfu sér fólgin ógn, þar sem fjölgun verkefna í einum málaflokki bitni á eftirliti og 

rannsóknum í þeim sama málaflokki og öðrum málum almennt. Að mati lögreglu getur slíkt 

ástand bitnað á raunverulegum fórnarlömbum, t.d. fórnarlömbum mansals og öðrum sem 

þurfa raunverulega á vernd að halda, t.d. vegna ofsókna heima fyrir. Þá eru þessi mál 

vandmeðfarin, þannig þarf sérfræðiþekkingu þeirra sem koma að rannsóknum og meðferð 

slíkra mála, t.d. varðandi samskipti og framkomu við fórnarlömb. Slík mál eru almennt 

tímafrekari en hefðbundnar sakamálarannsóknir. Að mati Lögreglunnar á Suðurnesjum er 

lögreglan í landinu ekki í stakk búin til að sinna þessum málaflokki eins og þyrfti. 

Vert er að hafa í huga að Schengen-samstarfið snýr að landamæravörslu ytri landamæra auk 

þess sem eftirlit á innri landamærum fer fram með eftirliti innanlands. Þegar liggur fyrir að 

lögreglan hefur ekki getu til slíks eftirlits og má þar benda á aukið álag samfara fjölgun 

ferðamanna. Fjölgun hælisleitenda skapar aukið álag hjá öllum lögregluumdæmum landsins. 

Minni aðgerðargeta hjá lögreglunni á Keflavíkurflugvelli getur þannig haft áhrif á fjölda 

verkefna hjá öðrum lögregluliðum. 

Samkvæmt upplýsingum frá Lögreglunni á Suðurnesjum færist í vöxt að fólk reyni að ferðast 

til Íslands á fölsuðum skilríkjum. Þekkt er að þannig reyni einstaklingar m.a. að forðast 

réttvísina. Þekkt er að fölsuðum skilríkjum tengjast oft önnur brot, s.s. peningaþvætti, smygl 

á fólki, mansal, og ýmis skipulögð brotastarfsemi.  

Þann 15. júní 2015 gaf ráðherraráð Evrópusambandsins (e. Council of the European Union) út 

tilmæli til samstarfsríkjanna um að innleiða við landamæravörslu almenna áhættuvísa sem 

lið í baráttunni við erlenda vígamenn (e. foreign fighters). Þessar áherslur hafa verið kynntar 

starfsmönnum sem starfa við landamæravörslu á Keflavíkurflugvelli og þeim gert að vera á 

sérstöku varðbergi gagnvart einstaklingum sem kunna að gefa svörun við áhættuvísana. Að 

sögn Lögreglu á Suðurnesjum hafa nú þegar komið upp nokkur tilvik þar sem grunur hefur 

vaknað um að einstaklingur sem ferðast um Keflavíkurflugvöll hafi svörun við vísana eða 

tengsl við hryðjuverkastarfsemi.  

Mótvægisaðgerðir 

Í skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra um mat á hættu á hryðjuverkum og öðrum 

stórfelldum árásum frá í febrúar 2015 er hættustig hækkað úr litlu í meðal. Þessi breyting á 

hættustiginu hefur áhrif á störf og áherslur lögreglunnar er tengjast flugvernd og almennum 

viðbúnaði lögreglu á Keflavíkurflugvelli. Aukinn viðbúnaður telst fallinn til að draga úr 

veikleikum (e. vulnerabilities). 
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Frá því skýrsla greiningardeildar um landamæravörslu var birt 2013 hefur verið gripið til 

aðgerða í því skyni að efla landamæravörslu á Keflavíkurflugvelli. T.d. hafa landamæraverðir 

verið ráðnir til að sinna afgreiðslu ferðamanna. Þessar aðgerðir miða að því að efla 

landamæravörslu og teljast því fallnar til að draga úr veikleikum (e. vulnerabilities) þó enn 

vanti mikið á að aðgerðir geti talist ásættanlegar. 

 

Hvað aðrar mótvægisaðgerðir varðar ber þess að geta að ríkisstjórn Íslands hyggst leggja til 

við Alþingi að tveimur milljörðum króna verði varið í aðstoð við flóttafólk og hælisleitendur 

á árinu 2015. Af þeirri upphæð er gert ráð fyrir fjárstuðningi við alþjóðastofnanir og 

hjálparsamtök sem vinna með flóttafólki erlendis. Teljast þessar ráðstafanir til gagnaðgerða 

samkvæmt CIRAM-líkaninu og geta þær dregið úr álagi á ytri landamærum Evrópu (e. push 

factor).  

 

Þríþætt ákvörðun ríkisstjórnar Íslands getur því skilað þeirri niðurstöðu að hún hjálpi 

einstaklingum og hópum flóttafólks, dragi til skemmri tíma litið úr álagi á ytri landamærum 

Evrópu en geti til lengri tíma litið orðið til þess að auka álagið á Íslandi þar eð hælisleitendur 

á eigin vegum kunna í auknum mæli að horfa til Íslands í ljósi jákvæðra aðgerða stjórnvalda 

við að taka á móti flóttafólki. Með öðrum orðum getur ákvörðun ríkisstjórnarinnar aukið 

aðdráttarafl landsins (e. pull factor) um leið og gripið er „til aðgerða sem umbylt geta og 

hraðað afgreiðslu hælisumsókna hérlendis“, líkt og segir í tilkynningu utanríkisráðuneytisins 

frá 19. september 2015.   

 

Hælisleitendur nýta sér upplýsingatæknina ekkert síður en aðrir og geta því auðveldlega 

fylgst með þróun málefna hælisleitenda í Evrópu. 

 

Evrópusambandið (ESB) hefur samþykkt að verja miklu fé til að bregðast við 

flóttamannavandanum. Þannig hefur verið ákveðið að verja 1,1 milljarði evra til að aðstoða 

hjálparstofnanir Sameinuðu þjóðanna. Fjárhagsstuðningur íslenskra stjórnavalda við 

alþjóðastofnanir og hjálparsamtök er af sama meiði og getur dregið úr ytri þrýstingi (e. push 

factor) erlendis frá. 

 

Jafnframt hefur Evrópusambandið gripið til margvíslegra annarra aðgerða til að draga úr 

flóttamannavandanum og má þar nefna endurskipulagningu samgangna og herta 

landamæravörslu. Fyrr var þess getið að auglýsingar eru nú birtar í fjölmiðlum í ríkjum þaðan 

sem einkum koma efnahagslegir flóttamenn. Aðgerðir sem þessar á fjölmörgum sviðum eru 

fallnar til að draga úr mögulegri ógn og álagi á landamærum þar með á Íslandi. 

 

Að öðru leyti er vísað til fyrrnefndrar skýrslu greiningardeildar um landamæravörslu frá 2013 

sem enn er í fullu gildi. 
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Flóttafólk og öryggismál: 

 

Almennt verður ekki séð að móttaka flóttamanna feli í sér áhættu hvað almannaöryggi og 

öryggi íslenska ríkisins varðar. Vissulega verður aldrei útilokað að illvirkjar og glæpamenn 

leynist í hópi flóttamanna - jafn fráleitt er að hafna þeim möguleika og að upphefja hann.  

 

Erlendir sérfræðingar tengdir leyniþjónustum og ríkisvaldi telja enda margir hverjir að þessi 

hættumynd feli í sér ofmat. Þannig hefur Magnus Ranstorp, þekktur sérfræðingur við 

Försvarshögskolan í Svíþjóð, bent á að hryðjuverkamenn eigi nú þegar greiða leið inn í 

Evrópu sem ferðamenn á fölsuðum vegabréfum og því sé ólíklegt að þeir hinir sömu kjósi að 

leggja á sig erfitt og hættulegt ferðalag dulbúnir sem flóttamenn. Claude Moniquet, 

forstöðumaður European Strategic Intelligence and Security Center í Brussel, benti nýlega á 

að Ríki íslams (ISIS,ISIL,IS) flytti nú inn vígamenn frá Evrópu en stæði ekki í „útflutningi“ 

vígamanna. „Fimm til sex þúsund Evrópumenn eru eða hafa verið í Sýrlandi og sífellt bætist 

í hópinn. Vandséð er því hver ávinningur Ríkis íslams væri að flytja út Sýrlendinga eða Íraka, 

fólk sem talar arabísku, þekkir aðstæður í Írak og Sýrlandi og Ríki íslams (ISIS,ISIL,IS) 

þarfnast í stríðsrekstri sínum í þessum löndum.“  

 

Við þetta er að bæta að enginn „skortur“ er á öfgafullum íslamistum í Evrópu. Um það bera 

vitni mannskæðar árásir í París, Brussel og Kaupmannahöfn á síðustu 18 mánuðum.  

 

Með tilliti til mögulegrar ógnar af hálfu íslamskra vígamanna er rétt að hafa í huga að ríki 

Evrópu hyggjast taka við um 160.000 flóttamönnum og fullvíst má telja að ákveðið verði að 

taka við fleirum á næstu misserum. Þessi ákvörðun er til marks um að almennt er ekki talin 

stafa ógn af flóttafólki. Móttaka mikils fjölda flóttamanna getur hins vegar haft margvísleg 

áhrif í viðtökulandinu, svo sem skapað spennu á milli hópa í samfélaginu sem eru á öndverðri 

skoðun í málefnum innflytjenda. Áhrifanna gætir um samfélagið allt og þá ekki síst á sviði 

félags- og stjórnmála en einnig á löggæslu-, öryggismál og aðra mikilvæga samfélagsinnviði. 

 


